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1- APRESENTAÇÃO 

 

Para a elaboração do PPP 2019 utilizamos como base o documento do ano anterior. Para tanto este foi revisto e 

adequado às necessidades e perspectivas para este ano do ponto de vista da comunidade escolar.  

Para isso, foi aplicado aos estudantes e responsáveis um questionário de avaliação e perspectivas da escola seja 

no âmbito da estrutura física, administrativa e pedagógica. Foram aotodo788 questionários respondidos, dos quais 

as respostas encontram se tabuladas abaixo.  

Com os professores foram realizados encontros de formação e discussão sobre o PPP , bem como realizadas 

oficinas de modo a buscar subsídios para elaboração da função social e visão da escola e para a elaboração dos 

objetivos e metas a serem alcançadas.  

- Qual escola queremos construir?  

- Quais estratégias podemos utilizar para melhorar a aprendizagem e desempenho escolar do aluno? 

- Quais conceitos, valores e princípios orientam nossa prática pedagógica? 

Tais questões foram norteadores e base alicerce para a fundamentação da nossa proposta pedagógica.  

Outro momento foi dedicado à manifestação do corpo docente para a proposição de projetos e oficinas 

pedagógicas, estratégias estas entendidas como fundamentais para alcançar melhores níveis de aprendizagem para 

os alunos na perspectiva da formação de um sujeito crítico e consciente dos seus direitos e deveres sociais.  

Os resultados desta construção coletiva encontram se ao longo de todo o desenvolvimento do documento seja 

de modo especifico ou transversal aos valores, princípios, bases metodológicas e conteúdos.  

O Projeto Político Pedagógico ( PPP ) é um instrumento que reflete a proposta educacional da escola. É através 

dele que a comunidade escolar pode desenvolver um trabalho coletivo, cujas responsabilidades 

pessoais e coletivas são assumidas para execução dos objetivos estabelecidos. Nossa escola tem objetivos que 

deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para 

concretizá-las, é o que dá forma e vida ao nosso projeto político-pedagógico. 
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2- HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

 

História da escola como patrimônio da comunidade 

 

A Comissão de Administração do Sistema Educacional de Brasília-CASEB - foi instituída pelo Decreto 

nº 47.472, de 22 de dezembro de 1959, assinado pelo Presidente da República, Juscelino Kubitschek, e pelo 

Ministro da Educação, Clóvis Salgado. Neste decreto se define que a execução das decisões da CASEB ficaria a 

cargo de um Diretor Executivo. 

A Comissão de Administração do Sistema Educacional de Brasília, que tinha por finalidade construir a rede 

física e manter o sistema de ensino da Nova Capital, foi assim constituída. 
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O Diretor Executivo da CASEB, Armando Hildebrand, liderou a experiência deimplantação do ensino de 

Brasília, compatível com o vigor e a audácia que os novos tempos, vividos pelo País, em 1960, estavam a exigir. 

Eis trechos de um texto escrito por ele, com destaque para a CASEB.  

Em novembro de 1959, o Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira convocou o Ministro Clóvis Salgado 

e lhe deu instruções para que o Ministério da Educação tomasse as medidas necessárias a fim de que não faltassem 

escolas a todos os jovens que fossem transferidos. Como resultado dessa determinação, criou-se no MEC a 

Comissão de Administração do Sistema Educacional de Brasília (CASEB).  

Cabia a essa Comissão tomar as medidas indispensáveis à montagem do sistema de ensino: seleção de 

professores, organização dos currículos, efetivação das matrículas, aquisição de equipamento e material escolar... 

Conforme previsto, a existência da CASEB foi episódica (de novembro de 1959 a começo de 1961). Desenvolveu, 

contudo, trabalho pioneiro, dinâmico e de excelente nível pedagógico, com destaque para os seguintes aspectos: 

Orientação do ensino: Orientação pedagógica e didática moderna, que assegurou educação integrada, democrática, 

criativa e dinâmica dos jovens, abrangendo atividades que asseguravam aprendizagem intelectual, 

desenvolvimento cultural, social, físico e profissional.  

Era preocupação do currículo e dos professores a formação de hábitos de trabalho individual e coletivo e de 

desenvolvimento de valores adequados à sociedade brasileira moderna, confiante e afirmativa que se estava 

criando no Planalto Central. A juventude a ser educada objetivava a formar o Brasil novo, que se buscava construir 

no Planalto. 

Professores: Vieram dar início à educação em Brasília professores de alto nível cultural e pedagógico, que 

foram recrutados em praticamente todos os Estados brasileiros, por meio de concurso de provas escritas e de 

títulos, de entrevistas realizadas por psicólogos e técnicos do MEC e pelo estudo do currículo de cada um. O 

elevado nível de formação dos professores selecionados pela CASEB, ao lado de apropriadas medidas de 

administração da educação adotadas, asseguraram ensino integrado, dinâmico e funcional no ano de inauguração 

da nova Capital.  

Prédios e equipamentos escolares: Para o funcionamento dos cursos ginasial, colegial e normal 

encontrava-se em construção, no começo de 1960, o grande edifício já denominado "Elefante Branco" pelo 

Professor Anísio Teixeira. Em meados de fevereiro de 1960, era evidente, em face do volume das obras, que este 

edifício não estaria concluído por ocasião da transferência da Capital. Como era compromisso formal do 
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Presidente Juscelino, assumido perante Deputados e Senadores, de que haveria escola para todos os jovens que 

seriam transferidos, o início das aulas no mês de maio era imperativo para o Ministério da Educação e, portanto, 

para a CASEB. Daí a decisão, adotada em reunião do Ministro Clovis Salgado e o Engenheiro Israel Pinheiro, 

Presidente da NOVACAP, no sentido de que a própria CASEB se incumbisse de conduzir a construção de edifício 

para abrigar os cursos ginasial, colegial e normal. Faltavam 64 dias para a inauguração das aulas. Definido o local 

(área reservada originalmente para a escola normal) ao mesmo tempo em que se elaboravam os projetos (pelos 

Arquitetos Alcides Rocha Miranda e ElvinDudugras) tomavam-se as providências administrativas e financeiras 

para a construção. No dia 15 de maio de 1960, o edifício da CASEB estava concluído, compreendendo espaços 

para administração, salas de aula, espaços para a educação profissionalizante (artes industriais), educação para o 

lar, educação física, educação cultural, biblioteca, etc. Ao mesmo tempo em que se estabeleciam as normas e 

orientações para o ensino, realizavam-se a seleção e o treinamento dos professores e se construíam os edifícios 

escolares, estavam sendo adquiridos e instalados os equipamentos escolares: carteiras, quadros-negros, máquinas, 

instrumentos e ferramentas de artes industriais e educação para o lar, educação cultural (piano, instrumentos 

musicais) livros para a biblioteca, mapas, equipamento e material de escritório e para o ensino de atividades 

terciárias.  

Alunos: Os alunos que seriam transferidos eram inscritos, para efeito de matrícula, no Rio de janeiro e 

demais Estados. Em ficha especial, todo o candidato era identificado e ao mesmo tempo foram registradas as 

informações referentes à sua vida escolar.  

 

Início das Aulas: No dia 16 de maio de 1960, às 8 horas da manhã, tiveram início as atividades escolares. 

Foi um dia memorável para a educação em Brasília. Encontro de professores e alunos, provenientes de todo o País. 

Neste dia, os alunos foram conduzidos à suas respectivas salas de aula, onde os aguardavam, devidamente 

orientados, os professores.  

As apresentações foram efetuadas pelo próprio Diretor Executivo da CASEB. Estavam emocionados e 

confiantes, pois este era um momento de expectativa e de conhecimento de novos companheiros e de formação de 

novos amigos; de conhecimento dos novos professores; era, enfim, o começo de uma vida nova. Quem teve o 

privilégio de viver esse dia, deve estar com bonita imagem guardada na lembrança e no coração.  
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Ano Letivo: As aulas e todo o processo educativo, dinâmico, inovador, democrático e integral, com 

metodologia nova, em dois turnos, transcorreram em 1960, conforme o que fora planejado. Foi um ano letivo feliz 

e produtivo. O ano de 1960 transcorreu com alta eficiência no ensino e produziu resultados educacionais 

dificilmente alcançados em anos posteriores. O primeiro ano de educação em Brasília foi, não somente pioneiro, 

mas altamente eficiente em seus resultados e repleto de confiança e de felicidade em seu transcurso. 

 

 

A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA  
 

De acordo com depoimento de Laerte Guimarães Ferreira, responsável, em 1960, pelo pessoal da CRC 

Guimarães, construtora da escola da CASEB, o projeto inicial, de autoria do Arquiteto Alcides da Rocha Miranda, 

era simples e funcional. O desenho de sua planta baixa formava um "H", talvez simbolizando a palavra 

"humanidade". Para que a obra terminasse no prazo estabelecido pelo Governo, 68 dias, o horário de trabalho dos 

operários era de 24 horas ininterruptas, dividido em 2 turnos, sem descanso aos domingos. 
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A ABERTURA DO ANO LETIVO  

 

Dia 14 de maio de 1960, em reunião de professores, na Escola Parque, o Diretor Executivo informou sobre a 

designação do Professor Sáber Abreu como o primeiro Diretor da CASEB. A surpresa da indicação não impediu 

que o dirigente da escola tomasse as providências necessárias para o início das atividades, no dia 16 de maio de 

1960.  

Relembra o Professor Sáber Abreu que em plena azáfama, com o bloco da administração ainda um canteiro 

de obras, no segundo dia de aula, ele encontrou-se com o Ministro da Educação e Cultura, Clóvis Salgado, que 

entrara desacompanhado pela parte externa, e ali mesmo no corredor da Ala I despacharam, sentados em cadeiras 

de alunos.  

Conta a Professora Neuza França que, na véspera do começo das aulas, a pedido do dinâmico Professor 

Armando Hildebrand, sob sua regência, cerca de 400 alunos, reunidos no pátio ainda inacabado da escola, 

ensaiavam o Hino a Brasília (de sua autoria com Geir Campos), tendo a valiosa colaboração dos Professores 

Reginaldo de Carvalho e Julimar Nunes Leal.  

 

A AULA INAUGURAL  
 

No dia 19 de maio de 1960, o Presidente Juscelino Kubitschek, acompanhado pelo Ministro da Educação e 

Cultura, Clóvis Salgado, e pelo Prefeito de Brasília, Israel Pinheiro, entrou no prédio da CASEB para proferir a 

Aula Inaugural, abrindo os cursos Ginasial, Colegial, Clássico Científico e normal. 

 

 

CASEB 

DE 1961 A 2017- um breve resumo 
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OS ANOS 60  

 

A fundação de Brasília foi o apogeu das entradas e bandeiras iniciadas pelos bandeirantes e mineiros em séculos 

anteriores. A fundação da CASEB em 1960 foi o ápice dos pioneiros que aqui chegaram para terminar a missão e 

fazer brilhar aos quatro essa jóia preciosa.  

No princípio, foi a emoção da inauguração no dia 16 de maio de 1960, com alunos e professores advindos 

de todas as regiões do Brasil e a aula inaugural proferida pelo então Presidente da República, Juscelino Kubitschek 

de Oliveira, no dia 19 de maio do mesmo ano, a consagração.  

A CASEB, Unidade Escolar, prevaleceu até 1961 quando passou a denominar-se 

Ginásio do Plano Piloto; o Curso Noturno Autônomo recebera o nome de Ginásio Noturno Plano Piloto. Outras 

denominações viriam com a extinção do Curso Noturno Autônomo para Ginásio do Plano Piloto-Plano Piloto e 

Colégio do Plano Piloto. 

O primeiro diretor, Sáber Abreu, estava muito feliz com toda aquelamovimentação pelos corredores da 

escola.   

Os Clubes de Estudos, inovação pedagógica baseada nos temas geradores de Paulo Freire e sua Escola 

Popular (que deixaria o Brasil em 1963 para retornar na década de 70) movimentavam a escola e criavam um 

clima de euforia e entusiasmo entre os professores.  

Neusa França, que compusera os hinos de Brasília (o qual tocara para o presidente no dia da inauguração) e 

da CASEB (dois anos depois, a pedido da professora Clélia Capanema), agora ensinava os acordes para todos os 

alunos pelos pátios da escola.  

As ideias de John Dewey - recepcionadas na futura Constituição de 1988 - vicejavam por todos os cantos da 

escola, inspiradas no modelo democrático de Escola Pública cujo acesso a ela seria direito de todos e dever do 

Estado; no bojo,a CASEB fundara seu primeiro Grêmio Estudantil (Juscelino Kubitschek de Oliveira), no dia 15 

de junho de 1960, tendo como primeira presidente a aluna Cosete Ramos do 3º ano normal.  

No cenário internacional, o Brasil tornara-se Bicampeão de Futebol, no Chile; Maria Ester Bueno 

consagrava-se em Wimbledon, na Inglaterra, com o tênis; e o Pagador de Promessas conquistava a Palma de Ouro 

em Cannes, na França.  
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No contexto pedagógico-cultural, a escola vivenciava as nuances da escola novamesclada com as tendências 

pedagógicas de Paulo Freire e seus temas geradores da Escola Popular que viraria progressista libertadora nos anos 

80 e, para completar a celeuma, uma pitada de tecnicismo que começava a colocar suas mangas de fora. A entrada 

em vigor da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1961, que tornara o ensino quádruplo, de cunho 

tecnicista behaviorista, com abordagem sistêmica de ensino, e do primeiro Plano Nacional de Educação, em 1962, 

com duração de oito anos, viriam a adequar essa situação didático-pedagógica.  

Com a nova LDB em prática, criou-se o Conselho Federal de Educação, o Estágio Supervisionado nos 

Cursos de Didática e, assegurando a todos, o direito à educação. Ainda nessa época, entrou em vigor a Reforma do 

Ensino Superior.  

Foram criados os Ginásios Orientados para o Trabalho e os Planos Estaduais de Educação que difundiriam 

as novas tendências em expansão.  

Em 1964, com o Golpe Militar foi criado o Mobral com a finalidade de suprir os métodos populares de 

Paulo Freire e sua educação de adultos.  

 

Em 1967, foi mudada a Constituição para alterar o Ensino Secundário; no entanto, nada se alterou na 

CASEB, como escola de tempo integral; o judô e diversos times de futebol, basquete e voleibol nos representavam 

condignamente nas competições internas e externas. A banda de música, o coral, as oficinas, os laboratórios, os 

clubes de estudos continuavam de vento em popa.  

A teoria dominante no campo educacional era a do capital humano de Becker e Schultz. Nunca se valorizou 

tanto a educação. Defendiam investimentos na educação cujo retorno seria verificado no desenvolvimento do 

próprio indivíduo e do País e no processo de industrialização da sociedade moderna.  

A CASEB, composta por alas, nomeara cada uma delas com personalidades da época; em vista disso, 

recebera, em 1969, a visita do Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento, para inaugurar a ala de esportes 

homenageada com seu nome. 

Nessa época alguns alunos se destacaram em nossas fileiras como: Antonio José, Cosete Ramos, Cláudio 

Fonteles, Collor de Melo, Edward Catette, Luís Estêvão, Mário Nelim Duarte, Nelson Piquet, Pimenta da Veiga, 

Tasso Jereissati, Paulo Octávio outros.  
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OS ANOS 70  

 

Começaram com a alteração do nome da escola de Colégio do Plano Piloto -‘Plano Piloto’ para Colégio da 

CASEB; ainda em 1977 teria seu nome alterado para Centro Interescolar CASEB e vinculado ao Complexo “A” 

de Brasília.  

O Brasil acabara de conquistar o Tricampeonato Mundial de Futebol, em Guadalajara, México.  

A Lei nº 5.692/71, o ensino tríplice, 1 º, 2° e 3º graus, é reestruturado, torna obrigatório o curso 

profissionalizante no 2º grau, criando o princípio da terminalidade. Tais mudanças não afetaram as metas traçadas 

na CASEB, que continuou com suas oficinas e seus laboratórios a pleno vapor.  

A escola nova é desarticulada e em seu lugar surge a tendência tecnicista de caráter tecnocrático-militar, de 

caráter sistêmico (behaviorista) com as ideias de Skinner amplamente divulgadas no Brasil e tendo como pilares a 

racionalidade, a eficiência, a produtividade; além disso, eram usados materiais instrucionais e livros didáticos 

descartáveis.  

Com a anistia ampla, geral e irrestrita, surgiram as teorias crítico-reprodutivistas, a Sociologia do 

Consentimento, e formada pelos neomarxistas, cujo objetivo era efetuar a revolução social mudando a base da 

sociedade por meio da revolução cultural, isto é, mudança não apenas na escola, mas também no âmbito da 

cultura. Althusser via as escolas como o mais importante aparelho reprodutor do Estado. As disciplinas OSPB e 

EMC, instrumentos do estado militar, foram utilizadas pelas escolas até 1993.  

 

Surgiram os três planos nacionais de desenvolvimento, com duração de cinco anos cada um, e que 

substituiriam o PNE de 1962, que iria até 1970. Os planos em epígrafe perdurariam até 1984. 

 

OS ANOS 80  

 

Com a criação dos complexos 'A' e 'B' de Brasília a CASEB permanece vinculada ao complexo 'A' de 

Brasília e tem seu reconhecimento aprovado pela Portaria nº 17, de 7 de julho de 1980.  

Os novos rumos da democracia no País, com a Nova República, levaram o Congresso a compor um Fórum 

Constituinte e o advento de mais uma constituição, promulgada em 1988, de influência liberal, onde se garantia a 
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educação como direito subjetivo e para todos; com certeza influenciada pelas ideias de John Dewey que 

disseminava em todo mundo que a educação era um direito público, subjetivo e inalienável, igualdade e 

fraternidade, pegava dentre outros que a educação, a partir da escolarização, poderia implementar o “Modelo 

Democrático de Escola” e atuar, então, como uma preparação para a vida, e além disso, que o acesso à escola era 

um direito de todos e um dever do Estado. 

A pedagogia crítica da época, embasada nas teorias libertárias de autogestão, de Arroyo, levou o País a 

adotar os parâmetros curriculares nacionais em consonância com os pensamentos do interacionista Lev Vygotsky e 

Jean Piaget que propunham repensar a inclusão social e o atendimento em caráter excepcional à criança e ao 

adolescente; levou também à elaboração de uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a com um Novo 

Plano Nacional de Educação em conformidade, atendendo aos anseios dos tempos modernos.  

Os parâmetros curriculares vieram a enriquecer o trabalho da CASEB, pois, desde a sua fundação, a 

flexibilização da grade curricular por meio de suas oficinas práticas e seus laboratórios possibilitava a 

transversalidade dos temas pelos clubes de estudos criados naquela época e da interdisciplinaridade das diferentes 

áreas de estudos.  

 O ensino profissional é desobrigado no 2º grau e o ensino acadêmico ou propedêutico, preparatório para o 

vestibular, é implementado; o curso profissional torna-se opcional; ideias da pedagogia progressista libertadora.  

Por fim, a ONU elabora a Convenção sobre os Direitos da Criança e, no Brasil, uma nova lei dispõe sobre o 

apoio às pessoas com deficiência, sua integração social, assegurando o pleno exercício de seus direitos individuais 

e pessoais.  

 

OS ANOS 90  

 

Foram marcados pelos inúmeros congressos de educação em várias partes do mundo, sendo o mais 

importante o de Jontien, na Tailândia, que defendia a educação para todos. 

Brasília realiza a Semana Nacional de Educação para Todos e o Ministério da Educação a Conferência 

Nacional; o Congresso Nacional sanciona o Plano Decenal de Educação para Todos.  

A Índia realiza a sua conferência com os países membros do EFA-9 (Education For AlI), do qual o Brasil é 

membro, e elabora a famosa Carta de Nova Délhi.  
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Em Salamanca, acontecia a Conferência Mundial sobre as Necessidades Educacionais Especiais e, na 

Guatemala, a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as 

Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais. No Brasil, é criado o Pacto pela Infância.  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é oferecido à Nação, ancorado pela convenção da ONU sobre os 

direitos da criança. É sancionada a Lei dos Servidores Públicos Federais e a Segunda Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação com a premissa de ensino duplo, educação básica e ensino superior.  

O Governo Federal cria a Lei de Responsabilidade Fiscal e, por ela, tem o seu impeachment decretado.  

Brasília sanciona a sua Lei Orgânica e a Lei Orgânica das LOAS (Assistência Social). Elege seu primeiro 

Governador de esquerda e cria a gestão participativa com eleições diretas para diretor de escola; implanta a escola 

candanga, misto de várias teorias, desde a popular de Paulo Freire, com seus temas geradores até os signos e 

instrumentos de Piaget, Vigotskye seu construcionismo (interdisciplinaridade e transversalidade).  

Foram abolidas as disciplinas EMC e OSPB do currículo oficial; é criada a bolsaescola e o Sistema de 

Avaliação Básica (SAEB).  

O FUNDEF é criado e o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) é posto em funcionamento.   

A CASEB é homenageada pelo cantor Renato Russo em uma de suas composições.  

 

O SÉCULO XXI  
 

Começou com a alteração no nome da escola que passou a chamar-se de Centro de Ensino Fundamental CASEB. 

Com o advento do Segundo Plano Nacional de Educação (PNE), em 2001, o Brasil entra na era da inclusão social 

e digital.  

A administração burocrática, abafada no Brasil em 1985, dera lugar à gestão gerencial com suas 

administrações democráticas e compartilhadas; a descentralização financeira e administrativa é implementada.  

As diretrizes nacionais para a educação especial são criadas e a CASEB transformase em escola polo para 

alunos com necessidades especiais principalmente aqueles com deficiência auditiva.  

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e o braille são instruídos como parte integrante do currículo nos 

cursos de formação de professores e de fonoaudiologia; a CASEB inaugura suas salas de recursos (Apoios).  
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O Laboratório de Informática da CASEB é inaugurado. Começa a Inclusão Digital com Projetos 

Pedagógicos nas áreas de matemática e português; além desses, 'Oi, Tô No Mundo' implementa as pesquisas 

virtuais e as novas descobertas no mundo das tecnologias.  

A Escola de Tempo Integral (Escola Modelo) fez um ensaio de atividades; ficou claro que, sem incentivo 

dos órgãos governamentais, qualquer projeto se tornaria infrutífero.  

O Plano de Desenvolvimento Educacional é lançado com uma política inclusiva de acessibilidade 

arquitetônica nos prédios escolares e a formação docente para o atendimento especializado; é incentivada a 

produção de obras literárias infantil e juvenil voltadas aos alunos com necessidades especiais.  

Foram realizadas convenções mundiais em Montreal, Canadá, e pela ONU sobre as deficiências intelectuais 

que asseguraram um sistema de educação inclusiva em todos os países e em todos os níveis.  

Na Educação Básica, em todos os níveis, o Conselho Tutelar e o Ministério Público são chamados a intervir 

na hipótese de faltas de alunos acima do permitido; a Rede Comunitária é definida para fins da LDB; é incluído o 

Ensino de História e Cultura afro-brasileira nos currículos oficiais, em especial nas áreas de Educação Artística e 

de Literatura e História Brasileiras; bem como Música, porém, não exclusiva.  

Em 2008, é lançado o Sistema de Avaliação de Desempenho das Instituições Educacionais do Sistema de 

Ensino do Distrito Federal (SIADE).  

Em 2010, a CASEB completa 50 anos de Fundação, comemorando o seu jubileu com toda a comunidade 

escolar.  

Em 2012, foram eleitas, pelo processo democrático do voto, as gestoras: professora Angelita Amarante e 

professora Marinalva Costa, que tiveram sua reeleição em 2013 para o triênio 2014-2016.Em 2016, a professora 

Marinalva aposentou e a professora Angelita lançou sua candidatura para o triênio 2017-2019 com a professora 

Márcia Esteves. As professoras Angelita e Márcia foram eleitas e são as atuais gestoras do CEF CASEB. 
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Dia do Estudante  
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Características geográficas e culturais da escola 

O CEF CASEB(Comissão de Administração do Sistema Educacional de Brasília)está localizado na Capital 

Federal do Brasil, Ocupa uma área de 44.000m
2
, situada no Setor de Grandes Áreas Sul, SGAS W5, Quadra 909, 

lote 27/28  - Brasília-DF; telefone 39012620; C.G.C. – 00470492/0001-89; e-mail: cefcaseb@gmail.com. 

Possui uma área de 55.000 m², com salas ambiente, 04 quadras esportivas,01 ginásio, 01refeitório, 02 laboratórios 

de Informática, secretaria,  pátio cultural e 01auditório.  

Assim como foi formada a história de Brasília, com a mistura de várias culturas brasileiras, com a chegada dos 

candangos, o CEF CASEB também tem a característica de ter várias comunidades dentro de um mesmo ambiente 

escolar.  Ou seja, além da diversidade de regiões brasileiras também temos a diversidade das comunidades do DF 

dentro da mesma sala de aula. 

Nossa clientela é bem diversificada, pois temos filhos de trabalhadores das cidades satélites e entorno, que 

encontram em Brasília seu sustento. Também temos alunos provenientes de escolas particulares que, por 

dificuldades financeiras não tiveram mais condições de pagar suas mensalidades. No turno vespertino, em 

especial, temos alunos de áreas carentes com defasagem de idade / ano.  Por fazerem parte de comunidades 

diferentes e distante da escola, há uma certa dificuldade em envolver a comunidade e os pais nos eventos, 

programas e planejamentos. Atendemos também a sala do Ensino Especial com especialidade em alunos com 

Deficiência Intelectual. 

Há anos sem passar por reformas estruturais consideráveis, vem apresentando rachaduras, infiltrações, 

gotejamentos, e desgastes próprios dos vários anos de serviços prestados a uma Educação de qualidade. Em 

07/01/2013 iniciou-se um processo de reparos no telhado, na parte elétrica e pintura interna das salas de 3 blocos ( 

II,III e IV). 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

  

ANGELITA AMARANTE GARCIA DIRETORA

MARCIA ESTEVES SILVEIRA VICE-DIRETORA

LEILA VIEIRA SOARES SUPERVISORA

CRISTIANO LEANDRO DE OLIVEIRA CHEFE DE SEC

EQUIPE GESTORA
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ANGELITA AMARANTE GARCIA DIRETORA

MARCIA ESTEVES SILVEIRA VICE-DIRETORA

LEILA VIEIRA SOARES SUPERVISORA

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA COORD. PED.

SAMARA FERREIRA DA S. GONÇAVES COORD. PED

DIONE RODRIGUES DE OLIVEIRA OR. EDUC.

MARIA GEUSILENE B DA SILVA APOIO PEDAG.

FABIANA APARECIDA DE ASSIS PORTUGUÊS

KELLEN LIMA LUSTOSA PORTUGUÊS

KELLY CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA PORTUGUÊS

CRISTIANO LEANDRO DE OLIVEIRA CHEFE DE SEC

FERNANDA RACHID MACHADO ATIVIDADES

PAOLA CECILIA DUARTE CESAR PSICOLOGA

COMISSÃO ORGANIZADORA PPP
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- Associação de Pais e Mestres 

 

        A APM foi criada pela instrução n
o
 11, de 13 de fevereiro de 1975 da SEC-FEDF e visa a atender à 

necessidade de se intensificar a participação da comunidade na discussão, elaboração e implementação do 

plano de educação. 

A Associação de Pais e Mestres do CEF CASEB é constituída pelos pais de alunos, professores e servidores da 

escola, sendo presidida pela diretora da escola. E o objetivo primordial dela é integrar a comunidade escolar, o 

poder público e a família, buscando facilitar um desempenho favorável no processo educativo. 

A discussão sobre temas administrativos/pedagógicos tem facilitado a definição de metas e estratégias para o 

crescimento pedagógico e mudança da identidade da escola, buscando resgatar a construção histórica da unidade 

escolar. 

 

- Conselho Escolar 

       O Conselho Escolar foi regulamentado pela Lei n
o
 3086/02, Decreto n

o
 23440/02. 

O atual Conselho do CEF CASEB foi eleito em 27/11/2013, de forma direta e democrática; podendo fazer parte do 

escrutínio alunos com idade superior a 13 anos, pais, professores e servidores. Foram eleitos 2 pais, 2 servidores, 2 

professores. 

O Conselho Escolar reunir-se-á uma vez por mês, para tratar de assuntos administrativos/ pedagógicos, de 

interesse de um dos segmentos e para deliberar e confirmar a utilização de verbas públicas recebidas na escola 

(PDAF/PDDE). 
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ADAILTON CABRAL SEGMENTO PAIS

ANGELITA AMARANTE GARCIA MEMBRO NATO

ANTÔNIA FRANCIMEIRE BEZERRA DE CASTRO SECRETÁRIA  DESIGNADA

CARLOS EDUARDO FERREIRA SEG. CARREIRA ASSIST.

CRISTINA DE JESUS TEIXEIRA PRESIDENTE ELEITA

ELIZETH DE SOUZA BRITO PAZ SECRETÁRIA ELEITA

JOÃO RUDÁ CHAVES RANGEL SEGMENTO ALUNOS

LEA AZEVEDO BITTENCOURT SEG. CARREIRA MAGIST.

MARIA GEUSILENE B DA SILVA VICE PRESID. ELEITA

REBECA VITÓRIA SANTOS SILVA SEGMENTO ALUNOS

CONSELHO ESCOLAR
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AMANDA ALBUQUERQUE DE ARAÚJO LEM INGLÊS

ANDREIA SILVA COSTA PORTUGUES

BENEDITO VIEIRA VALADARES DE ABREU HISTÓRIA

CRISTINA DE JESUS TEIXEIRA MATEMÁTICA

EDMO SOUZA FARIAS ED.FÍSICA

ELAINE CRISTINA MANHÃES DA S.NEVES MATEMATICA

EURISMAR BENTO DE SOUZA GEOGRAFIA

EZIDIO SERGIO BRABO PINHEIRO GEOGRAFIA 

FABIANA APARECIDA DE ASSIS PORTUGUÊS

JOÃO GONTIJO VELHO ARTES

JULIA BRITO FAGUNDES ARTES

JULIANY DE BITENCOURT CIENCIAS

KELLEN LIMA LUSTOSA PORTUGUÊS

KELLY CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA PORTUGUÊS

LILIANA MOREIRA PORTO ARTES

MARA CRISTINA S. F. ESCORCIO PORTUGUES

PROFESSORES REGENTES 
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MÁRCIA HELENA BIN LEM/INGLES

MARLUCY A. PEREIRA ALVES DE ARAUJO MATEMÁTICA

MICHELLE MEDEIROS CIÊN NAT

RAFAEL FERNANDES DE SOUZA HISTÓRIA

RAQUEL DA SILVA DUTRA ED.FÍSICA

RENAN AMABILE BOSCARIOL GEOGRAFIA

RODRIGO OTÁVIO GOMES PRADO ED.FÍSICA

ROSANNY MARTINS CARDOSO HISTÓRIA

SCHEILLA S. CARDOSO LETTIERI MATEMÁTICA

SOLANGE ANDREIA S. DE LIMA E SILVA CIÊN NAT

SONÁLI MORELO TEIXEIRA BIBLIOTECA

VANICE LOPES DOS SANTOS CIENCIAS

VILMONDES ROCHA MATEMATICA
 

 

  

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA INGLÊS

SAMARA FERREIRA DA S. GONÇAVES HISTORIA

COORDENADORES PEDAGÓGICOS

 

 



23 

 

 

SUELI COSTA DURÃES APOIO

ANDRÉ LUÍS ALVES DE SOUZA APOIO ADM

ERNESTINA LOPES OLIVEIRA REQUISITADA

JOSÉ AÉCIO ROLIM DANTAS SECRETARIA

ANA PAULA QUINTES BONIFÁCIO APOIO PEDAG.

DIONE DA SILVA SIQUEIRA APOIO PEDAG.

JOÃO BOSCO MONTEIRO LOBATO APOIO PEDAG.

JULIANA APARECIDA DA SILVA APOIO PEDAG.

LEA AZEVEDO BITTENCOURT APOIO PEDAG.

MARIA DO SOCORRO P. RAMALHO APOIO PEDAG.

MARIA GEUSILENE B DA SILVA APOIO PEDAG.

SUELY MARY ALVES M. VIEIRA APOIO PEDAG.

PROFESSORES READAPTADOS

COORDENADORA DISCIPLINAR

ADMINISTRATIVO

SECRETARIA
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ANGELITA AMARANTE GARCIA MEMBRO NATO

ANTÔNIA FRANCIMEIRE BEZERRA DE CASTRO SECRETÁRIA  DESIGNADA

CARLOS EDUARDO FERREIRA SEG. CARREIRA ASSIST.

CRISTINA DE JESUS TEIXEIRA PRESIDENTE ELEITA

ELIZETH DE SOUZA BRITO PAZ SECRETÁRIA ELEITA

JOÃO RUDÁ CHAVES RANGEL SEGMENTO ALUNOS

LEA AZEVEDO BITTENCOURT SEG. CARREIRA MAGIST.

MARIA GEUSILENE B DA SILVA VICE PRESID. ELEITA
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EQUIPE APOIO APRENDIZAGEM 

BIANCA REGINA DE LIMA SALOMÃO PEDAGOGA 

DIONE RODRIGUES DE OLIVEIRA ORIENT. EDUC. 

ELISABETH DA SILVA RIBEIRO ORIENT. EDUC. 

PAOLA CECILIA DUARTE CESAR PSICOLOGA 

CARREIRA ASSISTÊNCIA 

CARLOS EDUARDO FERREIRA AG PORT 

SANDRA CRISTINA G. PENHA READAP/ APOIO ADM 

MARIA AMÉLIA BARBOSA E SILVA  READAP/APOIO ADM 

COZINHEIROS 

IRANILDE RODRIGUES DA SILVA 

MARIA ANTONIA ALMEIDA RODRIGUES 

MARIA RAQUEL DOS SANTOS FERREIRA 

RAIMUNDA DE SÁ SILVA 

 

 

 

 



26 

 

VIGILÂNCIA DESARMADA 24 HORAS 

BENTO BISNETO PEREIRA VALVERDE 

JANIO DA SILVA 

ROBERTO DOS SANTOS RODRIGUES 

ROBSON QUIRINO DE OLIVEIRA 

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

ANTONIO MAGNO CRUZ DA SILVA  

CICERO JOSE PEREIRA DA SILVA 

DAYANA DA SILVA PEREIRA 

DEASSIS CICERO DA SILVA 

DIVA DE AQUINO DUARTE 

FLAVIANA SANTOS CARDOSO 

GILVAN DE OLIVEIRA ROQUE 

JEAN MACHADO DE SOUZA 

KAREN CRISTINA FERREIRA BENTO 

MARIANA DE JESUS FERREIRA 
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MICHELE FAIFFER DE JESUS CAETANO 

SILVIO TEIXEIRA DE ARAUJO 

WASHINGTON LUIZ LOPES FERREIRA 

 

 

ASPECTOS FÍSICOS 

 

 Entidade mantenedora: Secretaria de Estado de Educação 

 Vinculação: CRE – Plano Piloto / Cruzeiro 

 Unidade de Ensino: Centro de Ensino Fundamental CASEB 

 Endereço: SGAS W5 Quadras 909/910 Lotes 27 e 28 – Brasília/DF 

 Dependências: (quadro abaixo) 

 

Dependências Número Condições de uso Carência 

Salas de aula 18 razoáveis Manutenção elétrica/piso e Cortinas 

Laborat. de informática 02 Ruim Precisamos de um Laboratório de 

Informática novo 

Mecanografia 01 boa Duplicador/Computador/impressora/ 

Copiadora 

Secretaria 01 boa            Computadores/Impressora/ 

Armários arquivos 

Sala Administrativa 01 boa Ar condicionado/ Armário arquivo 

Sala de direção 01 boa Computador/impressora/cortina 

Sala superv. Ped. 01 boa Ar condicionado 
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SOE 01 boa Ar condicionado/ Computador/ 

Impressora/ armário arquivo 

Sala dos professores 01 boa Ar condicionado 

Sala de Coordenação 01 boa Ar condicionado 

Secretaria/passivo 01 razoável Armários arquivo 

Banheiro administrativo 02 razoáveis Reforma 

Sala dos servidores 01 razoáveis Reforma 

Biblioteca 01 razoável Ar condicionado/balcão 

Banheiro das alunas 01 ótimos - 

Banheiro dos alunos 01 razoável Reforma 

Depósito (limp, Ed. Fís geral) 04 razoáveis Reforma 

Cantina comercial 01 razoável Pequenos reparos 

Cozinha p/merenda escolar 01 boa ventiladores 

Central de atendimento ao aluno 01 boa Ventilador / jogos 

Sala EJA interventivo 01 razoável Reforma 

Sala de Vídeo 01 boa - 

Quadras esportivas 04 razoáveis Cobertura/alambrado 

Ginásio 01 boa - 

Estacionamento Interno para os 

servidores da escola 

 

01 

 

bom 

 

- 

 

CORPO DISCENTE 
 

 O Centro de Ensino Fundamental CASEB atende alunos dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º 

ano). A faixa etária de nossos alunos é entre 11 e 16 anos. Nossa escola atende dois turnos (matutino e vespertino). 

No turno matutino funcionam 18 turmas de ensino regular e 01 turma de EJA Interventivo. No turno vespertino 

temos 17 turmas de ensino regular.  
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MATUTINO 

  
ANO/TURMA 6º 7º 8º 9° 

A 29 29 31 31 

B 29 32 29 30 

C 27 28 26 32 

D  25 30 29 

E    28 

TOTAL 85 114 116 150 

TOTAL GERAL 465 

 
 

VESPERTINO 
 

ANO/TURMA 8º 9º 

E 34  

F 33 32 

G 31 31 

H  33 

I  30 

J  27 

TOTAL 98 153 

TOTAL GERAL 251 
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3- DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

Nossos alunos são moradores de várias áreas do Distrito Federal. Neste ano de 2019 temos uma 

particularidade: recebemos uma quantidade significativa de alunos oriundos de escolas particulares de classe 

média, devido à crise financeira enfrentada pelas famílias brasileiras. Nosso corpo discentetem idade entre 11 e 16 

anos, atendidos nos anos finais do Ensino Fundamental – 6º ao 9º ano -em dois turnos: matutino e vespertino e 

também temos uma Classe de Ensino Especial. 

A turma da Classe Especial é atendida no turno matutino e é composta por adolescentes com deficiência 

intelectual. Atualmente são quatro alunos diagnosticados matriculados com faixa etária entre 16 e 19 anos de 

idade. Os alunos encontram-se em fase de alfabetização e em diferentes níveis, o que exige planejamento e 

atividades diversificados, assim como atendimento individualizado. A turma conta com uma professora 

especialista na área e o apoio de educadores sociais voluntários. 

Boa parte dos alunos do Ensino Fundamental anos finais do CEF CASEB passam parte de seu dia fora de 

casa, fazem CIL, CIEF ou outra atividade no turno contrário. Em média 85% do alunado possuem celular com 

acesso a internet. A maioria considera ter um bom relacionamento com os professores e alunos, porém ainda 

existem muitos alunos com comportamento inadequado de desrespeitoso. Numa média de 10 casos por ano 

atendemos alunos com suspeita de estarem alcoolizados ou em uso de alguma substância química ilícita, há uma 

crescente também nos números de alunos com comportamento auto-destrutivo como a auto-mutilação, depressão e 

síndrome do pânico. Percebe-se a ausência da família, dados da convocação da reunião de pais, onde comparecem 

em torno de 30% dos responsáveis.  

Nossos alunos têm aprendido a se desafiarem na área da ciência, matemática e raciocínio lógico, 

conquistando várias premiações nas Olimpíadas oficiais de Matemática e Astronomia (OBMEP, OMDF e OBA). 

São alunos agitados, criativos, típico da idade adolescente, curiosos e cibernéticos. Conforme resultado do pré-

conselho gostam de aulas diferenciadas com jogos, tarefas e locais que não sejam tradicionais. Ao longo de 5 anos 

o CEF CASEB tem diminuído a evasão escolar e aumentado o nível de aprovação para o ano subseqüente. 

Nosso corpo docente é composto de professores efetivos e temporários com grande grau de 

comprometimento com a Educação dos alunos. Grande parte do corpo docente tem especialização, mestrado e uma 

paixão pela sala de aula. 
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A metodologia utilizada para levantamento dos dados do nosso Diagnóstico Escolar foi através de 

questionários respondidos pelos servidores, alunos, pais e/ou responsáveis, senso escolar de 2015 a 2018 e também 

em reuniões realizadas com a presença dos pais, alunos, conforme gráficos abaixo: 

 

Dados dos Servidores do CEF CASEB 
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5. Há quantos anos você trabalha na escola? 
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    6. Se você é professor, há quantos anos atua no ensino fundamental? 
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Dados dos Pais e ou Responsáveis do CEF CASEB 
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Dados dos Alunos 
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14 - QUANTIDADE DE ALUNO POR LOCALIDADE DE MORADIA 
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 Nosso resultado, do último IDEB, apesar de não atingir a meta, teve um crescimento de0,4. Dentre os 21 

CEFs do Plano Piloto ficamos em 4º lugar no crescimento do IDEB. 
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Resultados na OBMEP 

 

O CEF CASEB desde 2015 tem desenvolvido projetos de Matemática e Raciocínio Lógico. Em resposta a esses 

projetos nossa escola tem obtido resultados positivos nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática das Escolas 

Públicas. 
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Estudantes Premiados OBMEP - 2015 
Q. Nível Nome Premiação 

1 1 Ana Luiza Florêncio Dos Santos Menção Honrosa 

2 1 Beatriz De Souza Goncalves Menção Honrosa 

3 1 Giovanna Solon Goncalves Pereira Menção Honrosa 

4 1 Livia De Souza Mendes Menção Honrosa 

5 1 Luiza De Souza Mendes Menção Honrosa 

6 2 Pedro Henrique Lima Cardoso Prata 

7 2 Tallytha Queiroz Da Silva Araujo Menção Honrosa 

8 2 Matheus De Freitas Souza Menção Honrosa 

9 2 Denio Augusto Patriota De Medeiros Menção Honrosa 

10 2 Ana Luiza Francisco Vieira Menção Honrosa 

05 premiados no nível 1  e 05 premiados no nível 2 , totalizando 10 premiações. 
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Estudantes Premiados OBMEP -2016 
Q. Nível Nome Premiação  

1 1 Adalberto Tobias Monteiro  Prata PIC/UnB 

2 1 Gabriella Oliveira Dos Santos  Prata PIC/UnB 

3 1 João Paulo Alves Da Costa  Prata PIC/UnB 

4 1 Juliana Jannuzzi Rodrigues Bronze PIC/UnB 

5 1 Nicolas Rodrigues Praça  Menção Honrosa PIC/UnB 

6 1 Renata Ferreira de Sá  Menção Honrosa PIC/UnB 

7 1 Felipe de Freitas Souza  Menção Honrosa PIC/UnB 

8 1 Ana Luisa Carvalho Gomes  Menção Honrosa PIC/UnB 

9 1 Gabriel Augusto Melo de Andrade  Menção Honrosa PIC/UnB 

10 1 Giulia Queiros de Menezes  Menção Honrosa PIC/UnB 

11 1 Wolney J. B. M. Barbosa Menção Honrosa PIC/UnB 

12 1 Matheus Henrique de Jesus Santos  Menção Honrosa PIC/UnB 

13 1 Débora Alves da Silva Paes  Menção Honrosa - 

 

14 2 Aline do Nascimento Pereira Menção Honrosa PIC/UnB 

15 2 Joao Pedro Alves da Costa  Menção Honrosa PIC/UnB 

16 2 Marilia Gabriela O. Almeida Menção Honrosa - 

13premiados no nível 1  e 03 premiados no nível 2 , totalizando 16 premiações. 
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Estudantes Premiados OBMEP - 2017 
Q. Nível Nome Premiação  

1 1 Gabriella Oliveira dos Santos Ouro PIC/UnB 

2 1 Gabriela Barroso Alves Bronze PIC/UnB 

3 1 Edylla Mara de Oliveira Nunes Bronze PIC/UnB 

4 1 Camila Gobira Uchoa Bronze PIC/UnB 

5 1 Davi Avanso Bronze PIC/UnB 

6 1 Adalberto Tobias Monteiro M. Honrosa PIC/UnB 

7 1 Joao Paulo Alves da Costa M. Honrosa PIC/UnB 

8 1 Leandro L. L. de Sousa M. Honrosa PIC/UnB 

9 1 Nathalia Dias de Aquino M. Honrosa PIC/UnB 

10 1 Nicolas R. Praça M. Honrosa PIC/UnB 

11 1 Felipe de Freitas M. Honrosa PIC/UnB 

12 1 Gabriel Alves Alexandre M. Honrosa PIC/UnB 

13 1 Murilo Omni G. da Costa M. Honrosa PIC/UnB 

14 1 Kauã Henrique Batalha  M. Honrosa - 

15 2 Gabriel Augusto Melo De Andrade Bronze PIC/UnB 

16 2 Wolney T B Malheiros Barbosa M. Honrosa PIC/UnB 

17 2 Maria Eduarda Nunes De Sousa M. Honrosa - 

18 2 Vinicius Silva Soares Goncalves M. Honrosa - 
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14 premiados no nível 1  e 04 premiados no nível 2 , totalizando 18 premiações. 

Resultados na OMDF 
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Em 2017 participamos da OMDF (Olimpíadas de Matemática do Distrito Federal)e também obtivemos resultados 
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positivos fruto dos projetos realizados na área de Matemática. 
 

Estudantes Premiados 2017 - OMDF 
Q. Nível Nome Premiação 

1 1 Camila Gobira Ouro 

2 1 Kauã Henrique Batalha Ouro 

3 1 Nicolas R. Praça Prata 

4 1 Lyvia A. Campanha Prata 

5 1 Karine A. Mendes Prata 

6 1 Adalberto Tobias Prata 

7 1 Matheus R. dos Santos Prata 

8 1 Victor Hugo G. C. Tupy Prata 

9 1 Gabriella Oliveira Bronze 

10 1 Felipe de Freitas Bronze 

11 1 Davi Avanso Bronze 

12 1 Renata Ferreira Bronze 

13 1 Gabriela Souza Lopes Bronze 

14 1 Nathalia Dias de Aquino Bronze 

15 1 Murilo Omni G. da Costa Menção Honrosa 

16 1 Gabriel Alves Alexandre Menção Honrosa 

17 1 Emanuel de L. Alves Menção Honrosa 
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18 1 Gabriela Barroso Alves Menção Honrosa 

19 1 Kauã Victor R. Santana Menção Honrosa 

20 2 Lucas Gabriel S. dos Santos Bronze 

19 premiados no nível 1  e 01 premiado no nível 2 , totalizando 20 premiações. 

 

Resultados na OBA (Olimpíadas Brasileiras de Astronomia) 

 

OBA - Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica - XXII OBA  

Representante: Samara Ferreira da Silva Gonçalves 

Centro de Ensino Fundamental CASEB - (84867) Q Sgas - Asa Sul 

70390090 - Brasília - DF 

Tel.: (61) 39012620 / Fax: / E-mail: cefcaseb@gmail.com 

 

Listagem de Colaboradores: (3) 

Código Nome Função CargaHorária Sexo 

57322 Samara Ferreira da Silva Gonçalves 
samarafsg@hotmail.com 

Professor 
Representante 

  M 

15771 Lucas Ferreira da Silva                  
lucasferreiraunb@gmail.com 

Colaborador 120 M 

16157 Solange Andreia Soares de Lima e Silva 
solangeandreia@gmail.com 

Colaboradora 120 F 
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  Cod. Nome Sexo Série Nascimento Nivel Astronomia Astronautica Final 

1 
421817 

Adriel Martins do Nascimento 
adrielnascimento193@gmail.com 

M 8 14/08/2004 3 3,35 0,5 3,85 

2 
255775 

Alana Galvão Bijos 
alanagalvao56@gmail.com  

F 9 23/07/2004 3 4,75 1,8 6,55 

3 
254679 

Ana Beatriz Alves de Sousa Leite 
anabeatriz_ana123@hotmail.com  

F 8 27/04/2005 3 4,9 2,5 7,4 

4 
253328 

Ana Beatriz Cândido Lemos dos Santos 
anabeatriz.cls13@gmail.com 

F 9 13/04/2004 3 4,6 2,5 7,1 

5 
255864 

Ana Luisa Aguiar Nunes 
analuisaaguiarnunes1804@gmail.co m  

F 9 18/04/2004 3 2,9 2 4,9 

6 422821 Bianca Benicio Lima dos Santos F 8 31/03/2005 3 4,5 1,5 6 

7 
256023 

Caio Urias dos Reis Santos 
uriascaio@gmail.com 

M 9 15/01/2003 3 2,05 1 3,05 

8 
254855 

Daniel Sharifi 
danielsharifi20333@gmail.com 

M 9 31/03/2003 3 5,1 2 7,1 

9 
422324 

Diego de Jesus Lopes Ferreira 
diegojlf@gmail.com 

M 9 21/09/2003 3 3,75 0,8 4,55 

10 
255581 

Felipe Cezar dos Santos Emerich 
felipecezar306@gmail.com  

M 9 29/11/2003 3 4,8 2,8 7,6 

11 
255509 Felipe Smidt felipesmidt3003@gmail.com M 9 30/03/2004 3 4,6 2,3 6,9 

12 
422034 

Filipe Pereira dos Santos 
filipegmai83@gmail.com 

M 9 23/01/2002 3 2,95 1 3,95 

13 
255448 

Flávia Gabriela Rodrigues de Souza 
flavia2015gab@gmail.com 

F 8 06/07/2004 3 5,6 1,5 7,1 
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14 

253702 

Gabriel Alves Rodrigues 
positivoclasmgamer@gmail.com 
Medalha: Ouro  

M 9 00/00/00 3 6,3 3 9,3 

15 
253786 

Gabriel Barbosa de Barros 
bielbarros1@live.com 

M 9 05/09/2004 3 4,4 1,5 5,9 

16 
252717 

Gabriel de Freitas Gomes 
gabrielfreitas17122003@gmail.com 

M 9 17/12/2003 3 2,65 1 3,65 

17 
255232 

Gabrielle Cristine R. de Carvalho 
gabriellecribeiro@hotmail.com  

F 9 14/12/2003 3 3,9 2,8 6,7 

18 
254569 

Gabryela Santos Pinho 
gab.santos1221@gmail.com 

F 9 07/11/2003 3 4,1 2,5 6,6 

19 
253870 

Giovanna Leite Carneiro 
giovannaleitecarneiro11@gmail.com  

F 9 20/12/2003 3 3,2 1,2 4,4 

20 
252913 

Inacio dos Santos Domingo 
in.domingo35@gmail.com 

M 9 14/09/2003 3 5,1 1,3 6,4 

21 
421675 

Isaac Andrei Sousa de Aquino 
isaacandrei20@gmail.com  

M 9 00/00/00 3 2,75 1 3,75 

22 

423188 

Isabel Nogueira de Sousa 
isabelnogas99@gmail.com Medalha: 
Ouro 

F 9 09/10/2003 3 7 3 10 

23 
254998 

Isadora da Cruz Santos Rodrigues 
isadoradacruz18@gmail.com  

F 9 22/02/2004 3 4,8 2,5 7,3 

24 
422767 

Israel Pereira Barros 
israellbarr@hotmail.com  

M 9 20/11/2003 3 3,9 1,8 5,7 

25 
252558 

Jeniffer Matias Freire da Silva 
jeniffermatias4@gmail.com  

F 9 22/12/2003 3 3 0,5 3,5 
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26 

254178 

Katherine de Assis Jesus 
katherine.assis7@gmail.com Medalha: 
Bronze 

F 9 20/04/2004 3 5,45 2,8 8,25 

27 
254471 

Kayllany Ferreira dos Santos 
kayllany.nwl@gmail.com 

F 9 22/08/2003 3 4,95 2,7 7,65 

28 
255325 

Késsya Nickolle Teles Gonçalves 
kessyanickollekn@gmail.com  

F 9 24/07/2004 3 3,95 2,1 6,05 

29 
422552 

Kevin Souza Magalhães 
kevinsouzamagalhaes@gmail.com 

M 9 15/01/2003 3 3,9 1,5 5,4 

30 
255106 

Lis Vitória Lapa dos Santos 
lisvitoria34@gmail.com 

F 9 02/03/2004 3 5,7 2,1 7,8 

31 
254767 

Marcela Islany Araujo Sousa 
marcelaislany@gmail.com  

F 9 18/04/2004 3 2,8 2 4,8 

32 
421231 

Marcos Vinicius Silva Ribeiro 
vinicior2407@gmail.com 

M 9 24/07/2002 3 1,4 1,3 2,7 

33 
422924 

Maria Clara Sousa Almeida 
clarinhaalmeidasousa@outlook.com  

F 9 23/01/2004 3 3,95 2,2 6,15 

34 
421387 

Marllon de Almeida Machado 
nalmeidamachado@gmail.com  

M 9 09/09/2002 3 2,3 0,5 2,8 

35 

254397 

Nicolas Ramón Ribas 
nicolasramonribas@gmail.com Medalha: 
Prata  

M 9 19/12/2003 3 5,75 2,7 8,45 

36 
423067 

Pedro Henrique Souza de Araujo 
Costa 

M 9 09/05/2003 3 3,85 2,5 6,35 

37 
254298 

Rafael Chew de Moura Costa 
rafa.br.307@gmail.com  

M 9 28/09/2003 3 5,4 1,5 6,9 

38 422171 Rhuan Victor Rodrigues M 8 18/02/2005 3 2,75 1,2 3,95 

39 
421579 

Thomas Jefferson Tagliaferro Ferreira 
Silva thomastagliaferro0310@gmail.com  

M 8 01/03/2005 3 2,55 0,5 3,05 
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40 
422659 

Victor Hugo Ribeiro da Silva 
nataliaalves134@gmail.com  

M 9 19/12/2002 3 3,45 2,2 5,65 

41 
255681 

Vinicius Paulo Nobre Dourado Barreto 
viniciuspaulobarreto@gmail.com  

M 9 25/03/2004 3 3,5 1,7 5,2 

42 
255954 

Vitória Aguiar Nunes 
vitoriaaguiar@2430@hotmail.com 

F 9 18/04/2004 3 3,8 2,2 6 

43 
254071 

Wandressa Alves Santana 
998533984wand.com@gmail.com 

F 9 20/10/2003 3 2,75 0,8 3,55 

44 
421907 Washington Carlos Nascimento Costa M 8 03/04/2003 3 3,1 0,8 3,9 

45 

253999 
Wolney Jhonyerison Bonfim Malheiros 
Barbosa wolneyjonyherison@gmail.com  

M 9 00/00/00 3 5,3 2,2 7,5 

46 
422459 

Yara Yasmin Rodrigues Ferreira 
yara.380@hotmail.com  

F 9 01/05/2003 3 3,3 1,5 4,8 

47 
253112 

Yasmin Kalil de Melo Lavor 
yasminklavor@gmail.com 

F 9 11/07/2004 3 5,1 2,5 7,6 
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Análise de Matrículas e Resultados de 2015 a 2019 
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256 246 
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220 235 
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234 

384 

875 

83 110 

205 

295 

693 

6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano Geral 

Alunos Matriculados 

2015 2016 2017 2018 2019 
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59 92 
153 

209 

513 

93 94 113 
187 

487 

83 122 

308 

165 

678 

90 112 
231 

357 
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6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano Geral 

N° de Alunos Aprovados sem Dependência 

2015 2016 2017 2018 

25 21 

45 

0 

91 

33 
21 25 

0 

79 

20 

40 43 

0 
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0 

13 

0 0 
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6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano Geral 

N° de Alunos Aprovados com Dependência 

2015 2016 2017 2018 
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28 

1 
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6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano Geral 

N° de Alunos Reprovados 

2015 2016 2017 2018 
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8 

24 

37 

18 
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17 

84 

0 0 0 0 0 3 6 
2 5 
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6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano Geral 

N° de Abandonos 
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Avaliação 2019 do CEF CASEB 

Servidores 

 

Pais e ou Responsáveis 
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Alunos 

 

 

 

4- FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

 O Centro de Ensino Fundamental CASEB tem como função social oferecer à comunidade escolar uma 

Educação de qualidade a todos os estudantes, fundamentada nos princípios/valores universais como Respeito, 

cidadania, cooperação, justiça, amorosidade, ética/moral, transformação social, respeito à diversidade, consciência 

ambiental e princípios de cidadania, por meio da implementação de projetos sócio-educativos com o objetivo de 

formar cidadãos mais conscientes, justos, humanos, éticos e felizes. 
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5- PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS 

 

 Sempre buscando ser uma Instituição reconhecida e respeitada como um local em que se tenha uma 

Educação de qualidade, cidadã e inclusiva, a equipe do CEF CASEB definiu, conjuntamente, os valores que 

nortearão a prática pedagógica no triênio 2017-2019 sendo esses: Respeito, cidadania, cooperação, justiça, 

amorosidade, ética/moral, transformação social, respeito à diversidade, consciência ambiental e princípios de 

cidadania, a fim desconstruir uma escola inclusiva que promove oportunidades iguais, com respeito e 

comprometimento com a formação de uma escola cidadã. 

Manter uma instituição escolar em pleno funcionamento, despertando no estudante o valor da vida, a 

motivação para seguir adiante num processo de transformação social e educacional, dentro da perspectiva de 

Currículo Integrado trabalhando os Princípios Epistemológicos: 

 Teoria e prática: Na prática pedagógica criadora, crítica, reflexiva, teoria e prática juntas ganham novos 

significados. Ao reconhecer a unidade indissociável entre teoria e prática, é importante, também, considerar 

que, quando são tratadas isoladamente, assumem caráter absoluto, tratando-se, na verdade, de uma 

fragilidade no seio de uma unidade indissociável. Para corroborar essa teoria, o CEF CASEB apoia, 

incentiva e estimula o corpo docente a levar os alunos para vivenciarem, na prática, o aprendizado. 

 Interdisciplinaridade e contextualização: são de grande importância para a efetivação de um currículo 

integrado. A interdisciplinaridade favorece a abordagem de um mesmo tema em diferentes 

disciplinas/componentes curriculares e ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do pensamento. A 

contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos 

didático-pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo didático. No CEF CASEB, os 

professores trabalham integrando e contextualizando os conhecimentos de forma contínua e sistemática, 

contribuindo assim para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos para que o processo de 

ensino aprendizagem, de forma a facilitar a compreensão e o favorecimento das aprendizagens. 

 Flexibilização: O CEF CASEB segue o Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, porém, garantimos a flexibilização da organização do mesmo de acordo com as 

especificidades das turmas/alunos que vêem para a escola com diferentes níveis de conhecimento e 

necessidades. Esta flexibilização curricular dá abertura para a atualização e diversificação de formas de 
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produção dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, para 

atender as novas demandas de uma sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos críticos e 

criativos. Ao considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, o professor torna possível a construção de 

novos saberes, ressignificando os saberes científicos e os do senso comum. Nessa perspectiva, nossa escola 

abre espaço para experiências, práticas dos saberes comuns que protagonizam e compartilham com 

professores e alunos, saberes e experiências construídas em espaços sociais diversos. 

 

 Visamos também uma escola com os Princípios da Educação Integral pensando na ampliação 

de tempos, espaços e oportunidades buscando o desenvolvimento integral do ser humano. “O Homem 

não é um ser fragmentado, um “Frankenstein” dividido e depois juntado em partes. É um ser único 

especial e singular, na inteireza da sua essência, na inefável complexidade de sua presença” 

(CURRÍCULO EM MOVIENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA). Nesse sentido observamos a 

Integralidade do aluno, buscando dar a devida atenção para todas as dimensões humanas, com 

equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo se dá ao longo da 

vida por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do conhecimento. Ainda dentro de uma 

perspectiva da Educação Integral trabalhamos a Transversalidade, ampliação do tempo do aluno na 

escola, a Territorialidade rompendo com os muros da escola, fazendo uma aula mais criativa em 

espaços diferenciados, o Trabalho em Rede que abre as portas da escola para parcerias e troca de 

experiências e informações com objetivo de criar oportunidade de aprendizagem para nossos alunos e o 

Dialogo Escola e Comunidade, que não menos importante, constrói um dialogo com a comunidade, 

pensando a escola como um pólo de indução de intensas trocas culturais e de afirmação de identidades 

sociais dos diferentes grupos presentes. 

 

 Baseado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, nos PCNs do Ensino Fundamental, 

no Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal,  nas Diretrizes de Avaliação 

Educacional do Distrito Federal 2014-2016 e nas Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar em 

Ciclos para as Aprendizagens no Ensino Fundamental, o Centro de Ensino Fundamental CASEB busca 

alcançar o desenvolvimento do educando assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
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cidadania. Pautando suas ações de acordo com os princípios norteadores constantes das Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica, princípios estes: éticos, políticos e estéticos. 

 O Centro de Ensino Fundamental CASEB busca alcançar o desenvolvimento do educando assegurando-lhe 

a formação comum indispensável para o exercício da cidadania. Pautando suas ações de acordo com os princípios 

norteadores constantes das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, princípios estes: éticos, políticos 

e estéticos. 

 Esta Instituição de Ensino esmera-se por fornecer os meios para que o educando progrida em seus estudos, 

possibilitando seu crescimento global e a inserção no mercado de trabalho. 

 Ainda tendo como princípio norteador de nossas ações didático e técnico pedagógico as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica, os Eixos Transversais, a Pedagogia histórico-crítica de 

Demerval Saviani, as Metodologias Ativas, Psicologia histórico-cultural e Avaliação Formativa, partindo do 

conhecimento da realidade do aluno, esta instituição de Ensino – CASEB – objetiva favorecer a comunicação entre 

os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares articulando as áreas de conhecimento: 

Códigos e Linguagens, Ciências Humanas e Ciências Naturais e Matemática e também as Habilidades 

Socioemocionais  como: Autogestão, Engajamento com os outros, Amabilidade, Resiliência Emocional e Abertura 

ao Novo. Os coordenadores pedagógicos trabalharão essas áreas de conhecimento objetivando fortalecê-las, 

estruturá-las e organizá-las a fim de articular as três áreas para um conhecimento interdisciplinar, apontando 

caminhos ao estudante e capacitando-o a construir um conhecimento transdisciplinar, tendo uma visão de mundo 

mais ampla e consciente. 
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6- OBJETIVOS 

 

 Geral: 

 
Propiciar uma escola pública de qualidade visando à formação de cidadãos autônomos, participativos e 

críticos, alicerçada em valores éticos, oportunizando o processo de construção do conhecimento de forma 

coletiva, tecnológica, consciente, responsável e critica. 

 

 Específicos: 

 
 Promover a gestão democrática entre os diferentes segmentos da comunidade escolar, buscando a 

participação da equipe pedagógica, docentes, técnicos administrativos, funcionários em geral, discentes e 

respectivos responsáveis. 

 

 Continuar participando com excelência das provas oficiais, Olimpíadas de Matemática Brasileira 

(OBMEP), Olimpíadas de Matemática do DF (OMDF) e Olimpíadas Brasileiras de Astronomia (OBA). 

 

 Participar das Olimpíadas de Língua Portuguesa com excelência. 

 

 

 Atender aos educandos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental com uma educação que lhes promova 

crescimento, criticidade, intelectualidade, habilidades socioemocionais e percepção do mundo além da 

sua visão; 

 

 Promover projetos que promovam uma conscientização sobre drogas, alcoolismo, auto-mutilação e 

depressão; 
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 Desenvolver projetos que ressaltem o respeito ao próximo e valores de convivência escolar e 

comunitária; 

 

 Promover a multiculturalidade, o cuidado com o corpo, o respeito ao próximo e ao meio ambiente 

utilizando como eixos norteadores os temas transversais. 

 

 Conscientizar o uso do celular em sala para fins de pesquisa ou trabalhos orientados pelos professores. 

 

 Atender aos educandos (ANEE) com necessidades educacionais específicas dentro de uma abordagem 

pedagógica inclusiva, promovendo seu desenvolvimento cognitivo e integral, inseridos nas classes 

regulares e na Sala do Ensino Especial; 

 

 Inserir os alunos (ANEE) em projetos que visam o respeito ao próximo, valores e convivência escolar 

assim como dentro desses projetos conscientiza sobre a inclusão. 

 

 Desenvolver Projetos Interdisciplinares (PI) atendendo às necessidades dos educandos, focando a leitura, 

a interpretação de texto e o raciocínio lógico matemático; 

 

 Desenvolver Projetos durante o turno e contraturno dos alunos dando ênfase especialmente nas 

abordagens dos temas transversais, a fim de promover uma aprendizagem contextualizada e significativa; 

 

 Estimular a curiosidade para desenvolvimento à pesquisa científica; 

 

 Realizar sistematicamente encontros de formação entre docentes, direção e equipe pedagógica para 

organização e estruturação das práticas pedagógicas nas coordenações; 

 

 Fortalecer e organizar as áreas de conhecimento através de reuniões junto com os coordenadores 

pedagógicos, articulando-as entre si em uma perspectiva interdisciplinar; 
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 Promover ações sócio-educativas e cívico-recreativas, por meio de práticas diversificadas, eventos e 

festivais escolares; 

 

 Estruturar ações pedagógicas/administrativas que ratifiquem a importância da preservação/conservação 

do patrimônio público e respeito ao patrimônio humano da escola; 

 

 Desenvolver habilidades e competências nos alunos que os possibilitem prosseguirem os estudos de 

forma autônoma, consciente e responsável com vistas à inserção no mercado de trabalho; 

 

 Promover ações que incentivem os pais e/ou responsáveis a participarem em maior número das reuniões 

e decisões escolares; 

 

 Proporcionar aulas diferenciadas com metodologias e espaços novos.  

 

 

7 – CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 
O CEF CASEB fundamenta suas práticas pedagógicas na compreensão de que a Educação Básica como 

“[...] direito indispensável para o exercício da cidadania em plenitude, da qual depende a possibilidade de 

conquistar todos os demais direitos, definidos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), na legislação ordinária, concepção do 3º Ciclo, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

nº 9.394/96, em seu artigo 24, e pelo Parecer nº 251/2013 do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), 

Eixos Transversais, Avaliação Formativa e nas demais disposições que consagram as prerrogativas do cidadão” 

(DCNEB, 2010, p. 2).  Em consonância com o Regimento Escolar da Rede Pública do Distrito Federal, o CEF 

CASEB trabalha inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, que têm por 

finalidade oferecer ensino público gratuito e de qualidade, com a participação da família e da comunidade, 

assegurando: 
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. O desenvolvimento integral do aluno; 

. A formação básica para o trabalho e para a cidadania; 

O aprimoramento do aluno como pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da 

autonomia intelectual, do pensamento reflexivo e crítico, da criatividade e da tecnologia. 

Em concordância com o Currículo em Movimento da Educação Básica da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal, nossa escola entende que as melhorias que promovem a qualidade social vão além do acesso de 

estudantes à escola, ela deve também assegurar sua permanência no processo escolar, por meio da democratização 

de saberes e da formação integral rumo à emancipação, ou seja, qualidade que se configura como questão de 

Direitos Humanos. 

       Nossa proposta de trabalho com as diferentes áreas do conhecimento é direcionada em ações didáticas e 

pedagógicas sustentadas em eixos transversais do Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal (SEEDF). 

Nossos objetivos, pautados nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e ressignificados 

pelas Diretrizes Pedagógicas desta Secretaria de Educação e Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar 

em Ciclos para as Aprendizagens no Ensino Fundamental, pretendem possibilitar as aprendizagens, a partir da 

democratização de saberes, em uma perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais, bem como 

promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo e a 

formação de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos letramentos. 

Buscamos também, novas formas de constituição das relações humanas e sociais, assim como a própria 

relação com o conhecimento, pois diante das transformações que o mundo vem sofrendo, precisa ser revisada. 

A conquista da inserção de estudantes com deficiências no contexto escolar brasileiro fez emergir 

necessidades que abrangem desde a infraestrutura física da escola, como rampas e banheiros adaptados, até a 

reorganização pedagógica, como a denominada adequação curricular e a flexibilização do tempo para a 

aprendizagem. Para além das tais questões estruturais e normativas que caracterizam a rotina escolar, as práticas 

pedagógicas precisam se reconfigurar mediante a necessidade do atendimento individualizado dos estudantes.  

O movimento inclusivo no Brasil é amparado pela Constituição Federal de 1988, pela Lei de Diretrizes e 

Bases Nacionais de 1996 e também pelo Plano Nacional de Educação (PNE 2014/2024), os quais garantem 

matrícula aos estudantes com deficiência preferencialmente na rede regular de ensino. O PNE acrescenta ainda, na 
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meta 4,  a garantia de sistema educacional inclusivo, em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 

serviços especializados, públicos ou conveniados. 

 
 

8 -  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 
A filosofia da escola pauta-se nas Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar em Ciclos para as 

Aprendizagens no Ensino Fundamental, na Pedagogia Histórico-critica, na Psicologia Histórico-cultural, nas 

Metodologias Ativas, na Avaliação Formativa e na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, Lei n
o
 

9394/96, apoiado nos quatro pilares do relatório da UNESCO: “Aprender a Conhecer, Aprender a Fazer, Conviver 

e Aprender a Ser” e no que rege o Currículo das Escolas Públicas do DF. O CASEB tem como Lema: “59 anos 

Construindo Histórias”, buscando condições favoráveis a um saber prazeroso, diálogo constante, criticidade e 

efetiva participação social. A função educacional da escola, além de promover tudo isto, ainda precisa estimular a 

curiosidade, incentivar as pesquisas e orientar o estudante, a saber, administrar os excessos midiáticos. 

 

O dinamismo a que a sociedade está submetida, faz-nos ainda mais responsáveis por evitarmos a estagnação da 

escola, por isso são disponibilizados aos profissionais da educação recursos tecnológicos, mecanografia, salas-

ambiente, espaço para discussões e trocas de experiências nas coordenações pedagógicas. Essa tentativa de manter 

no ambiente uma convivência de respeito, unidade e valorização do trabalho pedagógico, esperamos que possa 

estimular docentes, discentes e toda comunidade escolar a estarem interagindo conosco nos eventos promovidos:  

parceria com o Batalhão Escolar,  Festa à Fantasia, Festa das Cores, Gincaseb, Jogos Interclasses, reunião de pais, 

Assembléia do PDAF, atividades de socialização, palestras temáticas e formatura dos 9os anos.  

 

Teremos a oferta de cinco horas-relógio de aulas, distribuídas nos componentes curriculares do núcleo comum 

e nas atividades diversificadas para o enriquecimento do currículo. O aluno não será dispensado da escola por 

ocasião de falta de professor. Ele será atendido com outras atividades pedagógicas pela equipe técnica e 

professores com carga residual disponível na escola. 
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O CASEB pretende assistir ao estudante com o apoio do SOE, Professor Conselheiro, Coordenação 

pedagógica, Supervisão pedagógica, Direção e todos os parceiros vindos através do PSE e de outras parcerias 

firmadas ao longo do processo. 

 

O CEF CASEB, a partir de 2018, trabalha em sistema de Organização para o 3º Ciclo para as Aprendizagens, 

atendendo alunos do 1º bloco ( 6º e 7ª ano) e do 2ª bloco ( 8º e 9º ano), ampliando o espaço de tempo, espaços e 

oportunidades das aprendizagens buscando uma avaliação consciente, formativa e contínua, ressignificando o 

planejamento pedagógico trazendo a responsabilidade das aprendizagens para toda comunidade escolar, traçando 

estratégias de resgate para as aprendizagens não alcançadas.  A escola se divide em dois turnos: matutino e 

vespertino. Cada turno com 06 aulas diárias de 50 minutos cada aula. O intervalo, de 20 minutos, além de 

proporcionar socialização, também é denominado de Intervalo Pedagógico, pois permite apresentações dos 

alunos para expressão de trabalhos produzidos pelos discentes, tais como: dança, peças teatrais, flash mob, 

exposições de desenhos e outros trabalhos a fins. 

 

As aulas não acontecem apenas dentro de uma sala de aula, mas também, de acordo com um de nossos 

projetos: FAZENDO ESCOLA FORA DA ESCOLA, nossos alunos têm contato com as aprendizagens em 

espaços culturais diversos, tais como cinemas, museus, Parque da Cidade, ruas da cidade, visitas a órgãos públicos 

e privados, dentre outros... 

 

Ainda dentro de uma perspectiva das aprendizagens, nossa escola trabalha com Salas Ambiente, onde o 

professor decora seu espaço de acordo com a disciplina trabalhada, de forma a estimular os alunos e proporcionar 

um ambiente contextualizado e prazeroso, fazendo com que o aluno se sinta inserido nos conteúdos ministrados. 

  

O CASEB PLUS é um projeto desenvolvido no CEF CASEB onde são oferecidas oficinas no contraturno que 

possibilitam os alunos ampliarem seus conhecimentos em tempo, abordagem e espaços diferentes do ensino 

regular. Essas oficinas, em 2019, têm como objetivo despertar o interesse pela Matemática, Ciências, Leitura e 

pesquisa.  
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O SOE é o elo da escola com a família e participa do processo de conhecimento da clientela escolar, 

identificando as causas que interferem no avanço do processo de ensino e aprendizagem do aluno e participando 

na identificação da clientela e realidade que a escola está inserida. O SOE trabalha de forma integrada com a 

Direção, Professores, Coordenação, Supervisão e Equipe de Apoio a aprendizagem. O Trabalho em conjunto visa 

o desenvolvimento integral do aluno em seu processo de aprendizagem e contexto social, proporcionando o 

pensamento consciente e reflexivo para a prática da educação inclusiva e respeito às diferenças, através de leitura 

de textos, discussões em grupos de situações pontuais que acontecem no cotidiano escolar e em conversas 

individuais. Sua atuação consiste, também, no apoio e desenvolvimento dos projetos norteadores da escola e na 

prevenção e identificação da infrequência escolar, evasão e dificuldade de aprendizagem dos alunos. 

 

A Sala de Leitura Cecília Meirelles faz um trabalho de apoio pedagógico ao professor, à direção e à 

coordenação pedagógica em suas tarefas/atividades dirigidas ao aluno, apoia as atividades pedagógicas do Projeto 

de reestruturação das atividades dos apoios de ala, atualiza constantemente o acervo, dinamiza o processo de 

leitura/aprendizagem ao corpo discente bem como com a  comunidade escolar. A Sala de Leitura também apoia o 

aluno para agilizar suas atividades de pesquisa e estudo, dinamiza o processo de informação sobre todo e qualquer 

tipo de literatura, através de faixas, cartazes, palestras, documentários, vídeo, propicia o desenvolvimento de 

concursos, reforçando a criação artística e o gosto pela leitura, como fatores de crescimento pessoal e cultural e 

conscientiza a comunidade escolar sobre a importância da preservação do acervo e dos livros didáticos distribuídos 

aos alunos. 

 

O Laboratório de Informática, conforme a BNCC, oferece à comunidade escolar, recursos contemporâneos 

da microinformática, avançando no processo de inclusão digital, oferecendo aos alunos o acesso a livros didáticos, 

literários e artigos eletrônicos nos programas de pesquisa da Sala de Leitura Cecília Meireles – CASEB, 

ampliando as formas de acesso à base de pesquisa didática, fontes de informação e instrumental para a elaboração 

de trabalhos escolares, melhorando o desempenho educacional dos alunos, qualificando os alunos para o mundo 

atual, oportunizando a liberdade de experimentar, mediante orientação, novas áreas de raciocínio, fazendo com 

que os recursos da computação sejam cada vez mais estimulantes e também permitindo aos alunos, professores e a 

comunidade escolar a comunicação com outras fontes de informação em outros centros por meio de trocas.  
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A Central de Atendimento ao Aluno - CAA- é um setor de apoio aos alunos em seus trabalhos e situações 

pedagógicas, onde os alunos que têm algum mal estar se dirigem para que a escola comunique o fato à família, 

onde ficam os “achados e perdidos” e também é local de organização das pastas de documentos disciplinares dos 

alunos. Na CAA os alunos têm à sua disposição os horários de aulas das turmas e orientações variadas sobre a 

escola. Enfim, é um setor, que como o próprio nome diz, atende ao aluno em suas demandas do dia a dia na escola. 

Numa perspectiva de uma Educação Inclusiva o CEF CASEB garante o direito do aluno com necessidades 

educativas especiais e de todos os cidadãos que a educação é um direito constitucional. A garantia de uma 

educação de qualidade para todos implica, dentre outros fatores, um redimensionamento da escola no que consiste 

não somente na aceitação, mas também na valorização das diferenças. Esta valorização se efetua pelo resgate dos 

valores culturais, os que fortalecem identidade individual e coletiva, bem como pelo respeito ao ato de aprender e 

de construir. Considerando que, cada aluno numa sala de aula apresenta características próprias e um conjunto de 

valores e informações que os tornam únicos e especiais, constituindo uma diversidade de interesses e ritmos de 

aprendizagem, o desafio e as expectativas da nossa escola hoje é trabalhar com essas diversidades na tentativa de 

construir um novo conceito do processo ensino-aprendizagem, eliminando definitivamente o seu caráter 

excludente, de modo que sejam incluídos neste processo todos que dele, por direito, são sujeitos. Este olhar da 

escola implica na busca de alternativas que garantam o acesso e a permanência de todos os adolescentes no seu 

interior. Assim, o que se deseja é a construção de uma sociedade inclusiva compromissada com as minorias, cujo 

grupo inclui os portadores de necessidades educacionais especiais. O espaço escolar, hoje, tem de ser visto como 

espaço de todos e para todos. Observando essas primícias o CEF CASEB se adequa a oferta da Educação Inclusiva 

com base nos pressupostos legais e teóricos vigentes embora, saibamos que no cotidiano escolar, muitos desafios e 

avanços ainda necessitam ser conquistados no campo educacional. 

 

Atualmente o CEF CASEB oferta atendimento nas seguintes modalidades: 01 turma de Classe Especial; e 

Inclusão de estudantes em turmas regulares de ensino. O atendimento na Classe Especial é ofertado 

exclusivamente para estudantes com diagnóstico de deficiência intelectual e pode conter no máximo 12 alunos. 

Este ano, na modalidade de inclusão, estão sendo atendidos 07 estudantes com os seguintes diagnósticos: 

Deficiência Física, Deficiência Intelectual e Transtorno Global do Desenvolvimento (Asperger e Autismo). 
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Os estudantes inclusos possuem direito de serem atendidos pela Sala de Recursos do CEF 02, localizado na 

SQS 107. Os pais dos referidos estudantes são convocados pelos profissionais da Sala de Recursos para assinarem 

termo de compromisso e estes ficam responsáveis por levarem seus filhos para os atendimentos que são sempre 

realizados no contra turno da aula ofertada no CASEB. 

 

O CASEB atende também estudantes com Transtornos Funcionais que englobam os seguintes diagnósticos: 

Transtorno Déficit Atenção com ou sem Hiperatividade (TDAH); Transtorno Opositor Desafiador (TOD); 

Distúrbio do Processamento Auditivo Central (DPAC); Dislexia. Este grupo de estudantes conta com o suporte da 

Sala de Apoio localizada no CEF Polivante, localizado na SGAS 913.  Nestes casos, a Sala de Apoio oferta 5 

vagas para atendimento ao CEF CASEB apesar de no momento contarmos com 20 estudantes matriculados com 

diagnóstico de Transtornos Funcionais. A seleção da oferta das vagas é realizada uma triagem prévia pelo Serviço 

de Orientação Educacional (SOE) e Equipe de Apoio a Aprendizagem (EAA) para encaminhamento dos 

estudantes baseia-se no seguinte critério: indicação dos alunos que apresentam mais dificuldades relacionadas ao 

processo ensino/aprendizagem e que tenham pais/responsáveis que se comprometam a levá-lo ao atendimento no 

contraturno das aulas do CEF CASEB. 

 

Compreendemos que a educação inclusiva é um processo que ainda não está totalmente consolidado. 

Reconhecemos também que a temática precisa estar sendo constantemente discutida, construída e reconstruída no 

cotidiano escolar junto com a comunidade escolar e exige do corpo docente um processo constante de ação e 

reflexão.  

 

Atualmente as questões relativas a este processo são discutidas nas coordenações coletivas, na Semana da 

Inclusão (que faz parte do calendário escolar da SEEDF), e incentivadas e acolhidas pelas equipes de apoio da 

escola: SOE, EAA e Direção/Supervisão/Coordenação. A Classe de Ensino Especial e alunos ANEEs também 

conta com o apoio dos Educadores Voluntários Sociais que têm auxiliado os professores regentes assim como tem 

colaborado com o trabalho pedagógico em planejamentos e desenvolvimentos dos projetos escolares. 
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No CEF CASEB existem normas disciplinares, combinadas entre a comunidade escolar, consta nos ANEXOS 

deste PPP. Essas normas são estabelecidas para o bom andamento do trabalho pedagógico e contribui para a 

formação de um cidadão respeitador das leis, como também respeitador das autoridades constituídas e do próximo 

com suas diferenças. 

 O aluno não sairá da escola sem autorização por escrito e assinada por seu responsável, ou se o responsável 

pelo estudante comparecer pessoalmente à escola. Nenhum servidor da escola está autorizado a dispensar 

estudantes antes do horário final de sua última aula, mesmo que seja para consulta médica. 

 

8.1- Interações com a comunidade escolar 

 

         O processo educacional só será de sucesso se houver a participação efetiva da família na escola. Com esse 

objetivo o CASEB desenvolve as seguintes ações: 

 

 Uso de circulares, comunicados por escrito sempre que haja necessidade de informar sobre reuniões, 

assembléias e outras comunicações pertinentes, o telefone é também um grande aliado para comunicar à 

família faltas frequentes, incidentes que aconteçam no ambiente escolar e solicitação de comparecimento à 

escola de maneira rápida. 

 Cronograma de atividade do bimestre, encaminhado aos pais a cada reunião bimestral com a comunidade 

escolar. 

 Conteúdo programático bimestral, por ano, também a cada bimestre, para que a família possa acompanhar o 

estudo dos filhos. 

 Reuniões com a comunidade escolar: 

 Na entrega de boletins, quando há uma individualização de atendimento. 

 Sempre que a turma/estudante apresentar problemas disciplinares ou de aprendizagem. 

 Em eventos como O Dia da Família, Aniversário da Escola, Feira cultural, apresentando aos pais, o 

processo interativo/participativo da escola. 
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 As parcerias mantidas o Adolescentro que vem atendendo aos alunos com necessidade de acompanhamento 

neurológico, psiquiátrico, psicológico e dependência química. 

 

 

9- CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 
 

O CEF CASEB, em consonância com as DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL Triênio 2014-2016 e 

com as Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens no Ensino Fundamental, 

acredita que analisar as informações para promover intervenções constantes é o que compõe o ato avaliativo. Como afirma 

VILLAS BOAS, 2013, enquanto se aprende se avalia e enquanto se avalia ocorrem aprendizagens, por parte do professor e 

do estudante, processo conhecido como avaliação formativa, voltado para a avaliação para as aprendizagens. Na verdade, 

não são os instrumentos e procedimentos que definem a função formativa, mas a intenção do(a) avaliador(a), no caso o(a) 

professor(a), e o uso que se faz deles (HADJI, 2001). Nesse sentido apoiamos a utilização de instrumentos, procedimentos 

e formas diferenciadas (variadas) que contribuam para a conquista das aprendizagens por parte de todos os estudantes 

(VILLAS BOAS, 2008). Este é o sentido da avaliação para as aprendizagens e não simplesmente da avaliação das 

aprendizagens. 

       Em nossa escola utilizamos provas, testes, seminários, apresentações diversas, Reagrupamento Intra e Extraclasse e 

toda e qualquer produção, por parte dos alunos, que evidencie crescimento na construção do conhecimento e novas 

aprendizagens. 

O feedback ou retorno de informações aos aprendizes é indispensável para que o processo avaliativo formativo ocorra, pois 

isso possibilita que o avaliado se mantenha informado sobre suas aprendizagens. 

 

 

9.1- Aprendizagem, Recuperação e Avaliação: 

 

Visando a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem, o CEF CASEB partilha da ideia de 

reuniões por área de conhecimento, onde as discussões e tomada de decisões possam ser realizadas com 

mais propriedade. Sendo assim, as coordenações pedagógicas são assim distribuídas durante a semana: 
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 segunda-feira: Coordenação Individual; 

 terça-feira: Ciências Naturais e Matemática; 

 quarta-feira: Coordenação coletiva; 

 quinta-feira: Linguagens e Códigos; 

 sexta-feira: Ciências Humanas: História e Geografia. 

 Nas reuniões por área de conhecimento, as equipes preparam seus planejamentos de atividades, testes e 

avaliações e separam material para as aulas. Em algumas dessas reuniões, a Direção e a Coordenação 

Pedagógica usam um espaço de tempo para avaliar o trabalho pedagógico desenvolvido em sala, levantar as 

dificuldades no trabalho de alunos com problemas de aprendizagem ou conduta e propor, em conjunto com 

os professores, estratégias de intervenção. As coordenações por área de conhecimento são utilizadas para 

construção de conhecimento interdisciplinar e confecção das questões da avaliação Multidisciplinar e 

Interdisciplinar, 

 Proporcionar aos alunos a ampliação dos espaços de aprendizagem fora do espaço tradicional de sala de 

aula. 

 Trabalho com valores relacionados ao tema transversal, com o objetivo de desenvolver habilidades de 

respeito a si mesmo, ao outro e à sociedade de um modo geral. 

 Incluir os alunos portadores de necessidades especiais em todas as atividades realizadas pelo CEF CASEB. 

 Inclusão no Currículo do CASEB do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. 

 Formação Continuada para o corpo docente do CEF CASEB, com o objetivo de elevar o nível do trabalho 

pedagógico. Esta formação acontece nas coordenações coletivas com estudos, palestras, workshops, 

oficinas, cursos oferecidos pela EAPE. 

 Caderno de atividades de Português e Matemática, construído pela equipe docente do CASEB, com o 

objetivo de revisar, fixar e reforçar os conteúdos escolares, proporcionando autonomia ao estudante. 

 Intervalo pedagógico, com objetivo de proporcionar ao estudante a oportunidade de expressar seus talentos 

e conhecimentos adquiridos, motivando assim, os demais estudantes na busca do conhecimento, podendo 

ser estendido o horário do intervalo para a construção e expressão do conhecimento adquirido pelos 

estudantes. 
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No CEF CASEB, o processo avaliativo atende às normas estabelecidas pelo Regimento Interno da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, Capítulo XII, seção II do Título I, que determina como funções básicas: 

 Estabelecer “feedback” ao professor sobre as condições de ensino por ele programadas. 

 Indicar o momento em que o estudante deverá progredir para a unidade posterior. 

 

As provas Multidisciplinares e Interdisciplinares são alguns dos instrumentos de avaliação das estratégias de 

ensino, porém não o único. As provas Multidisciplinares e Interdisciplinares são elaboradas tecnicamente com as 

normas da Prova Brasil e são realizadas com vistas às aprendizagens dos alunos, visto que essas avaliações 

integram as aulas e práticas que as antecedem e estão inseridas nesta mesma perspectiva de aprendizagem. As 

provas Multidisciplinares e Interdisciplinares são elaboradas na Coordenação Pedagógica pelos professores, com 

apoio da Coordenação e Supervisão Pedagógica. Estas duas avaliações são realizadas em uma semana de provas a 

cada bimestre. O caderno de provas é levado pelo aluno que ao final da avaliação devolve apenas a folha de 

gabarito. Após o processo avaliativo, o professor corrige as avaliações da turma em que ele estiver aplicando e 

mensura o aproveitamento de cada aluno, as avaliações se organizam coletivamente nos momentos de coordenação 

pedagógica. Ao final da semana de provas, os professores fazem a correção juntamente com os alunos, visando um 

maior aproveitamento da aprendizagem. 
 

As avaliações possibilitam identificar se o estudante atingiu sua integralidade de desenvolvimento nos aspectos 

cognitivos, participativos e de assiduidade em todos os componentes curriculares. 

 É considerada a Avaliação informal do aluno, o aluno comparado com ele mesmo. O CEF CASEB, 

conforme as orientações da Pedagogia Histórico Crítica tem o olhar avaliativo a partir da experiência pessoal do 

educando, ou seja, perceber como chegou e o que sabia e comparar com o que sabe após intervenções, observando 

uma das faces do princípio ético da avaliação. A aprendizagem colaborativa que se pretende, encontra amparo na 

Psicologia Histórico-Cultural (uma das bases do currículo de Educação Básica). Ela orienta para que se estimule 

o trabalho pedagógico entre os pares e, com isso, fortaleça a interação social. 

São adotados procedimentos/instrumentos de avaliação variados, levando em conta a natureza e 

especificidade do componente curricular. Os estudantes que não alcançam os objetivos de aprendizagem, têm 
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oportunizado pelos docentes, momentos de reorientação para que os conteúdos sejam plenamente compreendidos e 

assimilados, dessa forma a avaliação das aprendizagens é algo diário e contínuo. 

O processo de avaliação está sempre sendo discutido, para que se encontre meios que levem a um melhor 
desempenho do estudante e se consiga atingir os objetivos propostos de uma educação ministrada com 
eficiência e especialmente com responsabilidade e amor. 
 Os professores são sempre estimulados a participarem de cursos promovidos pela SEEDF/EAPE, palestras 

com especialistas em assuntos ligados à Educação. 

 

Ainda visando a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem, o CEF CASEB partilha da ideia de: 

 

 Convocação dos familiares para eventos na escola: reuniões pedagógicas, atendimento individual dos pais 

nas reuniões para entrega de boletins, Dia da Família, orientação pelo SOE, na Coordenação Pedagógica, 

quando a presença se fizer necessária, em caráter extra, através de telefonemas, circulares e comunicados. 

 Reunião do Conselho de Classe, preventivo, para avaliar cada aluno, as turmas, os recursos utilizados, 

levantando problemas e propondo ações para solução dos mesmos. 

 Recuperação paralela em um processo contínuo ao longo dos bimestres, tão logo se iniciem as deficiências, 

através de atividades/testes de sondagem. 

 A cada reunião bimestral, os pais recebem um cronograma das avaliações, conteúdo programático de todas 

as disciplinas, bem como os objetivos de aprendizagem que serão trabalhados durante o bimestre, para que 

os mesmos possam se organizar para acompanhar os filhos. 

 Nas reuniões pedagógicas, em horário contrário, a família poderá agendar um horário para falar, 

exclusivamente, com um ou mais professores do aluno. 

 Atendimento das turmas pelo Professor Conselheiro e pelo SOE, quando são detectados problemas de 

aprendizagem, comportamentos e ajustamentos sociais. 
 

 A Progressão Parcial com Dependência, nos termos do artigo 138 da Resolução n° 01/2012 – CEDF, é 

ofertada. 
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9.2- Conselho de classe: 

 

O Conselho de Classe da nossa escola, pauta-se nas Diretrizes de Avaliação Educacional – Triênio 2014/2016 e no 

Regimento Escolar dos Estabelecimentos de Ensino do Distrito Federal.  

No Centro de Ensino Fundamental CASEB, em atendimento ao Regimento Escolar dos Estabelecimentos de 

Ensino do Distrito Federal (Parecer n
o
 60/01 – CEDF), o conselho de classe é composto por professores da turma 

analisada, presidido pela Direção da escola e assessorado pela supervisão pedagógica, Orientação Educacional e 

Coordenação Pedagógica. 

O Conselho de Classe, como um colegiado potencializador da gestão pedagógica da escola, se reunirá, 

ordinariamente, uma vez a cada bimestre e, extraordinariamente, a qualquer tempo, por solicitação do diretor da 

escola ou de um terço dos membros desse colegiado. O Conselho de classe tem seu planejamento e organização 

com vistas às aprendizagens dos alunos, avaliando-os individualmente, com propostas de estratégias de 

intervenção, técnicas e métodos de trabalho que favoreçam as condições de aprendizagem dos estudantes e seu 

progresso. Haverá um pré-conselho com cada turma, mediado pelo professor conselheiro da respectiva turma, 

garantindo assim, uma participação mais efetiva das partes envolvidas neste processo. 
A cada bimestre, receberá o devido reconhecimento, aquele aluno que se destacar em seu progresso global tais 

como: crescimento nas aprendizagens, nos aspectos sociais como respeito ao próximo e comprometimento com o 

pedagógico, responder positivamente às intervenções realizadas pela escola, notas e frequência. Esta medida tem 

um caráter de incentivo e estímulo aos estudantes. 

A reunião, ao final do ano letivo, objetiva analisar e opinar a respeito dos resultados escolares e decidir sobre a 

progressão do aluno. 
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10- ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR 

 
A organização curricular dos anos finais do Ensino Fundamental do CEF CASEB é estruturada de acordo com a 

Base Nacional Comum e pela Parte Diversificada (LEM, PI 1 e PI 2) em consonância com as Diretrizes 

Pedagógicas para a Organização Escolar em Ciclos para as Aprendizagens no Ensino Fundamental e 

organicamente integrada por meio da Interdisciplinaridade e da contextualização. Os projetos Interdisciplinares 

contêm características das necessidades de informação sobre temas atuais que a sociedade vivencia, com vistas a 

conscientização para uma mudança de postura que seja produtiva e positiva para o meio em que o aluno vive. Os 

Projetos de PI são trabalhados de forma a interagir com as Disciplinas da Base Nacional Comum. Os professores 

que trabalham com PI devem redigir um projeto em uma perspectiva Interdisciplinar tendo como base o Tema 

Transversal do bimestre e enviar à Direção e Coordenação Pedagógica para organização do espaço pedagógico. O 

professor que trabalha com PI (Projeto Interdisciplinar) realiza seu Projeto com a finalidade de demonstrar ao 

aluno a importância do vínculo do conhecimento entre os conteúdos desenvolvendo a leitura e interpretação de 

texto assim como o raciocínio lógico e matemático. 

 

Nossa Unidade de Ensino trabalha em prol de ações pedagógicas coletivas, articuladas dentro da escola por 

Projetos Interdisciplinares (P.I.) e Temas Transversais, elaborados, escolhidos e planejados nas coordenações 

pedagógicas entre os professores, Direção e Coordenação. Nessas reuniões de planejamento são elaboradas as 

ações/atividades que façam a relação teoria-prática e a busca da contextualização, sempre objetivando a efetivação 

das aprendizagens.  

              No espaço destinado à coordenação pedagógica, percebemos que, para atingir uma visão ampla de 

currículo, devemos trabalhar os Eixos Transversais conforme Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN's) e 

compreendem: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação 

para a Sustentabilidade. 

Em todos os componentes curriculares e projetos da escola. Dentro desta perspectiva, os Componentes 

Curriculares trabalharão da seguinte forma:  
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

ARTES VISUAIS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 Compreender a evolução do ho- 

mem a partir da apreciação da 

arte rupestre brasileira e das de- 

mais manifestações artísticas ao 

longo da história. 

 Desenvolver a capacidade de lei- 

tura e análise de elementos das 

artes visuais, contextualizando-os 

em estilos/movimentos artísticos, 

e utilizar as noções trabalhadas 

em produções artísticas. 

 Relacionar a produção artística 

do Distrito Federal produzida em 

diferentes momentos com os as- 

pectos sociais, geográficos e his- 

tóricos. 

 Reconhecer a produção visual 

como produto cultural sujeito à 

análise e ao entendimento. 

 Indicar e conhecer produções vi- 

suais do/no Distrito Federal, e 

sua contribuição para a constru- 

ção da identidade cultural. 

 Apreciar e entender as manifes- 

tações culturais de vários grupos 

étnico-raciais que compõem a 

nação brasileira em seu universo 

pluricultural. 

 Conhecer e valorizar a cultura vi- 

sual local e global; fomentar a 

pluralidade cultural no espaço es- 

colar. 

 Analisar diferentes representa- 

ções artísticas, como linguagem 

estética e comunicacional. 

 Localizar e analisar, em produ- 

ções artísticas, o uso de elemen- 

tos básicos da linguagem visual. 

 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 cultu- 

ral. 

 Propiciar momentos de entreteni- 

mento, exposição, apreciação e 

fruição da produção artística; 

despertar reflexão coletiva e de- 

bate. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

ARTES VISUAIS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 Reconhecer, respeitar e valorizar, 

no âmbito familiar, escolar e regi- 

onal, a diversidade cultural. 



 Produzir conteúdo audiovisual a 

partir de dispositivos móveis e 

outros. 

  

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

ARTES VISUAIS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 Apreciar manifestações artísticas 

ao longo da história e suas in- 

fluências e contribuições como 

instrumento de transformação so- 

cial. 

 Identificar e utilizar, em produ- 

ções artísticas, elementos bási- 

cos da linguagem visual. 

 Desenvolver a capacidade de lei- 

tura e análise de elementos das 

artes visuais, contextualizando-os 

em estilos/movimentos artísticos. 

 Produzir conteúdo audiovisual a 

partir de dispositivos móveis e 

outros. 

 Conhecer, valorizar, respeitar es- 

paços reservados à arte, reco- 

nhecer sua importância para a 

construção e preservação de 

bens artísticos e culturais brasi- 

leiros. 

 Conhecer e valorizar a plurali- 

dade do patrimônio cultural brasi- 

leiro e de outros povos, posicio- 

nando-se de maneira crítica con- 

tra qualquer discriminação base- 

ada em diversidade cultural, so- 

cial, étnica, de gênero, crença, 

religião ou de qualquer natureza. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

ARTES VISUAIS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 Compreender a arte como fato 

histórico contextualizado em di- 

versas culturas, conhecendo, res- 

peitando e observando sua cons- 

tante mudança. 

 Desenvolver a capacidade de lei- 

tura e análise dos elementos das 

artes visuais contextualizando-os 

nos movimentos artísticos. 

 Compreender a influência de esti- 

los/movimentos ocidentais do sé- 

culo XX sobre produções visuais 

brasileiras. 

 Entender a produção visual como 

produto cultural sujeito à análise 

e ao entendimento. 

 Reconhecer a importância do diá- 

logo entre as diversas áreas do 

conhecimento, reforçando a im- 

portância da Arte na formação da 

sociedade por meio de esti- 

los/movimentos artísticos e cultu- 

rais, bem como identificá-los den- 

tro do contexto histórico vigente. 

 Analisar e experimentar diferen- 

tes representações artísticas, 

como linguagem estética e comu- 

nicacional. 

 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 cultu- 

ral. 

 Compreender e reconhecer dife- 

rentes modalidades da linguagem 

visual como forma de comunica- 

ção humana. 

 Reconhecer e utilizar procedi- 

mentos artísticos para análise, 

entendimento e fruição da produ- 

ção visual. 

 Conhecer, respeitar e valorizar a 

diversidade de expressões artísti- 

cas responsáveis pela formação 

da arte brasileira, além de identi- 

ficar diversos artistas e suas ca- 

racterísticas. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

ARTES VISUAIS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 Compreender manifestações ar- 

tísticas em diversos continentes e 

sua influência na arte realizada 

no Brasil. 

 Conhecer e identificar os esti- 

los/movimentos artísticos e a cul- 

tura produzida pela humanidade; 

respeitar e valorizar a diversidade 

cultural e perceber a arte como 

linguagem expressiva estética e 

comunicacional. 

 Reconhecer diferentes tipos de 

obra de arte e suas característi- 

cas próprias e compreender ten- 

dências artísticas do século XX. 

 Relacionar os elementos da lin- 

guagem visual às produções his- 

tóricas e imagens cotidianas. 

 Reconhecer influências da ciên- 

cia e da tecnologia sobre produ- 

ções visuais do século XX, a fim 

de perceber desdobramentos no 

cenário mundial de novas tecno- 

logias digitais relacionadas à 

arte. 

 Compreender o universo poético 

da linguagem visual. 

 Produzir conteúdo audiovisual a 

partir de dispositivos móveis e 

outros. 

 Construir uma relação de auto- 

confiança com a produção artís- 

tica pessoal e conhecimento es- 

tético, respeitando a própria pro- 

dução e a dos colegas. 

 Conhecer e utilizar elementos bá- 

sicos da linguagem visual em es- 

paço bidimensional e tridimensio- 

nal em diferentes possibilidades 

expressivas. 

 Desenvolver um pensamento re- 

flexivo sobre a realidade a partir 

da análise crítica, da pesquisa e 

investigação do objeto artístico 

contextualizado. 

 Identificar profissões que envol- 

vem o universo artístico. 

 Compreender e utilizar a arte 

como linguagem, mantendo uma 

atitude de busca pessoal e ou co- 

letiva, articulando a percepção, a 

imaginação, a emoção, a investi- 

gação, a sensibilidade e a refle- 

xão ao realizar e fruir produções 

artísticas. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

ARTES VISUAIS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 Desenvolver a capacidade de lei- 

tura e análise de elementos de 

artes visuais, contextualizando-os 

em movimentos artísticos do sé- 

culo XX até os dias atuais. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

MÚSICA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 Experienciar fontes e materiais 

sonoros em práticas de composi- 

ção/criação, execução e aprecia- 

ção musical, reconhecendo tim- 

bres e características de instru- 

mentos musicais diversos, acústi- 

cos ou eletrônicos, convencionais 

ou não convencionais. 

 Desenvolver a expressividade e 

possibilidade de criação musical 

por meio do canto e sons corpo- 

rais. 

 Reconhecer e diferenciar os ele- 

mentos sonoros a fim de compre- 

ender a estrutura musical. 

 Utilizar recursos tecnológicos 

para o desenvolvimento de ativi- 

dades musicais de apreciação, 

reprodução e criação. 

 Identificar e explorar diferentes 

formas, procedimentos e técnicas 

de registro musical. 

 Reconhecer e diferenciar os ele- 

mentos sonoros a fim de compre- 

ender a estrutura musical. 

 Utilizar recursos tecnológicos 

para o desenvolvimento de ativi- 

dades musicais de apreciação, 

reprodução e criação. 

 Experienciar fontes e materiais 

sonoros em práticas de composi- 

ção/criação, execução e aprecia- 

ção musical, reconhecendo tim- 

bres e características de instru- 

mentos musicais diversos, acústi- 

cos ou eletrônicos, convencionais 

ou não convencionais. 

 Explorar e analisar criticamente 

diferentes meios e equipamentos 

culturais de circulação da música 

e do conhecimento musical. 

 Pesquisar e conhecer o papel de 

músicos e grupos de música bra- 

sileiros que contribuíram para o 

desenvolvimento de formas e gê- 

neros musicais na construção do 

patrimônio cultural do Distrito Fe- 

deral e entorno. 

 Apreciar a música africana com o 

propósito de reconhecer suas in- 

fluências na música brasileira. 



96 

 

 
 

 

 
10  

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

MÚSICA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 Identificar e analisar diferentes 

estilos musicais, contextuali- 

zando-os no tempo e no espaço, 

de modo a aprimorar a capaci- 

dade de apreciação da estética 

musical. 

 Reconhecer e executar músicas 

(no corpo ou em instrumentos) 

com células rítmicas característi- 

cas da música popular brasileira. 

 Reconhecer algumas característi- 

cas das diferentes funções soci- 

ais da música por meio da escuta 

atenta em diversos contextos mu- 

sicais. 

 Criar improvisações, arranjos, jin- 

gles, trilhas sonoras, entre ou- 

tros, utilizando diversos materiais 

sonoro musicais de maneira indi- 

vidual, coletiva e colaborativa. 

 Criar improvisações, arranjos, jin- 

gles, trilhas sonoras, entre ou- 

tros, utilizando diversos materiais 

sonoro musicais de maneira indi- 

vidual, coletiva e colaborativa. 

 Explorar os elementos constituti- 

vos da música por meio de recur- 

sos tecnológicos, seja para cria- 

ção, composição ou apreciação 

musicais. 

 Reconhecer e executar músicas 

(no corpo ou em instrumentos) 

com células rítmicas característi- 

cas da música popular brasileira. 

 Criar improvisações, arranjos, jin- 

gles, trilhas sonoras, entre ou- 

tros, utilizando diversos materiais 

sonoro musicais de maneira indi- 

vidual, coletiva e colaborativa. 

 Explorar os elementos constituti- 

vos da música por meio de recur- 

sos tecnológicos, seja para cria- 

ção, composição ou apreciação 

musicais. 

 Identificar e explorar diferentes 

formas, procedimentos e técnicas 

de registro musical individuais e 

coletivos, estabelecendo códigos 

para sonoridades. 

 Explorar os elementos constituti- 

vos da música por meio de recur- 

sos tecnológicos, seja para cria- 

ção, composição ou apreciação 

musicais. 

 Identificar e explorar diferentes 

formas, procedimentos e técnicas 

de registro musical individuais e 

coletivos, estabelecendo códigos 

para sonoridades. 

 Analisar criticamente, por meio 

da apreciação musical, usos e 

funções da música em seus con- 

textos de produção e circulação. 

 Apreciar o papel da música es- 

trangeira europeia e asiática, re- 

conhecendo suas contribuições 

na construção do Patrimônio Cul- 

tural da Música Brasileira. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

MÚSICA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

    Apreciar a música Indígena com 

o propósito de reconhecer suas 

influências na música brasileira. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

MÚSICA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 Explorar elementos constitutivos 

da música, fontes e materiais so- 

noros para práticas diversas de 

composição/ criação, execução e 

apreciação. 

 Expressar- se musicalmente por 

meio vocal ou instrumental parti- 

cipando de festivais, executando 

obra musical existente ou autoral. 

 Identificar e explorar diferentes 

formas de registro musical, bem 

como procedimentos e técnicas 

de registro em áudio e audiovi- 

sual. 

 Explorar diferentes formas de 

composição com o intuito de vi- 

venciar e experenciar o fazer mu- 

sical individual e coletivamente. 

 Analisar criticamente, por meio 

da apreciação musical, usos e 

funções da música nas diferentes 

dimensões da vida artística. 

 Analisar criticamente, por meio 

da apreciação musical, usos e 

funções da música nas diferentes 

dimensões da vida artística. 

 Construir objetos sonoros alter- 

nativos para a descoberta de no- 

vas possibilidades do fazer musi- 

cal. 

 Apreciar e reconhecer o papel de 

músicos e grupos norte-america- 

nos de música que contribuíram 

para o desenvolvimento de gêne- 

ros/estilos musicais brasileiros. 

 Expressar- se musicalmente por 

meio vocal ou instrumental parti- 

cipando de festivais, executando 

obra musical existente ou autoral. 

 Identificar e explorar diferentes 

formas de registro musical, bem 

como procedimentos e técnicas 

de registro em áudio e audiovi- 

sual. 

 Explorar diferentes formas de 

composição com o intuito de vi- 

venciar e experenciar o fazer mu- 

sical individual e coletivamente. 

 Analisar criticamente, por meio 

da apreciação musical, usos e 

funções da música nas diferentes 

dimensões da vida artística. 

 Apreciar e reconhecer o papel de 

músicos e grupos de música bra- 

sileiros e estrangeiros que 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

MÚSICA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

   contribuíram para o desenvolvi- 

mento de gêneros/estilos musi- 

cais. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

MÚSICA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 Perceber e reconhecer fontes e 

materiais sonoros em práticas de 

composição/criação, execução e 

apreciação musical, bem como 

os elementos constitutivos da 

música. 

 Expressar- se musicalmente por 

meio vocal ou instrumental parti- 

cipando de festivais (Curtas e fil- 

mes) executando obra musical 

existente ou autoral. 

 Identificar e explorar diferentes 

formas, procedimentos e técnicas 

de registro musical e produção 

audiovisual. 

 Criar jogos de composição musi- 

cal envolvendo letras, sons e si- 

lêncios (como pausas musicais). 

 Analisar criticamente, por meio 

da apreciação musical, usos e 

funções da música em seus con- 

textos de produção e circulação, 

relacionando os às práticas musi- 

cais e às diferentes dimensões 

da vida social, cultural, política, 

histórica, econômica, estética e 

ética. 

 Perceber e reconhecer fontes e 

materiais sonoros em práticas de 

composição/criação, execução e 

apreciação musical, bem como 

os elementos constitutivos da 

música. 

 Expressar- se musicalmente por 

meio vocal ou instrumental parti- 

cipando de festivais (Curtas e fil- 

mes) executando obra musical 

existente ou autoral. 

 Perceber e reconhecer fontes e 

materiais sonoros em práticas de 

composição/criação, execução e 

apreciação musical, bem como 

os elementos constitutivos da 

música. 

 Expressar- se musicalmente por 

meio vocal ou instrumental parti- 

cipando de festivais (Curtas e fil- 

mes) executando obra musical 

existente ou autoral. 

 Identificar e explorar diferentes 

formas, procedimentos e técnicas 

de registro musical e produção 

audiovisual. 

 Criar jogos de composição musi- 

cal envolvendo letras, sons e si- 

lêncios (como pausas musicais). 

 Analisar criticamente, por meio 

da apreciação musical, usos e 

 Perceber e reconhecer fontes e 

materiais sonoros em práticas de 

composição/criação, execução e 

apreciação musical, bem como 

os elementos constitutivos da 

música. 

 Expressar- se musicalmente por 

meio vocal ou instrumental parti- 

cipando de festivais (Curtas e fil- 

mes) executando obra musical 

existente ou autoral. 

 Identificar e explorar diferentes 

formas, procedimentos e técnicas 

de registro musical e produção 

audiovisual. 

 Criar jogos de composição musi- 

cal envolvendo letras, sons e si- 

lêncios (como pausas musicais). 

 Analisar criticamente, por meio 

da apreciação musical, usos e 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

MÚSICA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

  Identificar e explorar diferentes 

formas, procedimentos e técnicas 

de registro musical e produção 

audiovisual. 

funções da música em seus con- 

textos de produção e circulação, 

relacionando-os às práticas musi- 

cais e às diferentes dimensões 

da vida social, cultural, política, 

histórica, econômica, estética e 

ética. 

 Criar instrumentos musicais con- 

vencionais de forma alternativa 

utilizando materiais diversos para 

a descoberta de novas possibili- 

dades do fazer musical. 

 Apreciar e reconhecer o papel de 

músicos e grupos norte-america- 

nos de música que contribuíram 

para o desenvolvimento de gêne- 

ros/estilos musicais brasileiros. 

funções da música em seus con- 

textos de produção e circulação, 

relacionando-os às práticas musi- 

cais e às diferentes dimensões 

da vida social, cultural, política, 

histórica, econômica, estética e 

ética. 

 Criar instrumentos musicais con- 

vencionais de forma alternativa 

utilizando materiais diversos para 

a descoberta de novas possibili- 

dades do fazer musical. 

 Apreciar e reconhecer o papel de 

músicos e grupos norte-america- 

nos de música que contribuíram 

para o desenvolvimento de gêne- 

ros/estilos musicais brasileiros. 
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Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Currículo de Educação Básica - Ensino Fundamental 

1 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - EDUCAÇÃO FÍSICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Jogos 

 

 
 Experimentar a criação e adapta- 

ção de regras que possibilitem a 

inclusão de todos nas atividades 

propostas. 

 

 
Esportes 

 

 
 Conhecer e praticar diferentes 

modalidades esportivas, compre- 

endendo aspectos históricos e 

culturais, regras básicas e funda- 

mentos técnicos e táticos das 

modalidades praticadas. 

Esportes 

 

 
 Conhecer e praticar diferentes 

modalidades esportivas, compre- 

endendo aspectos históricos e 

culturais, regras básicas e funda- 

mentos técnicos e táticos das 

modalidades praticadas. 

 

 
Conhecimentos sobre o corpo 

 
 Experimentar atividades com 

alongamento e exercícios físicos 

percebendo a relação com o pró- 

prio corpo 

Ginásticas 
 

 Conhecer movimentos caracterís- 

ticos da arte circense, compreen- 

dendo sua história e principais 

características e manifestações. 

 

Danças 
 

 Conhecer manifestações de dan- 

ças urbanas emergentes, com- 

preendendo suas principais ca- 

racterísticas e contexto cultural. 

Lutas 

 
 Conhecer as características e 

fundamentos básicos da capoeira 

como cultura corporal afro-brasi- 

leira. 

 

 
Práticas Corporais de 

Aventura 

 

 
 Conhecer e vivenciar práticas 

corporais de aventura urbanas, 

adaptando-as aos materiais e es- 

paços disponíveis na escola. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - EDUCAÇÃO FÍSICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Jogos 
 

 Refletir sobre as transformações 
histórico-sociais dos jogos e 
brincadeiras a partir do 
surgimento de novas tecnologias. 

 

Esportes 

 

 
 Vivenciar diferentes modalidades 

esportivas procurando ampliar a 

compreensão de sua historici- 

dade, aspectos sociais, políticos 

e culturais, suas regras e funda- 

mentos técnicos – táticos das 

modalidades praticadas. 

Esportes 

 
 Vivenciar diferentes modalidades 

esportivas procurando ampliar a 

compreensão de sua historici- 

dade, aspectos sociais, políticos 

e culturais, suas regras e funda- 

mentos técnicos – táticos das 

modalidades praticadas. 

 

 
Lutas 

 
 Compreender as características e 

fundamentos da capoeira relacio- 

nando com a história e cultura do 

Brasil. 

Ginásticas 
 

 Participar de atividades de 
ginástica, percebendo suas 
relações com o corpo e as 
capacidades físicas envolvidas. 

 
Conhecimentos sobre o corpo 

 
 Perceber a importância de uma 

boa postura no dia a dia e na prá- 

tica de atividades físicas. 

Danças 

 

 
 Vivenciar manifestações de dan- 

ças urbanas emergentes, com- 

preendendo suas principais ca- 

racterísticas e contexto cultural. 

 

 
Práticas Corporais de Aventura 

 
 Ampliar os conhecimentos sobre 

práticas corporais de aventura ur- 

banas, participando de atividades 

adotando condutas de segurança 

e respeito ao patrimônio público. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - EDUCAÇÃO FÍSICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Esportes Lutas 
 

 Identificar a diversidade das lutas 

espalhadas pelo mundo e viven- 

ciar algumas manifestações reco- 

nhecendo suas principais carac- 

terísticas. 

Ginásticas Danças 

 

 Compreender criticamente as 

transformações sociais relaciona- 

das ao esporte, participando de 

forma consciente das modalida- 

 Vivenciar atividades que 
desenvolvam a consciência 
corporal e favoreçam o 
autoconhecimento. 

 

 Conhecer as características bási- 

cas e os elementos que consti- 

tuem a tradição das danças de 

des propostas. Conhecimentos sobre o corpo salão. 

 
 Pesquisar e estudar os 

benefícios que a atividade física 
regular exerce sobre o corpo hu- 
mano, tendo em vista a promo- 
ção da saúde. 

 
 

Práticas Corporais de aventura 

   Conhecer e vivenciar algumas 
  práticas corporais de aventura na 

  natureza adaptando tais práticas 

  ao contexto da escola 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - EDUCAÇÃO FÍSICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Esportes 

 
 Participar da organização de 

campeonatos, festivais e outros 

eventos no âmbito escolar, ampli- 

ando seus conhecimentos acerca 

das diferentes dimensões do fe- 

nômeno esportivo. 

Lutas 

 
 Compreender os principais as- 

pectos que caracterizam as artes 

marciais orientais, relacionando – 

as com as transformações histó- 

rico-sociais relacionados às lutas. 

Ginásticas 

 

 
 Ampliar a consciência corporal, 

promovendo um estilo de vida 

saudável, por meio de práticas 

corporais sistematizadas 

 

 
Conhecimento sobre o corpo 

 
 Compreender a diversidade de 

padrões de saúde, beleza e esté- 

tica corporal, analisando critica- 

mente os padrões divulgados 

pela mídia. 

Danças 

 

 
 Ampliar os conhecimentos relaci- 

onados às danças de salão refle- 

tindo sobre estereótipos e pre- 

conceitos relacionados a prática 

da dança. 

 

 
Práticas corporais de aventura 

 

 
 Participar de práticas corporais 

de aventura na natureza, com- 

preendendo a importância de 

adotar procedimentos de 
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10  

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - EDUCAÇÃO FÍSICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

   segurança e preservação do 

meio ambiente. 
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Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Currículo de Educação Básica - Ensino Fundamental 

1 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 

LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

ORALIDADE 

Interação Discursiva 

 Construir laços afetivos e 

convívio social demonstrando 

respeito e empatia na língua 

estudada. 

 Iniciar processo de 

sensibilização em relação ao 

estudo de uma nova língua com 

ênfase no caráter lúdico. 

 

ORALIDADE 

Compreensão Oral 

 
 Sensibilizar-se para o estudo 

dos sons da língua. 

ORALIDADE 

Interação Discursiva 

 Compreender funções e usos 

sociais da língua estudada. 

 Relacionar aspectos da língua 

estrangeira com a língua 

materna. 

 

ORALIDADE 

Compreensão Oral 

 
 Sensibilizar-se para o estudo 

dos sons da língua. 

 

 
ORALIDADE 

Produção Oral 

 
 Produzir textos orais com a 

ORALIDADE 

Interação Discursiva 

 Respeitar e valorizar diversas 

composições familiares e a vida 
comunitária em distintas 

culturas. 
 
 Interagir para responder 

dúvidas. 

 

 
 

ORALIDADE 

Compreensão Oral 

 
 Compreender, de forma 

estratégica, textos orais: palavras 

cognatas e pistas do contexto 

discursivo. 

ORALIDADE 

Interação Discursiva 

 Solicitar esclarecimentos em 

situações formais e informais. 

 
 

ORALIDADE 

Compreensão Oral 

 
 Compreender, de forma 

estratégica, textos orais: palavras 

cognatas e pistas do contexto 

discursivo. 

 

ORALIDADE 

Produção Oral 

 
 Produzir textos orais com a 

mediação do professor, de modo 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

ORALIDADE 

Produção Oral 

 
 Produzir textos orais com a 

mediação do professor, de modo 

a desenvolver, progressivamente, 

a capacidade de sustentar 

apresentações orais sobre 

assuntos de domínio pessoal ou 

de interesse da comunidade em 

que vive. 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Leitura 

 
 Levantar hipóteses sobre a 

finalidade de um texto. 

mediação do professor, de modo 

a desenvolver, 

progressivamente, a capacidade 

de sustentar apresentações orais 

sobre assuntos de domínio 

pessoal ou de interesse da 

comunidade em que vive. 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Leitura 

 
 Desenvolver a capacidade de 

fazer leituras rápidas para 

compreensão geral e específica 

do texto. 

ORALIDADE 

Produção Oral 

 
 Produzir textos orais com a 

mediação do professor, de modo 

a desenvolver, progressivamente, 

a capacidade de sustentar 

apresentações orais sobre 

assuntos de domínio pessoal ou 

de interesse da comunidade em 

que vive. 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Leitura 

 
 Compreender diferentes gêneros 

textuais. 

a desenvolver, 

progressivamente, a capacidade 

de sustentar apresentações orais 

sobre assuntos de domínio 

pessoal ou de interesse da 

comunidade em que vive. 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Leitura 

 
 Saber utilizar adequadamente 

recursos que auxiliem no 

processo de compreensão 

textual. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Leitura e Fruição 

 
 Compreender itens lexicais 

observando referentes 

contextuais. 

 

 

 
 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Avaliação dos Textos Lidos 

 
 Colaborar na construção de 

leituras e compreensões de 

textos escritos e cooperar na 

releitura e reconstrução de textos 

lidos. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Leitura e Fruição 

 
 Desenvolver a compreensão de 

textos verbais e não verbais. 

 

 

 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Avaliação dos Textos Lidos 

 
 Posicionar-se frente ao texto lido 

de forma crítica e reflexiva com 

desenvolvimento de capacidades 

de expressão de perspectivas e 

de escuta ativa. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Leitura e Fruição 

 Acessar e ler textos na língua 

estudada, com mediação do 

professor(a), de modo a ampliar 

conhecimentos lexicais em 

situações e contextos 

significativos. 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Avaliação dos Textos Lidos 

 
 Posicionar-se frente ao texto lido 

de forma crítica e reflexiva com 

desenvolvimento de capacidades 

de expressão de perspectivas e 

de escuta ativa. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Leitura e Fruição 

 
 Ler e atribuir significados a tiras, 

quadrinhos, memes e legendas 

acessados em sítios eletrônicos. 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Avaliação dos Textos Lidos 

 
 Construir coletivamente sentidos e 

significados de textos diversos, de 

forma a desenvolver o espírito 

colaborativo no processo de 

aprendizagem de um novo idioma 

e de percepção de diferentes 

visões de mundo. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 

pós-escrita 

 
 Produzir pequenos textos, 

parágrafos em função do gênero 

textual e objetivo do texto, com 

destaque para produção de 

legendas de imagens e memes. 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Práticas de Escrita 

 
 Saber escrever pequenos textos 

na língua estudada de forma 

colaborativa. 

 Entender processos de 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 

pós-escrita 

 Produzir pequenos textos, 

parágrafos em função do gênero 

textual e objetivo do texto, com 

destaque para produção de 

legendas de imagens e memes. 

 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Práticas de Escrita 

 
 Envolver-se em troca de opiniões 

e informações sobre textos lidos 

na sala de aula ou em outros 

ambientes. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 

pós-escrita 

 Produzir pequenos textos, 

parágrafos em função do gênero 

textual e objetivo do texto, com 

destaque para produção de 

legendas de imagens e memes. 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Práticas de Escrita 

 
 Produzir textos diversos (histórias 

em quadrinhos, haikai, cartazes, 

mensagens de chats, legendas) 

sobre si mesmo, sua família, 

seus amigos, expressando 

gostos, preferências e rotinas, 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 

pós-escrita 

 Produzir pequenos textos, 

parágrafos em função do gênero 

textual e objetivo do texto, com 

destaque para produção de 

legendas de imagens e memes. 

 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Práticas de Escrita 

 
 Compor pequenas peças 

audiovisuais com uso de 

ferramentas digitais (celular, 

aplicativos diversos, etc.). 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

composição e usar palavras e 

sintagmas na língua estudada. 

 

 
INTERCULTURALIDADE 

Manifestações e Evolução Lin- 

guístico-culturais 

 
 Compreender de forma histórica 

e crítica diferenças culturais e 

políticas étnico-raciais, sociais e 

econômicas entre países onde a 

língua estudada é falada. 

 Preencher formulários com 

informações pessoais. 

 

 

 
 

INTERCULTURALIDADE 

Manifestações e Evolução Lin- 

guístico-culturais 

 
 Ampliar conhecimentos sobre 

diferentes formas de 

manifestações culturais e de 

interesse ambiental relacionados 

à língua estudada. 

assim como acerca de sua 

comunidade e de seu contexto 

escolar. 

INTERCULTURALIDADE 

Manifestações e Evolução Lin- 

guístico-culturais 

 
 Compreender diferentes formas 

de manifestações culturais, 

apropriando-se de recursos 

linguístico-discursivos e culturais 

para se relacionar com o outro de 

forma respeitosa e acolhedora. 

 
INTERCULTURALIDADE 

Manifestações e Evolução Lin- 

guístico-culturais 

 
 Levantar dados e informações 

sobre aspectos relacionados à 

política e ao cuidado com o meio- 

ambiente nos países onde a 

língua estudada é falada, em 

contraste com o contexto 

brasileiro. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

INTERCULTURALIDADE 

Comunicação Intercultural 

INTERCULTURALIDADE 

Comunicação Intercultural 

INTERCULTURALIDADE 

Comunicação Intercultural 

INTERCULTURALIDADE 

Comunicação Intercultural 

 Perceber que há diferenças 

culturais na comunicação entre 

pessoas de lugares e/ou culturas 

diferentes. 

 

 

 

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Práticas Investigativas 

 
 Usar de forma adequada 

equipamentos e aplicativos em 

meios virtuais utilizando a língua 

estrangeira. 

 Responder a interlocutores de 

forma apropriada ao contexto de 

interação. 

 

 

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Práticas Investigativas 

 

 
 Usar de forma adequada 

equipamentos e aplicativos em 

meios virtuais utilizando a língua 

estrangeira. 

 Interagir, em língua estrangeira, 

utilizando recursos estéticos, 

literários e audiovisuais 

intermediados por ferramentas 

tecnológicas (computadores, 

celulares, Internet etc.) que 

permitam o acesso a diferentes 

manifestações linguístico- 

culturais e o contato com 

pessoas de outros países. 

 

 Debater opiniões sobre texto lido 

em classe. 

 

 

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Práticas Investigativas 

 

 
 Usar de forma adequada 

equipamentos e aplicativos em 

meios virtuais utilizando a língua 

estrangeira. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

  PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Práticas Investigativas 

 

 
 Usar de forma adequada 

equipamentos e aplicativos em 

meios virtuais utilizando a língua 

estrangeira. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

ORALIDADE 

 
Interação Discursiva 

 Comunicar-se, respondendo e 

fazendo perguntas com 

expressões usuais e familiares 

para apresentar-se e apresentar 

alguém. 

ORALIDADE 

Compreensão Oral 

 
 Compreender vocabulário e 

expressões frequentes em 

interações orais e do dia a dia. 

ORALIDADE 

 
Interação Discursiva 

 Apresentar e compreender 

pontos de vista sobre assuntos 

familiares em situação de 

interação com pessoas ou grupos 

de pessoas. 

ORALIDADE 

Compreensão Oral 

 
 Acessar conhecimentos prévios 

para compreensão de ideias em 

interações orais. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Leitura e Fruição 

 
 Ler textos narrativos e analisar 

possíveis estratégias usadas em 

sua elaboração para estímulo da 

curiosidade do leitor. 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Avaliação dos Textos Lidos 

 

 Ler e emitir opiniões sobre 

pequenos textos, tais como 

ORALIDADE 

Interação Discursiva 

 
 Entrevistar colegas para 

conhecer suas histórias de vida e 

compartilhar informações 

pessoais. 

ORALIDADE 

Compreensão Oral 

 
 Debater ideias e pontos de vista 

na defesa ou reflexão sobre 

temas específicos ou 

previamente preparados. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

ORALIDADE 

Produção Oral 

 
 Produzir textos orais diversos. 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Leitura 

 
 Fazer associações entre título e 

texto, ilustrações e outros 

elementos textuais para ampliar a 

compreensão global de um texto. 

ORALIDADE 

Produção Oral 

 
 Apresentar informações 

adquiridas em interações 

(entrevistas, diálogos simples 

etc.). 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Leitura 

 

 Compreender sentidos gerais e 

específicos em textos de 

variados gêneros na língua 

estudada. 

manchetes de jornais, cartazes e 

legendas de imagens, e 

compartilhar percepções acerca 

de seus conteúdos e mensagens. 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 

pós-escrita 

 
 Produzir textos a partir de 

releitura de produções literárias 

na língua estudada, roteiros e 

interpretações artísticas desses 

textos em forma de peças 

teatrais ou vídeos de curta 

duração. 

ORALIDADE 

Produção Oral 

 
 Relatar conteúdo de produções 

autorais. 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Leitura 

 

 Ler e analisar textos de gêneros 

instrucionais e/ou de caráter 

sinótico (rótulos, instruções em 

embalagens, receitas, anúncios, 

cartazes). 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Leitura e Fruição 

 
 Reconhecer ideias principais e de 

suporte na estrutura e 

organização de parágrafos, 

assim como estratégias de 

caráter imagético utilizadas na 

comunicação. 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Avaliação dos Textos Lidos 

 
 Desenvolver reflexão acerca de 

pequenos textos de variados 

gêneros por meio de sua leitura e 

sua análise sistematizadas. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Leitura e Fruição 

 
 Ler textos narrativos e analisar 

possíveis estratégias usadas em 

sua elaboração para estímulo da 

curiosidade do leitor. 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Avaliação dos Textos Lidos 

 
 Desenvolver reflexão acerca de 

pequenos textos de variados 

gêneros por meio de sua leitura e 

sua análise sistematizadas. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Práticas de Escrita 

 

 Produzir narrativas literárias de 

forma clara, expressando 

sequência temporal 

adequadamente, envolvendo 

personagens e ações 

desenvolvidas na trama, de 

forma a valorizar o potencial 

criativo, o protagonismo 

estudantil e o pensamento crítico. 

 

 
INTERCULTURALIDADE 

Manifestações e Evolução Lin- 

guístico-culturais 

 Analisar a importância de 

elementos nas sociedades 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Leitura e Fruição 

 
 Analisar e interpretar diversos 

gêneros textuais, como regras de 

jogos, manchetes, anúncios, 

pequenos textos informativos, 

biografias, história em 

quadrinhos, tiras de jornais, 

poemas, canções, textos não 

verbais e textos mistos. 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Avaliação dos Textos Lidos 

 
 Ler e emitir opiniões sobre 

pequenos textos, tais como 

manchetes de jornais, cartazes e 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 

pós-escrita 

 

 Desenvolver, de forma 

progressiva, a capacidade de 

escrever textos com 

características de diferentes 

gêneros, tais como cartão postal, 

mensagem de e-mail e de redes 

sociais, pequenos poemas (e.g., 

haikai). 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 

pós-escrita 

 
 Identificar ideias secundárias de 

parágrafos para relacioná-las 

com a ideia principal do texto 

com fins de apreensão de 

sentidos e desenvolvimento da 

coerência textual. 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Práticas de Escrita 

 
 Escrever textos curtos para 

expressar desejos, pedidos e 

recomendações. 

envolvidas com a língua 

estudada e como se manifestam 

nas esferas da música, do teatro, 

da literatura e do cinema, seja 

em cenários nacionais ou 

mundiais. 

 

INTERCULTURALIDADE 

Comunicação Intercultural 

 

 Refletir sobre uso de expressões 

linguísticas de forma e/ou sentido 

diferentes entre a língua materna 

e a língua estudada. 

 

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Práticas Investigativas 

legendas de imagens, e 

compartilhar percepções acerca 

de seus conteúdos e mensagens. 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 

pós-escrita 

 
 Produzir cartões postais com uso 

de ferramentas digitais, descrição 

de lugares e atrações turísticas, 

utilizando diferentes recursos. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Práticas de Escrita 

 
 Produzir cartazes sobre assuntos 

previamente discutidos / 

desenvolvidos em aula. 

 Relatar fatos, acontecimentos e 

histórias de forma clara e 

coerente na língua estudada. 

INTERCULTURALIDADE 

Manifestações e Evolução Lin- 

guístico-culturais 

 
 Identificar e conhecer aspectos 

da cultura de povos em que a 

língua estudada é falada. 

 Escrever pequenos parágrafos, 

bilhetes, cartões e mensagens de 

felicitações. 

 
 

INTERCULTURALIDADE 

Manifestações e Evolução Lin- 

guístico-culturais 

 
 Identificar e conhecer aspectos 

da cultura de povos em que a 

língua estudada é falada. 

 

INTERCULTURALIDADE 

Comunicação Intercultural 

 
 Perceber algumas diferenças 

culturais relacionadas à língua 

estudada em contraste com a 

brasileira. 

 Levantar informações por meio 

de motores de busca virtuais 

para acesso a materiais 

didáticos, textos e imagens que 

auxiliem na ampliação de 

conhecimentos lexicais. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Práticas de Escrita 

 
 Relatar histórias fictícias ou reais, 

descrevendo o cenário, 

personagens e ações de forma 

coerente e clara, obedecendo a 

uma sequência temporal, de 

forma a valorizar o potencial 

criativo, o protagonismo 

estudantil e o pensamento crítico. 

 

 
INTERCULTURALIDADE 

Manifestações e Evolução Lin- 

guístico-culturais 

 
 Analisar a importância de 

elementos nas sociedades 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

INTERCULTURALIDADE 

Comunicação Intercultural 

 
 Perceber algumas diferenças 

culturais relacionadas à língua 

estudada em contraste com a 

brasileira.

 

 
PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Práticas Investigativas 

 

 Explorar ambientes virtuais de 

comunicação para levantamento 

de informação específica.

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Práticas Investigativas 

 
 Explorar ambientes virtuais para 

desenvolvimento de tarefas na 

língua estudada para subsidiar 

atividades desenvolvidas em aula 

e suas extensões, exploração de 

vocabulários e outros recursos 

linguísticos para desenvolver 

tarefas. 

 envolvidas com a língua 

estudada e como se manifestam 

nas esferas da música, do teatro, 

da literatura e do cinema, seja 

em cenários nacionais ou 

mundiais. 

 

 
INTERCULTURALIDADE 

Comunicação Intercultural 

 
 Refletir sobre uso de expressões 

linguísticas de forma e/ou sentido 

diferentes entre a língua materna 

e a língua estudada. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

   PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Práticas Investigativas 

 
 Usar recursos digitais para 

interagir na língua estudada, 

utilizando-se de recursos 

linguístico-discursivos e culturais 

para estabelecer contato com 

pessoas de lugares próximos ou 

distantes. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

ORALIDADE 

Interação Discursiva 

 
 Comunicar-se de forma clara e 

coerente, em diferentes 

ambientes de interação, acerca 

de assuntos corriqueiros, fazendo 

uso de estratégias para 

descrever objetos, situações e 

pessoas e para negociar sentidos 

na expressão de opiniões e 

perspectivas. 

 

 
ORALIDADE 

Compreensão Oral 

 
 Desenvolver a compreensão de 

textos orais, multimodais, de 

cunho informativo/jornalístico e 

ORALIDADE 

Interação Discursiva 

 
 Saber utilizar estratégias verbais 

e não verbais no intercâmbio de 

informações e opiniões. 

 Fazer uso da gradação de 

qualidades e circunstâncias, 

assim como vocábulos e 

sintagmas que expressem 

quantificações, de modo a criar 

imagens mentais claras sobre o 

que se quer descrever. 

ORALIDADE 

Compreensão Oral 

 
 Construir sentido global de textos 

orais por meio da relação de 

suas partes com o assunto 

ORALIDADE 

Interação Discursiva 

 
 Desenvolver a capacidade de 

expressão de respeito ao 

diferente e de valorização de 

percepções influenciadas por 

outras visões de mundo. 

 
ORALIDADE 

Compreensão Oral 

 

 Construir sentido global de textos 

orais por meio da relação de 

suas partes com o assunto 

principal e informações mais 

relevantes, de modo a 

desenvolver progressivamente a 

capacidade de ouvir e 

ORALIDADE 

Interação Discursiva 

 
 Fazer uso de estratégias 

comunicativas para evitar mal- 

entendidos, esclarecer possíveis 

conflitos de percepções e 

explorar recursos linguísticos 

(frases incompletas, hesitações, 

entre outros) e corporal- 

cinestésicos (gestos, expressões 

faciais, entre outros) em 

situações de interação oral. 

 

ORALIDADE 

Compreensão Oral 

 

 Exercitar a percepção de sons na 

língua estudada e a 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

artístico na língua estudada para 

sua utilização como instrumento 

de acesso a informações e 

ampliação de conhecimentos e 

percepções de mundo. 

 

 
ORALIDADE 

Produção Oral 

 
 Produzir textos orais em diálogos 

ou monólogos, com progressiva 

autonomia, para desenvolvimento 

da habilidade de fala na língua 

estudada, assim como a 

competência estratégica em 

diferentes contextos de 

comunicação. 

principal e informações mais 

relevantes, de modo a 

desenvolver progressivamente a 

capacidade de ouvir e 

compreender diferentes níveis de 

fala e ampliar a possibilidade de 

acesso a informações e a 

diferentes visões de mundo. 

 

ORALIDADE 

Produção Oral 

 
 Ampliar, de forma progressiva, o 

campo de conhecimento lexical 

na língua estudada. 

compreender diferentes níveis de 

fala e ampliar a possibilidade de 

acesso a informações e a 

diferentes visões de mundo. 

 

ORALIDADE 

Produção Oral 

 
 Ampliar, de forma progressiva, o 

campo de conhecimento lexical 

na língua estudada. 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Leitura 

 

 Perceber a importância da 

relação semântica entre itens 

compreensão de vocábulos e 

frases por meio de canções, 

vídeos e áudios diversos. 

 

ORALIDADE 

Produção Oral 

 

 Falar, de forma lógica e coerente, 

sobre perspectivas futuras. 

 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Leitura 

 

 Relacionar conteúdos linguísticos 

da língua estudada com aqueles 

relacionados à língua materna, 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Leitura 

 Realizar inferências para analisar 

e interpretar textos de variados 

gêneros, tais como postagens em 

blogs e redes sociais, 

mensagens de e-mail, textos 

literários (contos e poesia), 

jornalísticos e acadêmicos, com a 

mediação do professor. 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Leitura e Fruição 

 Desenvolver a estesia literária 

por meio da leitura de textos 

narrativos e poéticos na língua 

estudada. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Leitura 

 

 Perceber a importância da 

relação semântica entre itens 

lexicais na língua estudada em 

processos de compreensão e 

interpretação textual. 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Leitura e Fruição 

 
 Desenvolver a estesia literária 

por meio da leitura de textos 

narrativos e poéticos na língua 

estudada. 

lexicais na língua estudada em 

processos de compreensão e 

interpretação textual. 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Leitura e Fruição 

 
 Ler e interpretar contos, 

romances, poemas e outros 

textos de cunho artístico-literário, 

em versão original ou adaptada, 

como forma de desenvolvimento 

do conhecimento e do apreço 

pela literatura nacional e 

estrangeira. 

identificando diferentes contextos 

de uso. 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Leitura e Fruição 

 
 Ler e interpretar contos, 

romances, poemas e outros 

textos de cunho artístico-literário, 

em versão original ou adaptada, 

como forma de desenvolvimento 

do conhecimento e do apreço 

pela literatura nacional e 

estrangeira. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Avaliação dos textos lidos 

 
 Desenvolver a reflexão crítica 

acerca de variados gêneros 

textuais por meio de leitura e 

análise sistematizadas de textos. 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 

pós-escrita 

 
 Analisar e revisar textos autorais, 

assim como trabalhar em sua 

refacção. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Avaliação dos textos lidos 

 
 Desenvolver a reflexão crítica 

acerca de variados gêneros 

textuais por meio de leitura e 

análise sistematizadas de textos. 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 

pós-escrita 

 
 Desenvolver a compreensão do 

papel dos pronomes relativos na 

coesão textual. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Avaliação dos textos lidos 

 
 Desenvolver a reflexão crítica 

acerca de variados gêneros 

textuais por meio de leitura e 

análise sistematizadas de textos. 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 

pós-escrita 

 Exercitar uso de pronomes 

relativos com vistas à construção 

de períodos compostos de forma 

coesa e significativa em relação a 

diferentes contextos de 

comunicação. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Avaliação dos textos lidos 

 
 Desenvolver a reflexão crítica 

acerca de variados gêneros 

textuais por meio de leitura e 

análise sistematizadas de textos. 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 

pós-escrita 

 
 Analisar e avaliar a produção 

escrita autoral, individual e 

coletiva, com base no contexto 

de comunicação (finalidade e 

adequação ao público, conteúdo 

a ser comunicado, organização 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Práticas de Escrita 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Práticas de Escrita 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Práticas de Escrita 

 
 Produzir textos de variados 

gêneros por meio do uso de 

estratégias de escrita 

(planejamento, produção de 

rascunho, revisão e edição final), 

com temáticas relacionadas a 

sonhos e projetos futuros 

(pessoais, familiares, 

comunitários ou planetários). 

 

INTERCULTURALIDADE 

Manifestações e evolução lin- 

guístico-culturais 

 

 Compreender diferenças 

ideológicas e políticas entre 

textual, legibilidade e estrutura de 

frases). 

 Desenvolver a habilidade de 

escrita na língua estudada, de 

forma colaborativa. 

 
 Entender e reproduzir processos 

de composição de palavras e 

sintagmas na língua estudada. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Práticas de Escrita 

 

INTERCULTURALIDADE 

Manifestações e evolução lin- 

guístico-culturais 

 
 Ampliar conhecimentos sobre 

diferentes contextos artísticos, 

culturais e de interesse ambiental 

relacionados à língua estudada que 

tenham se tornado referências 

mundiais. 

 

INTERCULTURALIDADE 

Manifestações e evolução lin- 

guístico-culturais 

 
 Compreender diferenças 

ideológicas e políticas entre 

países onde a língua estudada é 

falada. 

 Produzir textos de variados 

gêneros por meio do uso de 

estratégias de escrita 

(planejamento, produção de 

rascunho, revisão e edição final), 

com temáticas relacionadas a 

sonhos e projetos futuros 

(pessoais, familiares, 

comunitários ou planetários). 
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20  

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

INTERCULTURALIDADE 

Comunicação Intercultural 

INTERCULTURALIDADE 

Comunicação Intercultural 

países onde a língua estudada é 

falada. 

INTERCULTURALIDADE 

Manifestações e evolução lin- 

guístico-culturais 

 Observar o uso de 

estrangeirismos e a influência da 

língua estudada e de suas 

culturas em contextos de 

comunicação na língua materna. 

 

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Práticas Investigativas 

 
 Conhecer variadas linguagens e 

recursos de comunicação 

relacionados ao campo da cultura 

digital que implicam a 

compreensão de diferentes falas 

e discursos orais na língua 

estudada. 

 Perceber possíveis impactos de 

aspectos culturais na 

comunicação e interação entre os 

povos. 

 

 
PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Práticas Investigativas 

 

 Saber explorar recursos 

tecnológicos digitais que 

permitam acesso a informações 

sobre a diversidade cultural 

humana em diferentes países. 

INTERCULTURALIDADE 

Comunicação Intercultural 

 

 Investigar maneiras como 

expressões, gestos e 

comportamentos são 

culturalmente marcados. 

 

 
PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Práticas Investigativas 

 Explorar recursos tecnológicos 

digitais para acessar e usufruir da 

produção literária internacional. 

 
 Reconhecer, com uso da língua 

estudada, o impacto humano no 

processo de mudanças 

climáticas, de modo a 

desenvolver o pensamento 

crítico-reflexivo no que diz 

respeito ao cuidado com o meio- 

ambiente local e planetário, 

expressando com clareza seus 

posicionamentos. 

 

 
INTERCULTURALIDADE 

Comunicação Intercultural 

 
 Investigar maneiras como 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Produção autoral e partilha de in- 

formações 

 

 Aprender a explorar recursos 
tecnológicos digitais na 
construção e reconstrução de 
textos na língua estudada. 

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS expressões, gestos e 

TECNOLOGIAS DIGITAIS TECNOLOGIAS DIGITAIS comportamentos são 

Produção autoral e partilha de in- 

formações 

Produção autoral e partilha de in- 

formações 

culturalmente marcados. 

  PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

 Aprender a explorar recursos 

tecnológicos digitais na 

construção e reconstrução de 

 Utilizar recursos tecnológicos 

digitais como meios de partilha 

de produção escrita autoral ou 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Práticas Investigativas 

 Conhecer e explorar ambientes 

textos na língua estudada. para revisar e trabalhar na virtuais e outros recursos 

 refacção de textos autorais tecnológicos. 

 individuais ou coletivos.  

  
PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

  TECNOLOGIAS DIGITAIS 

  Produção autoral e partilha de in- 
  formações 

   Utilizar recursos tecnológicos 
  digitais para elaboração e partilha 

  de mensagens instantâneas, 

  reportagens, histórias de ficção, 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

   poemas, comentários em fóruns, 

entre outros, de modo a fomentar 

trocas de percepções e opiniões 

de forma criativa, significativa e 

colaborativa dentro do processo 

de aquisição de uma nova língua. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

ORALIDADE ORALIDADE ORALIDADE ORALIDADE 

Interação Discursiva 

 
 Expor pontos de vista, 

argumentos e contra- 
argumentos, levando-se em 
conta o contexto do outro e do 
grupo. 

 

ORALIDADE 

Compreensão Oral 

 

 Exercitar a capacidade de 

compreensão de textos orais e 

multimodais como discursos, 

entrevistas, conferências e 

diálogos extraídos de sites, 

noticiários, programas televisivos, 

seriados, vídeos e filmes 

originais, seguindo uma 

Interação Discursiva Interação Discursiva Interação Discursiva 

 Comunicar-se de forma clara,  Comunicar-se de forma clara,  Comunicar-se de forma clara, 

coerente e persuasiva na língua coerente e persuasiva na língua coerente e persuasiva na língua 

estudada, partindo de uma estudada, partindo de uma estudada, partindo de uma 

escuta ativa e acolhedora no que escuta ativa e acolhedora no que escuta ativa e acolhedora no que 

concerne a diferentes concerne a diferentes concerne a diferentes 

percepções de mundo. percepções de mundo. percepções de mundo. 

 

ORALIDADE 
 

ORALIDADE 
 

ORALIDADE 

Compreensão Oral Compreensão Oral Compreensão Oral 

   Analisar e refletir sobre 

 Desenvolver a compreensão de  Reconhecer contextos de posicionamentos defendidos e 

textos orais e multimodais de expressão de recomendações, refutados em textos orais que 

cunho argumentativo. necessidades, obrigações e tratem de temas de interesse 

 possibilidades. social e coletivo, objetivando o 

  desenvolvimento do pensamento 

  crítico e o respeito à diversidade. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

ORALIDADE 

Produção Oral 

 
 Produzir textos orais para fins de 

exposição de informações, de 

modo a desenvolver a 

competência comunicacional e 

capacidade estratégica. 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Leitura 

 
 Identificar recursos de persuasão 

e argumentação em textos 

escritos na língua estudada. 

ORALIDADE 

Produção Oral 

 

 Ampliar, de forma progressiva, o 

campo de conhecimento lexical 

de forma a ampliar a capacidade 

de expressão de ideias e pontos 

de vista. 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Leitura 

 
 Perceber a importância e 

estabelecer relações semânticas 

entre itens lexicais na língua 

estudada em processos de 

compreensão e interpretação 

textual. 

ORALIDADE 

Produção Oral 

 

 Acessar e usar, de forma 

contextualizada e significativa, os 

conhecimentos lexicais 

desenvolvidos em sala. 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Leitura 

 
 Perceber a importância e 

estabelecer relações semânticas 

entre itens lexicais na língua 

estudada em processos de 

compreensão e interpretação 

textual. 

argumentação complexa de 

assuntos do cotidiano. 

 

ORALIDADE 

Produção Oral 

 
 Debater e discutir ideias, opiniões 

e pontos de vista com base em 

notas, gráficos, tabelas de 

pesquisa ou outros dados 

formais. 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Leitura 

 Identificar argumentos principais 

e evidências/exemplos que os 

sustentam. 



131 

 

 
 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Leitura e Fruição 

 
 Ampliação do conhecimento 

acerca de diferentes gêneros 

textuais, tais como postagens em 

blogs e redes sociais, 

mensagens de e-mail, textos 

literários (contos e poesia), 

jornalísticos e acadêmicos, na 

língua estudada, reconhecendo-a 

como instrumento de acesso à 

informação e de expansão de 

visões de mundo. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Leitura e Fruição 

 
 Ampliação do conhecimento 

acerca de diferentes gêneros 

textuais, tais como postagens em 

blogs e redes sociais, 

mensagens de e-mail, textos 

literários (contos e poesia), 

jornalísticos e acadêmicos, na 

língua estudada, reconhecendo-a 

como instrumento de acesso à 

informação e de expansão de 

visões de mundo. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Leitura e Fruição 

 
 Analisar e interpretar diversos 

gêneros textuais, como regras de 

jogos, manchetes, anúncios, 

reportagens, artigos, verbetes de 

dicionário e enciclopédia, textos 

informativos, biografias, legendas 

de filmes, história em quadrinhos, 

contos, poemas, canções, textos 

não verbais e textos mistos, não- 

estereotipados, representativos 

das culturas estudadas e que 

respeitem as diversidades 

coletivas, individuais, intelectuais, 

físicas e socioeconômicas. 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Leitura e Fruição 

 
 Analisar e interpretar diversos 

gêneros textuais, como regras de 

jogos, manchetes, anúncios, 

reportagens, artigos, verbetes de 

dicionário e enciclopédia, textos 

informativos, biografias, legendas 

de filmes, história em quadrinhos, 

contos, poemas, canções, textos 

não verbais e textos mistos, não- 

estereotipados, representativos 

das culturas estudadas e que 

respeitem as diversidades 

coletivas, individuais, intelectuais, 

físicas e socioeconômicas. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Avaliação dos textos lidos 

 
 Desenvolver a reflexão crítica 

acerca de variados gêneros 

textuais por meio de leitura e 

análise sistematizadas, 

estimulando a produção autoral 

a partir dessas reflexões. 

 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 

pós-escrita 

 Analisar e reformular processos 

de construção da argumentação 

e da persuasão em textos 

autorais. 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Avaliação dos textos lidos 

 
 Desenvolver a reflexão crítica 

acerca de variados gêneros 

textuais por meio de leitura e 

análise sistematizadas, 

estimulando a produção autoral 

a partir dessas reflexões. 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 

pós-escrita 

 
 Compreender e utilizar verbos e 

expressões que indiquem 

recomendação, necessidade, 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Avaliação dos textos lidos 

 
 Desenvolver a reflexão crítica 

acerca de variados gêneros 

textuais por meio de leitura e 

análise sistematizadas, 

estimulando a produção autoral 

a partir dessas reflexões. 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 

pós-escrita 

 
 Reconhecer e utilizar 

contextualizada e 

significativamente verbos e 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Avaliação dos textos lidos 

 
 Desenvolver a reflexão crítica 

acerca de variados gêneros 

textuais por meio de leitura e 

análise sistematizadas, 

estimulando a produção autoral 

a partir dessas reflexões. 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Estratégias de Escrita: escrita e 

pós-escrita 

 
 Utilizar recursos verbais e não 

verbais para construção da 

persuasão em textos da esfera 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Práticas de Escrita 

 Desenvolver a habilidade de 

escrita na língua estudada, de 

forma colaborativa, baseando-se 

em leitura e conhecimento 

prévios, levando-se em 

consideração o objetivo do texto 

a ser escrito, o público-alvo e o 

tema abordado. 

 

INTERCULTURALIDADE 

Manifestações e evolução lin- 

guístico-culturais 

 Compreender a importância da 

expansão da língua estudada e 

de suas culturas no mundo: 

contexto histórico. 

obrigação e possibilidade. 

 Analisar e propor potenciais 

argumentos para expor pontos 

de vista em textos escritos, com 

reflexão crítica a respeito do 

tema proposto e pesquisa de 

dados, evidências e exemplos 

para sustentar a argumentação 

de forma lógica e coerente. 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Práticas de Escrita 

 
 Expressar ideias condicionais no 

presente e no futuro em textos 

escritos. 

expressões que indicam 

recomendação, necessidade, 

obrigação e possibilidade na 

construção e refacção de textos 

autorais individuais ou coletivos. 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Práticas de Escrita 

 
 Apropriar-se de conhecimentos 

lexicais e semânticos 

relacionados ao uso de 

conectores (palavras e 

expressões de transição) na 

língua estudada. 

publicitária, de forma adequada 

ao contexto de circulação 

(produção e compreensão). 

 

 
COMPREENSÃO E PRODUÇÃO 

ESCRITA 

Práticas de Escrita 

 
 Apropriar-se de conhecimentos 

lexicais e semânticos 

relacionados ao uso de 

conectores (palavras e 

expressões de transição) na 

língua estudada. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 Investigar e refletir coletivamente 

sobre o processo de evolução e 

expansão da língua estudada e 

das culturas a ela relacionadas, 

seja em função de processos de 

colonização, de descolonização 

ou por influências causadas por 

mudanças geopolíticas e 

culturais no mundo. 

 

 
INTERCULTURALIDADE 

Comunicação Intercultural 

 
 Perceber como se dá a 

construção de identidades na 

contemporaneidade. 

INTERCULTURALIDADE 

Manifestações e evolução lin- 

guístico-culturais 

 

 Reconhecer o papel da língua 

estudada no processo de 

comunicação entre diferentes 

povos e de difusão de culturas. 

 Valorizar e respeitar diversas 

composições familiares e a vida 

comunitária em distintas culturas. 

 

 
INTERCULTURALIDADE 

Comunicação Intercultural 

 

 Refletir sobre questões de 

gênero e diversidade que podem 

implicar choques culturais e 

INTERCULTURALIDADE 

Manifestações e evolução lin- 

guístico-culturais 

 

 Analisar e refletir sobre questões 

de racismo e xenofobia 

relacionadas às culturas 

estudadas, de modo a 

desenvolver o pensamento crítico 

acerca das implicações histórico- 

sociais nos processos de 

colonização, migratórios e de 

disseminação de pensamentos 

hegemônicos. 

 Analisar a importância da língua 

estudada para o desenvolvimento 

das ciências (produção e 

divulgação de novos 

conhecimentos), da economia, da 

INTERCULTURALIDADE 

Manifestações e evolução lin- 

guístico-culturais 

 

 Conhecer e analisar, de forma 

crítica, reflexiva e acolhedora, 

diferentes composições 

familiares e a vida comunitária de 

outros países que possam 

implicar identificações ou 

choques culturais quando 

comparados com o contexto 

brasileiro, de modo a desenvolver 

o respeito às diversidades 

socioculturais na 

contemporaneidade. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Práticas Investigativas 

 
 Explorar ambientes virtuais de 

comunicação e informação que 

propiciem acesso a discussões, 

exposições de opinião, debates, 

entre outros. 

 

 
PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Produção autoral e partilha de in- 

formações 

 Conhecer e saber utilizar 

recursos tecnológicos digitais 

para produção e partilha de 

materiais informativos. 

violação dos direitos humanos 

em países falantes da língua 

estudada e no Brasil. 

 

 
PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Práticas Investigativas 

 Explorar ambientes virtuais de 

comunicação e informação que 

propiciem acesso a discussões, 

exposições de opinião, debates, 

entre outros. 

política ou das artes no cenário 

mundial. 

INTERCULTURALIDADE 

Comunicação Intercultural 

 

 Refletir sobre questões de 

gênero e diversidade que podem 

implicar choques culturais e 

violação dos direitos humanos 

em países falantes da língua 

estudada e no Brasil. 

 

 
PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Práticas Investigativas 

 Explorar ambientes virtuais para 

desenvolvimento da 

compreensão de linguagens e 

INTERCULTURALIDADE 

Comunicação Intercultural 

 Refletir sobre a comunicação 

intercultural na 

contemporaneidade como 

mecanismo de valorização 

pessoal e comunitária, assim 

como de construção de 

identidades em um mundo 

globalizado. 

 

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Práticas Investigativas 

 Explorar ambientes virtuais para 

desenvolvimento da 

compreensão de linguagens e 

gêneros mediados por 

tecnologias digitais. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA ESTRANGEIRA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Produção autoral e partilha de in- 

formações 

 
 Aprender a explorar recursos 

tecnológicos digitais na 

construção e reconstrução de 

textos na língua estudada. 

gêneros mediados por 

tecnologias digitais. 

 

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Produção autoral e partilha de in- 

formações 

 
 Aprender a explorar recursos 

tecnológicos digitais na 

construção e reconstrução de 

textos na língua estudada. 

PRÁTICAS MEDIADAS PELAS 

TECNOLOGIAS DIGITAIS 

Produção autoral e partilha de in- 

formações 

 

 Usar recursos tecnológicos 

digitais para elaboração e partilha 

de materiais autênticos que 

fomentem, de forma criativa e 

significativa, a ampliação de 

visões de mundo por meio de 

trocas de percepções e opiniões 

no processo de aquisição de uma 

nova língua. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Matéria e Energia 

 
 

 Identificar a presença de 

substâncias puras e misturas 

no cotidiano, a partir de suas 

características macroscópi- 

cas. 

 Nomear algumas substâncias 

comuns (H2O, O2, NaCl, CH4) 

e reconhecer que são forma- 

das por elementos químicos. 

 Caracterizar e classificar em 

homogênea e heterogênea a 

mistura de substâncias como 

água e sal, água e óleo, água 

e areia etc. 

 Reconhecer a formação de 

novas substâncias a partir da 

mistura de substâncias distin- 

Terra e Universo 

 
 

 Relacionar a principal composi- 

ção de objetos, utensílios e equi- 

pamentos do cotidiano com as 

camadas do planeta em que fo- 

ram retiradas. 

 Identificar, caracterizar e indicar a 

composição das diferentes ca- 

madas que estruturam a geosfe- 

ra, a hidrosfera e atmosfera da 

Terra. 

 Discutir a importância de cada 

camada como fonte de recursos 

essenciais para a vida humana e 

apontar possíveis soluções para 

minimizar os impactos da explo- 

ração desses recursos. 

 Coletar rochas da região circun- 

Vida e Evolução 

 
 

 Elaborar formas de dividir o corpo 

humano, distinguindo suas partes 

e componentes que o constituem. 

 Criar analogias para representar 

a hierarquia entre corpo, órgãos, 

tecidos e células. 

 Investigar se há uma unidade 

estrutural básica no corpo huma- 

no. 

 Diferenciar tipos celulares e suas 

funções, levando em considera- 

ção o tecido/órgão no qual se 

localizam. 

 Investigar se há seres vivos que 

não possuem células. 

 Reconhecer e ordenar hierarqui- 

camente os diferentes níveis de 

Vida e Evolução 

 
 

 Identificar as principais substâncias 

psicoativas (lícitas e ilícitas) que 

afetam o funcionamento do sistema 

nervoso. 

 Explorar os mecanismos de atua- 

ção das principais substâncias psi- 

coativas no sistema nervoso do ser 

humano e dos animais. 

 Relatar as transformações físicas e 

psíquicas que ocorrem na puber- 

dade. 

 Debater sobre os diferentes inte- 

resses de crianças e adolescentes. 

 Enunciar os principais métodos 

contraceptivos. 

 Comparar métodos contraceptivos. 

 Discutir sobre a responsabilidade e 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

tas, comparando suas carac- 

terísticas. 

 Identificar a ocorrência de 

transformações químicas a 

partir da comparação entre o 

estado inicial do sistema (re- 

agentes) e o estado final 

(produtos). 

 Explorar, experimentalmente, 

as transformações químicas 

usuais na culinária (corrosão, 

mistura de bicarbonato de 

sódio e vinagre, dentro outras 

possibilidades). 

 Reconhecer e caracterizar os 

métodos de separação de 

substâncias. 

 Discutir as propriedades 

específicas da matéria como 

densidade, temperatura de 

vizinha à escola e da cidade e 

agrupá-las em ígneas ou magmá- 

ticas, metamórficas e sedimenta- 

res. 

 Identificar diferentes tipos de 

rochas relacionando sua origem 

a períodos geológicos específi- 

cos. 

 Relacionar a formação de fósseis 

a rochas sedimentares em dife- 

rentes períodos geológicos. 

 Examinar e justificar os usos das 

rochas nas atividades humanas, 

como nas construções, pavimen- 

tações, ornamentações etc. 

 Reproduzir e entender o experi- 

mento de Erastóstenes para o 

cálculo do raio da Terra. 

 Organizar cronologicamente e 

descrever os principais argumen- 

organização do corpo. 

 Compreender os níveis de orga- 

nização e a complexidade do or- 

ganismo humano segundo o nível 

hierárquico: átomo-molécula- 

organelas celulares-células- 

tecidos-órgãos-sistemas- 

indivíduo. 

 Analisar ilustrações e modelos 

que permitam concluir as inter- 

relações existentes entre os di- 

versos sistemas de um organis- 

mo. 

 Enunciar as funções básicas do 

sistema nervoso humano, pro- 

pondo e analisando situações 

nas quais há alterações no seu 

funcionamento. 

 Indicar a interdependência dos 

vários sistemas que compõem o 

o respeito que cada indivíduo tem 

com o seu próprio corpo e com o 

dos outros. 

 Examinar a importância do conhe- 

cimento e atitude no uso e escolha 

de métodos contraceptivos. 

 Pesquisar sobre gravidez na ado- 

lescência. 

 Conhecer as responsabilidades e o 

respeito dos pais em relação aos 

seus filhos, no que tange às dife- 

renças individuais, intelectuais, físi- 

cas, socioeconômicas, étnico- 

raciais, de gênero, de orientação 

sexual, de idade e culturais. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

fusão e ebulição nos proces- 

sos de separação de misturas 

como os aplicados na produ- 

ção de sal de cozinha e a 

destilação do petróleo. 

 Identificar e selecionar méto- 

dos mais adequados para a 

separação de materiais em 

sistemas heterogêneos como 

os utilizados nos processos 

de reciclagem e separação do 

lixo e nos processos de tra- 

tamento de água e esgotos. 

 Apontar a presença, no coti- 

diano, de materiais sintéticos, 

avaliando os benefícios e os 

impactos ambientais para a 

produção e descarte desses 

materiais. 

tos sobre o formato da Terra. 

 Selecionar evidências documen- 

tais e experimentais que demons- 

trem a esfericidade da Terra, co- 

mo fotografias de satélites, eclip- 

ses etc. 

 Construir modelos que evidenci- 

em a esfericidade da Terra. 

 Acompanhar as mudanças na 

posição da sombra de um gnô- 

mon em diferentes períodos do 

dia e do ano e inferir que os da- 

dos das observações evidenciam 

os movimentos relativos entre a 

Terra e o Sol. 

 Inferir que as mudanças na 

posição da sombra de um gnô- 

mon é consequência da conjun- 

ção dos movimentos de rotação, 

translação e da inclinação de seu 

corpo humano, destacando a 

atuação e coordenação do siste- 

ma nervoso na regulação e equi- 

líbrio desses sistemas. 

 Justificar o papel do sistema 

nervoso na coordenação das 

ações motoras e sensoriais do 

corpo com base na análise de 

suas estruturas básicas e respec- 

tivas funções. 

 Enunciar e examinar os proble- 

mas de visão mais frequentes na 

comunidade escolar/urbana/rural. 

 Reconhecer a visão como um 

dos principais sentidos humanos 

para captação e interpretação de 

imagens. 

 Identificar as causas dos princi- 

pais defeitos da visão como mio- 

pia, hipermetropia, astigmatismo 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 Discutir o conceito de materi- 

ais sintéticos, relacionando-os 

ao desenvolvimento científico 

e tecnológico e reconhecendo 

sua importância para a socie- 

dade contemporânea. 

 Reconhecer a produção de 

medicamentos como um im- 

portante benefício do desen- 

volvimento científico e tecno- 

lógico. 

eixo de rotação em relação ao 

plano de sua órbita em torno do 

Sol. 

 Simular, através de modelos ou 

dramatizações, os movimentos 

de rotação e translação da Terra 

considerando sua inclinação em 

relação ao plano de sua órbita. 

e presbiopia. 

 Selecionar lentes mais adequadas 

para correção dos defeitos regidos 

pelos princípios da óptica geométri- 

ca. 

 Reconhecer a importância do 

sistema locomotor para os ani- 

mais. 

 Explorar os tipos e funções dos 

principais músculos e estrutura 

óssea que permitem a locomoção 

nos animais. 

 Deduzir que a estrutura, a sus- 

tentação e a movimentação dos 

animais resultam da interação 

entre os sistemas muscular, ós- 

seo e nervoso. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Matéria e Energia 

 
 Selecionar e observar o 

funcionamento de ferramen- 

tas simples de uso cotidiano 

como tesouras, alicates, pin- 

ças, cortadores de unhas etc., 

identificando similaridades e 

diferenças entre os pontos de 

apoio. 

 Compreender e descrever os 

princípios físicos envolvidos 

nas máquinas simples como 

pontos de apoio e pontos de 

aplicação de forças. 

 Avaliar e calcular a vantagem 

mecânica de máquinas como 

alavancas, alicates, pinças, 

tesouras e outras máquinas 

simples de uso caseiro. 

Matéria e Energia 

 
 Apontar e discutir os impactos 

ambientais do crescente uso das 

máquinas térmicas e propor al- 

ternativas ambientalmente mais 

viáveis. 

 Reconhecer as máquinas térmi- 

cas do cotidiano como motores a 

combustão, geladeiras, condicio- 

nadores de ar e apontar as fontes 

quentes e frias de cada equipa- 

mento. 

 Analisar, ao longo do tempo, os 

tipos de combustíveis usados nas 

máquinas térmicas, identificando 

os fatores que contribuíram para 

mudanças das fontes energéti- 

cas. 

Vida e Evolução 

 
 

 Elaborar formas de dividir o corpo 

humano, distinguindo suas partes 

e componentes que o constituem. 

 Criar analogias para representar 

a hierarquia entre corpo, órgãos, 

tecidos e células. 

 Investigar se há uma unidade 

estrutural básica no corpo huma- 

no. 

 Diferenciar tipos celulares e suas 

funções, levando em considera- 

ção o tecido/órgão no qual se 

localizam. 

 Investigar se há seres vivos que 

não possuem células. 

 Reconhecer e ordenar hierarqui- 

camente os diferentes níveis de 

Vida e Evolução 

 
 

 Pesquisar sobre as condições de 

saúde da comunidade. 

 Elencar os principais fatores que 

afetam a qualidade de vida e sa- 

úde da comunidade, registrando 

os dados levantados. 

 Analisar as informações coleta- 

das à luz das políticas de saúde 

e saneamento básico da comuni- 

dade. 

 Recordar quais vacinas são 

aplicadas na infância, indicando 

as doenças que elas previnem. 

 Diferenciar vacina de remédio, 

destacando os efeitos da vacina- 

ção no organismo. 

 Elaborar um histórico do desen- 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 Construir e testar máquinas 

simples que facilitem o traba- 

lho humano utilizando materi- 

ais alternativos. 

 Discutir os impactos do uso 

das máquinas simples no de- 

senvolvimento das socieda- 

des ao longo da história. 

 Diferenciar temperatura, calor 

e sensação térmica acompa- 

nhando como a temperatura 

de um corpo varia em diferen- 

tes situações cotidianas. 

 Reconhecer o papel dos 

ventos, da umidade do ar e 

da temperatura ambiente na 

sensação térmica. 

 Realizar experimentos contro- 

lados que induzam a ideias 

de que há trocas de calor en- 

 Discutir os impactos do uso de 

combustíveis fósseis nas mudan- 

ças climáticas e na saúde da po- 

pulação. 

 Avaliar os avanços socioambientais 

e econômicos causados pela produ- 

ção e uso de determinados combus- 

tíveis e máquinas, considerando as 

alternativas energéticas como o ál- 

cool, a eletricidade, a energia solar, 

a energia eólica etc. 

 Discutir e avaliar as mudanças 

econômicas, culturais e sociais 

decorrentes do desenvolvimento 

de novos materiais e produtos 

como combustíveis alternativos, 

máquinas mais eficientes, pro- 

cessos de automação e informa- 

tização. 

organização do corpo. 

 Compreender os níveis de orga- 

nização e a complexidade do or- 

ganismo humano segundo o nível 

hierárquico: átomo-molécula- 

organelas celulares-células- 

tecidos-órgãos-sistemas- 

indivíduo. 

 Analisar ilustrações e modelos 

que permitam concluir as inter- 

relações existentes entre os di- 

versos sistemas de um organis- 

mo. 

 Enunciar as funções básicas do 

sistema nervoso humano, pro- 

pondo e analisando situações 

nas quais há alterações no seu 

funcionamento. 

 Indicar a interdependência dos 

vários sistemas que compõem o 

volvimento das vacinas, dando 

destaque à origem e às principais 

doenças erradicadas/controladas 

pelas políticas de vacinação. 

 Conhecer o calendário de vaci- 

nação, reconhecer a importância 

para os indivíduos e sociedade 

das campanhas de vacinação no 

controle e prevenção de doen- 

ças. 

 Discutir sobre movimentos anti- 

vacina, levantando as conse- 

quências negativas dessa posi- 

ção para a sociedade. 

 Identificar impactos dos avanços 

tecnológicos na vida cotidiana. 

 Avaliar as consequências dos 

avanços tecnológicos em diferen- 

tes dimensões da vida humana, 

como trabalho, saúde, qualidade 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

tre corpos, como, por exem- 

plo, entre o gelo e suco numa 

caixa de isopor. 

 Concluir que objetos com 

diferentes temperaturas, num 

ambiente termicamente isola- 

do, trocam calor entre si até 

atingir a mesma temperatura 

(equilíbrio térmico). 

 Avaliar as alternativas tecno- 

lógicas para melhorar o con- 

forto térmico de ambientes. 

 Realizar experimentos contro- 

lados que permitam classifi- 

car quais materiais são me- 

lhores condutores de calor e 

quais são melhores isolantes 

e justificar suas aplicações 

em situações cotidianas. 

 Entender o princípio de funci- 

Terra e Universo 

 
 Apurar se, na comunidade local, 

já foram sentidos tremores de 

terra, buscando justificativas para 

as ocorrências relatadas. 

 Compreender as causas de 

fenômenos naturais como vul- 

cões, terremotos e tsunamis. 

 Justificar a rara ocorrência des- 

ses fenômenos no Brasil, com 

base no modelo das placas tec- 

tônicas. 

 Discutir a eficiência de ações 

para amenizar os efeitos de vul- 

cões, terremotos e tsunamis nas 

populações humanas. 

 Levantar informações para argu- 

mentar sobre a Pangeia. 

 Reconhecer e justificar a movi- 

corpo humano, destacando a 

atuação e coordenação do siste- 

ma nervoso na regulação e equi- 

líbrio desses sistemas. 

 Justificar o papel do sistema 

nervoso na coordenação das 

ações motoras e sensoriais do 

corpo com base na análise de 

suas estruturas básicas e respec- 

tivas funções. 

 Enunciar e examinar os proble- 

mas de visão mais frequentes na 

comunidade escolar/urbana/rural. 

 Reconhecer a visão como um 

dos principais sentidos humanos 

para captação e interpretação de 

imagens. 

 Identificar as causas dos princi- 

pais defeitos da visão como mio- 

pia, hipermetropia, astigmatismo 

de vida etc. 

 Elencar os principais avanços da 

medicina das últimas décadas e 

indicar como afetaram a dinâmica 

da vida humana nas cidades e no 

meio rural. 

 Considerar a produção intelectual 

e tecnológica para a conservação 

e preservação ambiental e seus 

impactos na qualidade de vida 

das populações. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

onamento de equipamentos 

como garrafas térmicas, cole- 

tores solares e filtros de barro 

e identificar a função de cada 

elemento que os compõem 

no que diz respeito à propa- 

gação do calor. 

 Testar e avaliar as soluções 

tecnológicas para melhorar a 

propagação ou isolamento do 

calor. 

 Reconhecer o Sol como a 

fonte de energia para manu- 

tenção da vida na Terra. 

 Relacionar a energia solar 

com a formação dos ventos, 

com o ciclo da água, com a 

fotossíntese etc. 

 Compreender a água como 

um agente termorregulador 

mentação das placas tectónicas 

da Terra. 

 Discutir a Teoria da Deriva Conti- 

nental. 

 Justificar o formato das costas 

brasileira e africana com base na 

Teoria da Deriva Continental. 

 Construir modelos representacio- 

nais que permitam compreender 

a Teoria da Deriva Continental. 

e presbiopia. 

 Selecionar lentes mais adequadas 

para correção dos defeitos regidos 

pelos princípios da óptica geométri- 

ca. 

 Reconhecer a importância do 

sistema locomotor para os ani- 

mais. 

 Explorar os tipos e funções dos 

principais músculos e estrutura 

óssea que permitem a locomoção 

nos animais. 

 Deduzir que a estrutura, a sus- 

tentação e a movimentação dos 

animais resultam da interação 

entre os sistemas muscular, ós- 

seo e nervoso. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
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EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

do ambiente. 

 Investigar as trocas de calor 

no funcionamento das máqui- 

nas térmicas em especial no 

sistema de condicionamento 

de ar e geladeiras. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Matéria e Energia 

 Identificar a presença de 

substâncias puras e misturas 

no cotidiano, a partir de suas 

características 

macroscópicas. 

 Nomear algumas substâncias 

comuns (H2O, O2, NaCl, 

CH4) e reconhecer que são 

formadas por elementos 

químicos. 

 Caracterizar e classificar em 

homogênea e heterogênea a 

mistura de substâncias como 

água e sal, água e óleo, água 

e areia etc. 

 Identificar a ocorrência de 

transformações químicas a 

Matéria e Energia 

 Reconhecer as diferentes fontes 

e tipos de energia utilizadas nas 

residências e cidades. 

 Classificar as fontes de energia 

em renováveis e não renováveis. 

 Propor e implementar medidas 

que possibilitem a substituição do 

uso de energias não renováveis 

por renováveis. 

 Discutir as características dos 

aparelhos que apresentam maior 

consumo de energia e apontar 

soluções para o uso racional. 

 Identificar as potências de 

diversos aparelhos elétricos 

residenciais. 

 Relacionar a potência do 

aparelho ao consumo de energia. 

 Estimar o tempo médio de uso 

Vida e Evolução 

 Discutir com colegas, amigos, 

pais e familiares sobre a 

ocorrência de problemas 

circulatórios, respiratórios e 

digestórios na comunidade, 

associando as suas possíveis 

causas e consequências à 

saúde. 

 Relacionar as condições de 

saúde e as doenças elencadas 

com os órgãos e funções dos 

sistemas circulatório, digestório e 

respiratório. 

 Apresentar exemplos nos quais 

hábitos de vida podem 

comprometer a saúde do 

indivíduo e os sistemas do 

Vida e Evolução 

 Conhecer as transformações 

físicas e psíquicas promovidas 

pela atuação dos hormônios 

sexuais na puberdade. 

 Identificar as principais glândulas 

que atuam no amadurecimento 

do sistema reprodutor do ser 

humano. 

 Destacar a atuação do sistema 

nervoso no processo de 

transformação das glândulas 

sexuais e amadurecimento 

reprodutivo. 

 Relacionar as transformações do 

corpo ocorridas na puberdade 

com a atuação das glândulas e 

hormônios sexuais coordenados 

pelo sistema nervoso. 

 Conhecer os principais métodos 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

partir da comparação entre o 

estado inicial do sistema 

(reagentes) e o estado final 

(produtos). 

 Explorar, experimentalmente, 

as transformações químicas 

usuais na culinária (corrosão, 

mistura de bicarbonato de 

sódio e vinagre, dentro outras 

possibilidades). 

 Reconhecer e caracterizar os 

métodos de separação de 

substâncias. 

 Discutir as propriedades 

específicas da matéria como 

densidade, temperatura de 

fusão e ebulição nos 

processos de separação de 

misturas como os aplicados 

mensal de aparelhos elétricos. 

 Avaliar o impacto de cada 

equipamento no consumo mensal 

e no valor da conta de energia 

elétrica. 

 Avaliar as informações existentes 

nas etiquetas de indicação de 

eficiência energéticas dos 

aparelhos residenciais. 

 Reconhecer os equipamentos 

que apresentam mais eficiência 

energética e menor consumo de 

energia. 

 Propor ações coletivas 

sustentáveis que considerem o 

uso de aparelhos mais eficientes 

e promovam mudanças de 

hábitos de consumo responsável 

da energia elétrica. 

indivíduo. 

 Elaborar modelos para ilustrar a 

interação entre os sistemas 

digestório, circulatório e 

respiratório a partir do processo 

de alimentação. 

 Compreender que há diferentes 

necessidades nutricionais entre 

os indivíduos determinadas por 

diversos fatores como: idade, 

sexo, hábitos de vida, restrições 

alimentares etc. 

 Comparar cardápios, discutir 

sobre alimentação saudável e 

elaborar um cardápio com os 

principais grupos alimentares, 

separando os alimentos pelas 

suas características nutricionais. 

contraceptivos e reconhecer que 

diferem em termos de atuação no 

organismo e eficácia. 

 Discutir sobre a responsabilidade 

e o respeito que cada indivíduo 

deve ter com o seu próprio corpo 

e com o dos outros. 

 Discutir sobre a 

corresponsabilidade e o respeito 

entre os indivíduos na escolha e 

uso de métodos contraceptivos. 

 Conhecer as responsabilidades e 

o respeito dos pais em relação 

aos seus filhos, no que tange às 

diferenças individuais, 

intelectuais, físicas, 

socioeconômicas, étnico-raciais, 

de gênero, de orientação sexual, 

de idade e culturais. 

 Compreender o conceito de 
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PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

na produção de sal de 

cozinha e a destilação do 

petróleo. 

 Identificar e selecionar 

métodos mais adequados 

para a separação de 

materiais em sistemas 

heterogêneos como os 

utilizados nos processos de 

reciclagem e separação do 

lixo e nos processos de 

tratamento de água e 

esgotos. 

 Discutir o conceito de 

materiais sintéticos, 

relacionando-os a 

desenvolvimento científico e 

tecnológico e reconhecendo 

sua importância para a 

  Compreender a atuação dos 

diferentes tipos de nutrientes no 

organismo, destacando a 

importância das vitaminas e sais 

minerais para a manutenção da 

saúde do organismo. 

 Reconhecer a importância da 

microbiota intestinal no processo 

de nutrição e desenvolvimento do 

ser humano. 

 Conhecer os principais órgãos do 

sistema excretor e discutir sobre 

a ocorrência de doenças ligadas 

ao seu funcionamento. 

 Destacar a interação entre o 

sistema circulatório e o sistema 

excretor para a eliminação dos 

resíduos produzidos no processo 

infecção sexualmente 

transmissível. 

 Conhecer as principais infecções 

sexuais que afetam os indivíduos 

contemporâneos. 

 Identificar os agentes causadores 

das ISTs. 

 Discorrer sobre prevenção de 

ISTs. 

 Comparar os métodos de 

prevenção de ISTs, indicando 

aqueles mais eficazes. 

 Representar situações nas quais 

há ênfase na importância da 

orientação médica e da educação 

na prevenção e combate às ISTs. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

sociedade contemporânea, 

avaliando os benefícios e os 

impactos ambientais para a 

produção e descarte desses 

materiais. 

 de digestão e respiração. 

 Destacar a relação entre 

distúrbios nutricionais e hábitos 

de vida, como a prática de 

exercícios físicos, a alimentação, 

o uso de medicamentos, 

refletindo sobre seus próprios 

hábitos. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Matéria e Energia 

 Discutir as mudanças de 

estados físicos da matéria, 

identificando as variáveis 

envolvidas nesses processos. 

 Explicar as transformações 

de estado físico com base no 

modelo de constituição 

submicroscópica da matéria. 

 Propor mecanismos para 

evitar as mudanças de estado 

da matéria em situações que 

estas são indesejáveis. 

 Identificar nas situações 

cotidianas as transformações 

que ocorrem na natureza, nas 

fábricas, nos veículos, no 

nosso corpo, relacionando-as 

Matéria e Energia 

 Selecionar e observar o 

funcionamento de ferramentas 

simples de uso cotidiano como 

tesouras, alicates, pinças, 

cortadores de unhas etc., 

identificando similaridades e 

diferenças entre os pontos de 

apoio. 

 Compreender e descrever os 

princípios físicos envolvidos nas 

máquinas simples como pontos 

de apoio e pontos de aplicação 

de forças. 

 Avaliar e calcular a vantagem 

mecânica de máquinas como 

alavancas, alicates, pinças, 

tesouras e outras máquinas 

simples de uso caseiro. 

Vida e Evolução 

 Elaborar formas de dividir o corpo 

humano, distinguindo suas partes 

e componentes que o constituem. 

 Criar analogias para representar 

a hierarquia entre corpo, órgãos, 

tecidos e células. 

 Investigar se há uma unidade 

estrutural básica no corpo 

humano. 

 Diferenciar tipos celulares e suas 

funções, levando em 

consideração o tecido/órgão no 

qual se localizam. 

 Investigar se há seres vivos que 

não possuem células. 

 Reconhecer e ordenar 

Vida e Evolução 

 Compreender a atuação dos 

gametas na transmissão de 

informação genética. 

 Associar as características físicas 

entre as gerações de uma 

mesma família. 

 Compreender que o patrimônio 

genético de um indivíduo é 

fornecido em igual parte pelos 

gametas dos genitores. 

 Conhecer as principais leis 

estabelecidas pela genética 

mendeliana. 

 Compreender a atuação dos 

genes na constituição físicas dos 

organismos. 

 Associar a interação dos alelos 

para a formação das 

características dos indivíduos. 
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PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

aos diferentes tipos de 

reações químicas. 

 Reconhecer e distinguir 

reagentes e produtos de uma 

reação química, 

estabelecendo proporções 

entre suas massas. 

 Discutir a formação de novas 

substâncias a partir da 

quebra e formação de 

ligações entre os elementos 

químicos. 

 Associar a ocorrência dos 

elementos químicos ao 

mundo natural e relacioná-los 

à manutenção da vida e ao 

mundo tecnológico. 

 Reconhecer que modelos são 

 Construir e testar máquinas 

simples que facilitem o trabalho 

humano utilizando materiais 

alternativos. 

 Discutir os impactos do uso das 

máquinas simples no 

desenvolvimento das sociedades 

ao longo da história. 

 Diferenciar temperatura, calor e 

sensação térmica acompanhando 

como a temperatura de um corpo 

varia em diferentes situações 

cotidianas. 

 Realizar experimentos 

controlados que induzam a ideias 

de que há trocas de calor entre 

corpos, como, por exemplo, entre 

o gelo e suco numa caixa de 

isopor. 

 Concluir que objetos com 

hierarquicamente os diferentes 

níveis de organização do corpo. 

 Compreender os níveis de 

organização e a complexidade do 

organismo humano segundo o 

nível hierárquico: átomo- 

molécula-organelas celulares- 

células-tecidos-órgãos-sistemas- 

indivíduo. 

 Analisar ilustrações e modelos 

que permitam concluir as inter- 

relações existentes entre os 

diversos sistemas de um 

organismo. 

 Enunciar as funções básicas do 

sistema nervoso humano, 

propondo e analisando situações 

nas quais há alterações no seu 

 Destacar a diferença entre 

genótipo e fenótipo. 

 Resolver situações-problema 

envolvendo a transmissão de 

características hereditárias. 

 Explorar modelos que 

representem o processo de 

transmissão de informação 

genética entre gerações. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

descrições aproximadas da 

realidade, com limitações e 

aplicações em situações 

específicas. 

 Analisar a evolução dos 

principais modelos da 

estrutura da matéria, 

considerando contextos 

históricos, sociais e 

tecnológicos. 

 Discutir os modelos que 

descrevem mais 

apropriadamente os átomos e 

a composição de moléculas 

simples. 

 Discutir se as cores dos 

ambientes influenciam na 

temperatura, na claridade, no 

bem estar, na percepção e no 

diferentes temperaturas, num 

ambiente termicamente isolado, 

trocam calor entre si até atingir a 

mesma temperatura (equilíbrio 

térmico). 

 Avaliar as alternativas 

tecnológicas para melhorar o 

conforto térmico de ambientes. 

 Realizar experimentos 

controlados que permitam 

classificar quais materiais são 

melhores condutores de calor e 

quais são melhores isolantes e 

justificar suas aplicações em 

situações cotidianas. 

 Entender o princípio de 

funcionamento de equipamentos 

como garrafas térmicas, 

coletores solares e filtros de 

barro e identificar a função de 

funcionamento. 

 Indicar a interdependência dos 

vários sistemas que compõem o 

corpo humano, destacando a 

atuação e coordenação do 

sistema nervoso na regulação e 

equilíbrio desses sistemas. 

 Enunciar e examinar os 

problemas de visão mais 

frequentes na comunidade 

escolar/urbana/rural. 

 Reconhecer a visão como um 

dos principais sentidos humanos 

para captação e interpretação de 

imagens. 

 Identificar as causas dos 

principais defeitos da visão como 

miopia, hipermetropia, 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

ofuscamento de objetos. 

 Planejar e executar 

experimentos que evidenciem 

a composição da luz branca. 

 Construir aparatos que 

evidenciem que a luz branca 

é formada pela união das 

luzes primárias azul, 

vermelha e verde. 

 Debater a revolução nos 

sistemas de comunicação 

com base na evolução 

histórica dos mecanismos de 

transmissão e recepção de 

imagem e som. 

 Investigar os mecanismos de 

transmissão e recepção de 

dados via ondas de rádio, 

cada elemento que os compõem 

no que diz respeito à propagação 

do calor. 

 Relacionar a energia solar com a 

formação dos ventos, com o ciclo 

da água, com a fotossíntese etc. 

 Compreender a água como um 

agente termorregulador do 

ambiente. 

 Investigar as trocas de calor no 

funcionamento das máquinas 

térmicas em especial no sistema 

de condicionamento de ar e 

geladeiras. 

 Apontar e discutir os impactos 

ambientais do crescente uso das 

máquinas térmicas e propor 

alternativas ambientalmente mais 

viáveis. 

 Analisar, ao longo do tempo, os 

astigmatismo e presbiopia. 

 Deduzir que a estrutura, a 

sustentação e a movimentação 

dos animais resultam da 

interação entre os sistemas 

muscular, ósseo e nervoso. 

 Identificar as principais 

substâncias psicoativas (lícitas e 

ilícitas) que afetam o 

funcionamento do sistema 

nervoso. 

 Explorar os mecanismos de 

atuação das principais 

substâncias psicoativas no 

sistema nervoso do ser humano 

e dos animais. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

cabos e via Internet, 

identificando as funções de 

objetos como rádios, 

televisão, antenas, satélites, 

computadores, rede de 

Internet etc. nos processos de 

transmissão de imagem e 

som. 

 Explorar as implicações do 

uso das radiações 

eletromagnéticas em 

controle-remoto, telefone 

celular, forno de micro-ondas, 

fotocélulas etc. 

 Reconhecer as fontes das 

diferentes radiações 

eletromagnéticas. 

 Classificar as radiações 

eletromagnéticas por suas 

tipos de combustíveis usados nas 

máquinas térmicas, identificando 

os fatores que contribuíram para 

mudanças das fontes 

energéticas. 

 Discutir os impactos do uso de 

combustíveis fósseis nas 

mudanças climáticas e na saúde 

da população. 

 Avaliar os avanços 

socioambientais e econômicos 

causados pela produção e uso de 

determinados combustíveis e 

máquinas, considerando as 

alternativas energéticas como o 

álcool, a eletricidade, a energia 

solar, a energia eólica etc. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

frequências e comprimentos 

de onda. 

 Discutir o papel do avanço 

tecnológico na aplicação das 

radiações na medicina 

diagnóstica (raio X, 

ultrassom, ressonância 

nuclear magnética) e no 

tratamento de doenças 

(radioterapia, cirurgia ótica a 

laser, infravermelho, 

ultravioleta etc.). 

   

 



156 

 

 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Currículo de Educação Básica - Ensino Fundamental 

1 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 Compreender a expressão da ci- 

ência geográfica nas leituras do 

mundo e na observação e expli- 

cação de fatos, fenômenos e pro- 

cessos naturais e sociais, inter- 

pretando a relação com seu lugar 

de vivência. 

 Utilizar a cartografia identificando 

suas técnicas de representação, 

localização e de orientação. 

 Conhecer e caracterizar os movi- 

mentos do planeta Terra e sua 

estrutura. 

 Examinar as dinâmicas do relevo, 

solo, clima, vegetação e hidrogra- 

fia. 

 Problematizar alterações nas di- 

nâmicas naturais produzidas pe- 

las sociedades com fins econômi- 

cos, sociais e culturais e seus im- 

pactos ambientais e a transfor- 

mação das paisagens 

 Analisar as interações das socie- 

dades com a natureza a partir do 

trabalho, dos processos de pro- 

dução, da industrialização e do 

surgimento das cidades. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 Localizar e identificar o Brasil no 

mundo, interpretando as dinâmi- 

cas espaciais da sociedade, da 

natureza e suas relações. 

 Elaborar e interpretar mapas te- 

máticos, com base em dados so- 

cioeconômicos das regiões brasi- 

leiras. 

 Pesquisar aspectos de renda, 

idade, gênero, raça, etnicidade, 

quantitativo e a distribuição da 

população brasileira comparando 

com outros países. 

 Analisar a organização do es- 

paço brasileiro, fatores que influ- 

enciam, aspectos econômicos, 

políticos, sociais, culturais e am- 

bientais, enfatizando diferenças 

regionais. 

 Problematizar o modo de produ- 

ção, a circulação e o consumo de 

mercadorias com as desigualda- 

des sociais e os impactos ambi- 

entais. 

 Discutir a incorporação do pro- 

cesso de industrialização na agri- 

cultura brasileira e suas conse- 

quências sociais e ambientais . 

 Compreender os conceitos de 

território e territorialidade a partir 

da análise da formação territorial 

do Brasil e das lutas por direitos 

sociais 

 Investigar ações e práticas ecoló- 

gicas de conservação e preserva- 

ção do patrimônio ambiental, co- 

nhecendo Unidades de Conser- 

vação no DF e comparando-as 

com as Unidades de Conserva- 

ção em outras Regiões do Brasil. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 Localizar e identificar as caracte- 

rísticas das paisagens a partir 

dos aspectos físicos, populacio- 

nais e socioculturais que com- 

põem os continentes americano e 

africano. 

 Identificar e compreender aspec- 

tos físicos, ambientais, demográ- 

ficos, políticos, sociais e econô- 

micos do continente americano. 

 Analisar a formação territorial da 

América Latina. 

 Pesquisar sujeitos históricos da 

cultura americana e africana. 

 Compreender os diferentes tipos 

de fluxos migratórios na América, 

suas causas e consequências. 

 Localizar e identificar as caracte- 

rísticas das paisagens a partir 

dos aspectos físicos, populacio- 

nais e socioculturais que com- 

põem os continentes americano e 

africano. 

 Identificar e compreender aspec- 

tos físicos, ambientais, demográ- 

ficos, políticos, sociais e econô- 

micos do continente africano. 

 Pesquisar sujeitos históricos da 

cultura americana e africana. 

 Pesquisar e coletar informações 

de fontes variadas, organizá-las, 

analisá-las e apresentá-las por 

meio de múltiplas linguagens 

para estudo da América e da 

África. 

 Elaborar e analisar formas de re- 

presentação gráfica e cartográ- 

fica. 

 Conceituar Estado, Nação, Terri- 

tório, Governo e País para com- 

preensão da geopolítica dos con- 

tinentes americano e africano. 

 Examinar e problematizar os flu- 

xos populacionais, a partir da ex- 

ploração dos sistemas naturais e 

a expropriação dos territórios dos 

povos nativos, em diferentes con- 

textos históricos. 

 Analisar a relação histórica de 

dependência na formação, social, 

econômica, política e cultural da 

América e da África na constru- 

ção do mundo globalizado. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 Localizar, identificar e analisar as 

características físicas e territori- 

ais dos continentes: Europa, 

Ásia, Oceania e Antártica. 

 Identificar e relacionar aspectos 

físicos, ambientais, demográfi- 

cos, políticos, sociais e econômi- 

cos do continente asiático. 

 Identificar e relacionar aspectos 

físicos, ambientais, demográfi- 

cos, políticos, sociais e econômi- 

cos da Oceania. 

 Localizar, identificar e analisar as 

características físicas e territori- 

ais dos continentes: Europa, 

Ásia, Oceania e Antártica. 

 Pesquisar aspectos físicos, ambi- 

entais do continente Antártico e o 

Tratado da Antártida. 

 Localizar, identificar e analisar as 

características físicas e territori- 

ais dos continentes: Europa, 

Ásia, Oceania e Antártica. 

 Identificar aspectos físicos, ambi- 

entais, demográficos, políticos, 

sociais e econômicos do conti- 

nente europeu. 

 Utilizar a linguagem cartográfica 

para obter informações, repre- 

sentar e analisar a espacialidade 

dos fenômenos geográficos. 

 Compreender o processo de de- 

senvolvimento industrial, a revo- 

lução tecnológica e sua influência 

no mundo globalizado. 

 Analisar a atuação das corpora- 

ções internacionais e das organi- 

zações econômicas mundiais no 

processo de globalização. 
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10  

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

História: tempo, espaço e 

formas de registros 

 Compreender o processo de 

construção da narrativa histó- 

rica e a importância da Histó- 

ria na formação das identida- 

des, respeito às diferenças 

(alteridade) individuais, inte- 

lectuais, físicas, religiosa, so- 

cioeconômicas, étnico-raciais, 

de gênero, de orientação se- 

xual, de idade e culturais, 

construção da cidadania. 

 Compreender diferentes 

formas de noção de tempo e 

periodização dos processos 

históricos (continuidades e 

rupturas). 

A invenção do mundo clássico e 

o contraponto com outras 

sociedades 

 Discutir o conceito de Antiguida- 

de Clássica, seu alcance e limite 

na tradição ocidental, assim co- 

mo os impactos sobre outras so- 

ciedades e culturas. 

 Identificar, localizar e analisar 

geograficamente as sociedades 

antigas. 

 Conhecer aspectos sociais, 

econômicos, políticos e culturais 

das sociedades africanas e orien- 

tais. 

Estrutura da organização política 

e social 

 Explicar a formação da Grécia 

Antiga, com ênfase na formação 

da pólis e nas transformações 

políticas, sociais e culturais. 

 Caracterizar o processo de for- 

mação da Roma Antiga e suas 

configurações sociais e políticas 

nos períodos republicano e impe- 

rial. 

 Associar o conceito de cidadania 

a dinâmicas de inclusão e exclu- 

são na Grécia e Roma antigas. 

 Conceituar “império” no mundo 

antigo, com vistas à análise das 

diferentes formas de equilíbrio e 

desequilíbrio entre as partes en- 

Desagregação do mundo 

clássico e a formação da Eu- 

ropa feudal 

 Compreender a síntese das 

sociedades romanas e germâ- 

nicas na desagregação do 

mundo clássico. 

 Conhecer a formação dos 

reinos bárbaros e o papel dos 

Carolíngios na defesa da cris- 

tandade. 

 Saber como se deu o processo 

de estruturação do feudalismo 

 Caracterizar e comparar as 

dinâmicas de abastecimento e 

as formas de organização do 

trabalho e da vida social em 

diferentes sociedades e perío- 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 Conhecer a problemática 

etnocêntrica sobre os marcos 

de historicidade que definem 

a periodização da História a 

partir da escrita. 

 Identificar a gênese da pro- 

dução do saber histórico e 

analisar o significado das fon- 

tes que originaram determi- 

nadas formas de registro em 

sociedades e épocas distin- 

tas. 

 Conhecer e comparar algu- 

mas hipóteses científicas so- 

bre o surgimento da espécie 

humana na África e sua histo- 

ricidade. 

 Descrever as teorias acerca 

da chegada dos seres huma- 

 volvidas. 

 Compreender as heranças políti- 

cas dos povos da antiguidade; os 

processos de inclusão e exclu- 

são, com olhar atencioso às rela- 

ções de gênero; as diversas rela- 

ções de trabalho e de utilização 

de mão de obra. 

dos, com destaque para as 

relações entre senhores e ser- 

vos. 

 Descrever e analisar os dife- 

rentes papéis sociais das mu- 

lheres no mundo antigo e nas 

sociedades medievais. 

 Analisar o papel da religião 

cristã na cultura e nos modos 

de organização social no perí- 

odo medieval. 

 Entender a organização eco- 

nômica, política e social do 

feudalismo. 

 Compreender a expansão do 

comércio e das cidades e sua 

relação com a transição feudo- 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

nos à América. 

 Identificar geograficamente as 

rotas de povoamento no terri- 

tório americano. 

 Compreender as diferentes 

tradições indígenas que com- 

punham o Brasil. 

  capitalista. 

 Entender a sociedade, as 

relações políticas e culturais e 

a expansão de bizantinos e 

árabes entre os séculos V e 

XV. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

O mundo moderno e a co- 

nexão entre sociedades 

africanas, americanas e eu- 

ropeias 

 Explicar o significado de 

“modernidade” e suas lógicas 

de ruptura e permanência, 

com base em uma concepção 

europeia. 

 Identificar conexões e intera- 

ções entre as sociedades do 

Novo Mundo, da Europa, da 

África e da Ásia no contexto 

das navegações e indicar a 

complexidade e as interações 

que ocorrem nos Oceanos 

Atlântico, Índico e Pacífico. 

 Conhecer aspectos e proces- 

sos específicos das socieda- 

Humanismo, Renascimento e o 
Novo Mundo 

 Identificar as principais caracte- 

rísticas dos Humanismos e dos 

Renascimentos e analisar seus 

significados. 

 Compreender e relacionar as 

vinculações entre as reformas 

religiosas e os processos cultu- 

rais e sociais do período moder- 

no na Europa e na América. 

 Comparar as navegações no 

Atlântico e no Pacífico entre os 

séculos XIV e XVI. 

 Entender e analisar as represen- 

tações sociais e seus conceitos 

implícitos ao contato entre colo- 

nizadores e os habitantes da 

A organização do poder e as 

dinâmicas do mundo colonial 

americano 

 Descrever os processos de 

formação e consolidação das 

monarquias e suas principais ca- 

racterísticas com vistas à com- 

preensão das razões da centrali- 

zação política. 

 Descrever as formas de organi- 

zação das sociedades america- 

nas no tempo da conquista com 

vistas à compreensão dos meca- 

nismos de alianças, confrontos e 

resistências. 

 Analisar os diferentes impactos 

da conquista europeia da Améri- 

ca para as populações amerín- 

dias e identificar as formas de 

Estruturas comerciais e mer- 

cantis da modernidade 

 Caracterizar a ação dos euro- 

peus e suas lógicas mercantis 

visando ao domínio no mundo 

atlântico. 

  Descrever as dinâmicas co- 

merciais das sociedades ame- 

ricanas e africanas e analisar 

suas interações com outras 

sociedades do Ocidente e do 

Oriente. 

 Discutir o conceito de escravi- 

dão na modernidade e seu pa- 

pel para moldar o conjunto da 

economia, sociedade e política 

no Brasil e que na África serviu 

para a pilhagem da região, dis- 

tinguindo-se, portanto, das 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

des africanas antes da che- 

gada dos europeus, com des- 

taque para as formas de or- 

ganização social e o desen- 

volvimento de saberes e téc- 

nicas. 

 Reconhecer a diversidade de 

sociedades indígenas exis- 

tentes no período anterior à 

chegada dos europeus. 

América Portuguesa como des- 

cobrimento/achamento, encon- 

tro/contato ou invasão/conquista. 

 Conhecer e analisar os contatos 

entre europeus, ameríndios e 

africanos, desconstruindo visões 

estereotipadas construídas nesse 

processo 

resistência. 

 Verificar, com base em documen- 

tos históricos, diferentes interpre- 

tações sobre as dinâmicas das 

sociedades americanas no perío- 

do colonial. 

 Analisar a formação histórico- 

geográfica do território da Améri- 

ca portuguesa por meio de ma- 

pas históricos enfatizando a ex- 

ploração natural e devastação da 

Mata Atlântica. 

 Compreender os papéis sociais 

dentro dos diversos grupos inte- 

grantes da sociedade. 

 Relacionar a política mercantilista 

com o avanço para a colonização 

formas de escravismo anterior. 

 Analisar os mecanismos e as 

dinâmicas de comércio de es- 

cravizados em suas diferentes 

fases, identificando os agentes 

responsáveis pelo tráfico e as 

regiões e zonas africanas de 

procedência dos escravizados. 

 Compreender as diversas 

formas de resistência no perí- 

odo colonial, enfatizando a 

formação dos quilombos rurais 

e urbanos e a capoeira. 

 Discutir as razões para a 

passagem do mercantilismo 

para o capitalismo industrial. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

  da América. 

 Comparar regimes de adminis- 

tração colonial espanhol, inglês e 

português. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

O mundo contemporâneo: o 

Antigo Regime em crise 

 Conhecer as particularidades 

político-sociais da Inglaterra 

do século XVII e analisar os 

desdobramentos posteriores 

à Revolução Gloriosa. 

 Compreender os principais 

aspectos conceituais do ilu- 

minismo e do liberalismo e 

discutir a relação entre eles e 

a organização do mundo con- 

temporâneo. 

 Analisar os impactos da 

Revolução Industrial na pro- 

dução e circulação de povos, 

produtos e culturas. 

 Identificar e relacionar os 

Os processos de independência 
nas Américas 

 Compreender e aplicar os concei- 

tos de Estado, nação, território, 

governo e país para o entendi- 

mento de conflitos e tensões. 

 Identificar a Revolução de São 

Domingo como evento singular e 

seu desdobramento. 

 Identificar e contextualizar as 

especificidades dos diversos pro- 

cessos de independência nas 

Américas, seus aspectos popula- 

cionais e suas conformações ter- 

ritoriais. 

 Reconhecer o ideário dos líderes 

dos movimentos independentis- 

tas e seu papel nas revoluções 

O Brasil Independente no século 
XIX 

 Compreender e analisar o equilí- 

brio das forças e os sujeitos en- 

volvidos nas disputas políticas 

durante o Primeiro Reinado. 

 Descrever, comparar e analisar a 

diversidade política, social e regi- 

onal nas rebeliões e nos movi- 

mentos contestatórios ao poder 

centralizado. 

 Identificar e analisar os proces- 

sos econômicos, sociais e políti- 

cos (internos e externos) durante 

o Segundo Reinado. 

 Relacionar as transformações 

territoriais, em razão de questões 

de fronteiras, com as tensões e 

Configurações do mundo no 

século XIX 

 Descrever os movimentos 

revolucionários do século XIX 

na Europa com relação às su- 

as motivações, reivindicações 

e Ideologia. 

 Estabelecer relações causais 

entre as ideologias raciais e o 

determinismo no contexto do 

imperialismo europeu e seus 

impactos na África e na Ásia. 

 Reconhecer os principais 

produtos, utilizados pelos eu- 

ropeus, procedentes do conti- 

nente africano durante o impe- 

rialismo e analisar os impactos 

sobre as comunidades locais 

na forma de organização e ex- 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

processos da Revolução 

Francesa e seus desdobra- 

mentos na Europa e no mun- 

do. 

 Explicar os movimentos e as 

rebeliões da América portu- 

guesa, articulando as temáti- 

cas locais aos processos 

ocorridos na Europa e nas 

Américas. 

que levaram à independência das 

colônias hispano-americanas. 

 Conhecer as características e os 

principais pensadores do Pan- 

americanismo. 

 Analisar o processo de indepen- 

dência em diferentes países lati- 

no-americanos e comparar as 

formas de governo neles adota- 

das. 

 Caracterizar a organização políti- 

ca e social no Brasil desde a 

chegada da Corte portuguesa, 

em 1808, até 1822 e seus des- 

dobramentos para a história polí- 

tica brasileira. 

 Reconhecer e explicar os prota- 

gonismos e a atuação de diferen- 

conflitos durante o Império. 

 Reconhecer as questões internas 

e externas sobre a atuação do 

Brasil na Guerra do Paraguai e 

discutir diferentes versões sobre 

o conflito. 

 Analisar as condições e exclu- 

sões da cidadania na sociedade 

escravista brasileira, discutindo a 

tutela dos grupos indígenas e a 

participação dos negros na soci- 

edade brasileira do final do perí- 

odo colonial, identificando per- 

manências na forma de precon- 

ceitos, estereótipos e violências 

sobre as populações indígenas e 

negras no Brasil e nas Américas. 

 Analisar os atores do processo 

de abolição da escravatura, enfa- 

ploração econômica. 

 Caracterizar e contextualizar 

aspectos das relações entre os 

Estados Unidos da América e 

a América Latina no século 

XIX. 

 Conhecer e contextualizar o 

protagonismo das populações 

locais na resistência ao imperi- 

alismo na África e Ásia. 

 Identificar as tensões e os 

significados dos discursos civi- 

lizatórios, avaliando seus im- 

pactos negativos para os po- 

vos indígenas originários e as 

populações negras nas Améri- 

cas. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 tes grupos sociais e étnico-raciais 

nas lutas de independência no 

Brasil, na América espanhola e 

no Haiti. 

 Discutir a noção da tutela dos 

grupos indígenas e a participação 

dos negros na sociedade brasilei- 

ra do final do período colonial, 

identificando permanências na 

forma de preconceitos, estereóti- 

pos e violências sobre as popula- 

ções indígenas e negras no Bra- 

sil e nas Américas. 

tizando a Campanha Abolicionis- 

ta protagonizada por negros es- 

cravizados e libertos, em detri- 

mento ao projeto gradual de abo- 

lição planejado pelas elites com 

as leis abolicionistas da segunda 

metade do século XIX. 

 Reconhecer a intelectualidade e 

o ativismo negro na direção do 

processo abolicionista, valorizan- 

do personalidades como: Luís 

Gama, André Rebouças, Adelina, 

Dragão do Mar, Maria Firmina 

dos Reis, bem como movimentos 

como Caifazes, clubes, associa- 

ções e jornais dirigidos por aboli- 

cionistas negros. 

 Analisar imagens da escravidão 

produzidas pelos viajantes es- 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

  trangeiros no século XIX com 

vistas a valorização de imagens 

não canônicas que retratem o 

cotidiano e a cultura negra. 

 Identificar e relacionar aspectos 

das estruturas sociais da atuali- 

dade com os legados da escravi- 

dão no Brasil e discutir a impor- 

tância de ações afirmativas. 

 Discutir o papel das culturas 

letradas, não letradas e das artes 

na produção das identidades no 

Brasil do século XIX. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

O nascimento da República 
no Brasil e os processos 

históricos até a metade do 
século XX 

 Descrever e contextualizar os 

principais aspectos sociais, 

culturais, econômicos e políti- 

cos da emergência da Repú- 

blica no Brasil. 

 Identificar os mecanismos de 

inserção dos negros na soci- 

edade brasileira pós-abolição 

e avaliar os seus resultados. 

 Discutir a importância da 

participação da população 

negra na formação econômi- 

ca, política e social do Brasil. 

 Compreender o sistema 

oligárquico brasileiro da pri- 

Totalitarismo e conflitos 
mundiais 

 Relacionar as dinâmicas do 

capitalismo às suas crises, aos 

grandes conflitos mundiais e aos 

conflitos vivenciados na Europa. 

 Compreender as bases do Orien- 

te Médio com a desintegração do 

Império Otomano e o surgimento 

da questão da Palestina. 

 Compreender as especificidades 

e os desdobramentos mundiais 

da Revolução Russa e seu signi- 

ficado histórico. 

 Analisar a crise capitalista de 

1929 e seus desdobramentos em 

relação à economia global. 

 Descrever e contextualizar os 

Modernização, ditadura militar e 
redemocratização: o Brasil após 

1946 

 Identificar e analisar processos 

sociais, econômicos, culturais e 

políticos do Brasil a partir de 

1946. 

 Descrever e analisar as relações 

entre as transformações urbanas 

e seus impactos na cultura brasi- 

leira entre 1946 e 1964 e na pro- 

dução das desigualdades regio- 

nais e sociais. 

 Identificar e compreender o 

processo que resultou na ditadu- 

ra militar no Brasil e discutir a 

emergência de questões relacio- 

nadas à memória e à justiça so- 

bre os casos de violação dos di- 

A história recente 

 Identificar e analisar aspectos da 

Guerra Fria, seus principais con- 

flitos e as tensões geopolíticas no 

interior dos blocos liderados por 

soviéticos e estadunidenses. 

 Reconhecer ideário e imaginário 

social de luta contra a ordem bi- 

polar pela liberdade. 

 Descrever e analisar as experi- 

ências ditatoriais na América La- 

tina, seus procedimentos e víncu- 

los com o poder, em nível nacio- 

nal e internacional, e a atuação 

de movimentos de contestação 

às ditaduras. 

 Comparar as características dos 

regimes ditatoriais latino- 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

meira república, efetivado por 

práticas clientelistas e identi- 

ficar permanências dessas 

práticas políticas na atualida- 

de. 

 Identificar os processos de 

urbanização e modernização 

da sociedade brasileira e ava- 

liar suas contradições. 

 Relacionar a industrialização 

com a formação do movimen- 

to operário brasileiro no início 

do século XX identificando as 

ideologias presentes, especi- 

almente o anarquismo e pau- 

tas operárias. 

 Analisar a emergência de 

movimentos sociais urbanos 

e rurais, traçando paralelo 

processos da emergência do fas- 

cismo e do nazismo, a consolida- 

ção dos Estados totalitários e as 

práticas de extermínio (como o 

holocausto). 

 Discutir as motivações que leva- 

ram à criação da Organização 

das Nações Unidas (ONU) no 

contexto do pós-guerra e os pro- 

pósitos dessa organização. 

 Relacionar a Carta dos Direitos 

Humanos ao processo de afirma- 

ção dos direitos fundamentais e 

de defesa da dignidade humana, 

valorizando as instituições volta- 

das para a defesa desses direitos 

e para a identificação dos agen- 

tes responsáveis por sua viola- 

ção. 

reitos humanos. 

 Discutir os processos de resis- 

tência e as propostas de reorga- 

nização da sociedade brasileira 

durante a ditadura militar. 

 Identificar e relacionar as de- 

mandas indígenas e quilombolas 

como forma de contestação ao 

modelo desenvolvimentista da 

ditadura. 

 Discutir o papel da mobilização 

da sociedade brasileira do final 

do período ditatorial até a Consti- 

tuição de 1988. 

 Identificar direitos civis, políticos 

e sociais expressos na Constitui- 

ção de 1988 e relacioná-los à 

noção de cidadania e ao pacto da 

americanos, com especial aten- 

ção para a censura política, a 

opressão e o uso da força, bem 

como para as reformas econômi- 

cas e sociais e seus impactos. 

 Caracterizar e discutir as dinâmi- 

cas do colonialismo no continente 

africano e asiático e as lógicas de 

resistência das populações locais 

diante das questões internacio- 

nais. 

 Reconhecer as perspectivas de 

emancipação, liberação e deco- 

lonização do poder, do ser e do 

saber no movimento pan- 

africano. 

 Analisar mudanças e permanên- 

cias associadas ao processo de 

globalização, considerando os 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

com movimentos populares 

da atualidade. 

 Identificar as condições políti- 

cas que viabilizaram a vitória 

do movimento de 1930. 

 Discutir o papel do trabalhismo 

como força política, social e cul- 

tural no Brasil. 

 Reconhecer o papel das 

mulheres na luta por direitos, 

em especial os trabalhistas e 

o direito ao voto na primeira 

metade do século XX. 

 Identificar e explicar, em meio 

a lógicas de inclusão e exclu- 

são, as pautas dos povos in- 

dígenas, no contexto republi- 

cano (até 1964), e das popu- 

 sociedade brasileira de combate 

a diversas formas de preconceito, 

como o racismo. 

 Analisar as transformações 

políticas, econômicas, sociais e 

culturais de 1989 aos dias atuais, 

identificando questões prioritárias 

para a promoção da cidadania e 

dos valores democráticos. 

 Discutir e analisar as causas da 

violência contra populações mar- 

ginalizadas (negros, indígenas, 

mulheres, homossexuais, cam- 

poneses, pobres, entre outros). 

 Relacionar as transformações da 

sociedade brasileira aos protago- 

nismos da sociedade civil após 

1989. 

argumentos dos movimentos crí- 

ticos às políticas globais. 

 Discutir as motivações da adoção 

de diferentes políticas econômi- 

cas na América Latina, assim 

como seus impactos sociais nos 

países da região. 

 Analisar os aspectos relaciona- 

dos ao fenômeno do terrorismo 

na contemporaneidade, incluindo 

os movimentos migratórios e os 

choques entre diferentes grupos 

e culturas. 

 Identificar as transformações 

ocorridas no debate sobre as 

questões da diversidade no Brasil 

durante o século XX e compre- 

ender o significado das mudan- 

ças de abordagem em relação ao 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

lações afrodescendentes   Posicionar-se em relação às 

políticas afirmativas e de inclusão 

social. 

 Compreender o papel da repre- 

sentatividade social e política e 

avaliar o papel dos cidadãos bra- 

sileiros em sua construção. 

 Relacionar aspectos das mudan- 

ças econômicas, culturais e soci- 

ais ocorridas no Brasil a partir da 

década de 1990 ao papel do País 

no cenário internacional na era 

da globalização. 

 Reconhecer a posição do Brasil 

na economia mundial e avaliar os 

benefícios e prejuízos resultantes 

dessa inserção. 

tema. 

 Identificar e discutir as diversida- 

des identitárias e seus significa- 

dos históricos no início do século 

XXI, combatendo qualquer forma 

de preconceito e violência. 

 Relacionar as conquistas de 

direitos políticos, sociais e civis à 

atuação de movimentos sociais 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Números 

 Compreender a evolução 
histórica dos sistemas de 
numeração. 

 Reconhecer as principais 
características do sistema de 
numeração decimal: contagem, 
base e valor posicional, utilizando 
composição e decomposição de 
números naturais racionais em 
sua representação decimal. 

 Definir a representação de 
conjuntos e símbolos 
matemáticos para relacionar 
elementos e conjuntos. 

 Ler, escrever e ordenar números 
naturais com a utilização da reta 
numérica. 

 Resolver expressão numérica e 
situação-problema que envolvam 
as operações de adição, 
subtração, multiplicação, divisão, 
potenciação e radiciação. 

Números 

 Fazer estimativas de quantidades 
e aproximar números para 
múltiplos da potência de 10 mais 
próxima. 

 Compreender as características 
de um número (par, ímpar, primo, 
composto, múltiplos e divisores) 
e suas relações. 

 Reconhecer e usar os critérios de 
divisibilidade por 2,3, 4, 5, 6, 8, 
10, 100 e 1000. 

 Resolver e elaborar problemas 
que envolvam as ideias de 
múltiplo e divisor. 

 Construir algoritmo em linguagem 
natural e representá-lo por 
fluxograma que indique a 
resolução de um problema. 

Números 

 Associar a representação 
simbólica de uma fração às 
ideias de parte de um todo, de 
divisão e compreender a ideia de 
razão. 

 Compreender, comparar e 
ordenar frações associadas às 
ideias de partes de inteiros e 
resultado de divisão, 
identificando frações 
equivalentes. 

 Comparar e ordenar números 
racionais positivos representados 
nas formas fracionária e decimal 
e representá-los na reta 
numérica. 

 Transformar frações em números 

decimais e vice-versa. 

 Resolver e elaborar situações- 

problema que envolvam o cálculo 

Números 

 Resolver situações-problema 
envolvendo o Sistema Monetário 
Brasileiro. 

 Resolver situações-problema que 
envolvem o cálculo de adição, 
subtração, multiplicação, divisão 
e potenciação de números 
decimais. 

 Utilizar o conceito de fração para 
o cálculo de porcentagem 
simples, em situações-problema 
de forma contextualizada, sem 
fazer uso de “regra de três”. 

 Reconhecer que a porcentagem 
pode ser representada por uma 
fração com denominador 100 (ou 
outros) ou em forma de número 
decimal. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Geometria 

 Compreender a ideia intuitiva de 
ponto, reta e ponto. 

 Associar pares ordenados de 
números a pontos do plano 
cartesiano do 1º quadrante, em 
situações como a localização dos 
vértices de um polígono. 

 Reproduzir retas paralelas e retas 
perpendiculares usando 
instrumentos de desenho ou 
aplicativos matemáticos. 

 

Grandezas e Medidas 

 Reconhecer as grandezas: 
comprimento, massa, 
capacidade, tempo, temperatura, 
área e volume, e selecionar o tipo 
apropriado de unidade de medida 
para medir cada uma delas. 

 Identificar o instrumento 
adequado para medir uma 

Geometria 

 Diferenciar polígonos de não 
polígonos. 

 Classificar polígonos como 
regulares e não regulares. 

 Reconhecer e nomear polígonos 
considerando o número de lados. 

 Construir figuras planas 
semelhantes em situações de 
ampliação e de redução, com o 
uso de malhas quadriculadas, 
plano cartesiano ou tecnologias 
digitais. 

 Classificar triângulos quanto às 
medidas dos lados e dos 
ângulos. 

 Conhecer as propriedades dos 
quadriláteros e utilizá-las para 
classificá-los. 

 Analisar e descrever mudanças 
que ocorrem no perímetro e na 
área de um quadrado ao se 
ampliarem ou reduzirem, 

da adição e da subtração de fra- 

ções. 

 
 Compreender o uso da notação 

decimal para representar 
quantidades não inteiras, bem 
como a ideia de valor posicional. 

 

Geometria 

 Identificar e quantificar elementos 
de prismas e pirâmides (vértices, 
arestas e faces) fomentando a 
percepção espacial. 

 Reconhecer polígonos e seus 
elementos como parte de figuras 
espaciais conhecidas como 
primas e pirâmides para 
resolução de problemas e 
desenvolvimento da percepção 
espacial. 

 Reconhecer e elaborar 
planificação de prismas e 
pirâmides regulares. 

Probabilidade e Estatística 

 Calcular a probabilidade de um 
evento aleatório, expressando-a 
por número racional (forma 
fracionária, decimal e 
percentual), e comparar esse 
número com a probabilidade 
obtida por meio de experimentos 
sucessivos. 

 

Grandezas e medidas 

 Resolver e elaborar situações- 
problema que envolvam as 
grandezas comprimento, massa, 
capacidade, tempo, temperatura, 
área (triângulos e retângulos) e 
volume (sólidos formados por 
blocos retangulares), sem uso de 
fórmulas, inseridos, sempre que 
possível, em contextos oriundos 
de situações reais e/ou 
relacionadas às outras áreas do 
conhecimento. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

grandeza (comprimento, massa, 
temperatura, tempo). 

igualmente, as medidas de seus 
lados, compreendendo que o 
perímetro é proporcional à 
medida do lado, o que não ocorre 
com a área. 

 

Álgebra 

 Determinar um elemento 
desconhecido em uma igualdade 
matemática envolvendo 
representação simbólica. 

 

Probabilidade e Estatística 

 Coletar, organizar, analisar e 
comparar dados em tabelas e 
diferentes tipos de gráficos, 
utilizando planilhas eletrônicas 
para registro. 

 Descrever dados coletados e 
elaborar representações 
apropriadas (listas, tabelas ou 
gráficos). 

 Reconhecer que uma mesma 

Álgebra 

 Reconhecer que a relação de 
igualdade matemática não se 
altera ao adicionar, subtrair, 
multiplicar ou dividir os dois 
membros da igualdade por um 
mesmo número. 

 Resolver e elaborar problemas 
que envolvam a partilha de uma 
certa quantidade em duas partes 
desiguais por meio de operações 
de adição e de multiplicação, 
bem como a razão entre essas 
partes e entre uma delas e o 
todo. 

 

Probabilidade e Estatística 
 

 Ler e interpretar tabelas e 
gráficos com diferentes formas 
de representação. 

 Compreender e resolver 
situações-problema do cotidiano 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 situação pode ser representada 
de várias formas. 

 

Grandezas e medidas 

 Interpretar, descrever e desenhar 
plantas baixas simples e vistas 
aéreas. 

que envolvam dados de 
pesquisas. 

 

Grandezas e medidas 

 Reconhecer ângulo como 
grandeza, identificando o 
transferidor como instrumento de 
medida, e o grau, como unidade 
de medida. 

 Determinar medidas de aberturas 
de ângulos por meio de 
transferidor e/ou aplicativos 
matemáticos. 

 Resolver situações-problema 
envolvendo unidade de medida 
de ângulos (graus). 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Números 

 Resolver e elaborar problemas 
com números naturais, 
envolvendo as noções de divisor, 
múltiplo, mínimo múltiplo comum 
e máximo divisor comum. 

 Reconhecer os números inteiros 
em diferentes contextos: 
cotidianos e históricos. 

 Representar o conjunto dos 
números inteiros por meio dos 
símbolos + e –, reconhecendo a 
sua existência e sua necessidade 
em situações-problema do dia a 
dia. 

 Localizar e representar na reta 
numérica os números inteiros e 
compreender a simetria em 
relação à origem. 

 Analisar, interpretar e resolver 
operações com números inteiros 
na resolução de situações- 
problema. 

Números 

 Compreender o conceito de 
fração associado à 
representação da parte de um 
todo, da divisão entre números 
inteiros, de razão e de operador. 

 Determinar a posição 
aproximada, na reta numérica, de 
números racionais. 

 Resolver e elaborar situações- 
problema que envolvem o cálculo 
de adição, subtração, 
multiplicação, divisão e 
potenciação de números 
racionais. 

 

Geometria 

 Identificar ângulos 
complementares, suplementares 
e opostos pelo vértice e suas 
respectivas propriedades. 

 Resolver e elaborar problemas 
envolvendo a unidade de medida 

Números 

 Calcular porcentagens e juros 
simples em diversas situações- 
problema do cotidiano, com 
ênfase no contexto de educação 
financeira, entre outros. 

 

Geometria 

 Construir triângulos e quadrados 
a partir das medidas de seus 
lados utilizando compasso e 
aplicativos da geometria 
dinâmica. 

 Elaborar algoritmo por escrito ou 
em forma de fluxograma 
descrevendo passos de 
construção de triângulos e de 
quadrados quando conhecidas as 
medidas de seus lados. 

 Conhecer e aplicar a condição de 
existência do triângulo quanto à 
medida dos lados. 

 Compreender a rigidez de um 

Geometria 

 Calcular medidas de ângulos 
internos de polígonos regulares, 
sem o uso de fórmulas, e 
estabelecer relações entre 
ângulos internos e externos de 
polígonos, preferencialmente 
vinculadas à construção de 
mosaicos e de ladrilhamentos. 

 

Álgebra 

 Resolver e elaborar problemas 
que possam ser representados 
por equações polinomiais de 1º 
grau, redutíveis à forma ax + b = 
c, fazendo uso das propriedades 
da igualdade. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Geometria 

 Realizar transformações de 
polígonos representados no 
plano cartesiano, decorrentes da 
multiplicação das coordenadas 
de seus vértices por um número 
inteiro. 

 Reconhecer e representar, no 
plano cartesiano, o simétrico de 
figuras em relação aos eixos e à 
origem. 

 Reconhecer e construir figuras 
obtidas por simetria de 
translação, rotação e reflexão, 
usando instrumentos de desenho 
ou softwares de geometria 
dinâmica associando esse 
conhecimento a produções 
artísticas e arquitetônicas dentre 
outras. 

de ângulos. 

 Identificar, verificar e aplicar 
relações entre os ângulos 
formados por retas paralelas 
cortadas por uma transversal, 
com e sem uso de softwares de 
geometria dinâmica. 

 Construir circunferência 
utilizando compasso ou 
aplicativos de geometria e 
identificar seus elementos. 

 Compreender a circunferência 
como lugar geométrico. 

 

Álgebra 

 Compreender a ideia de variável, 
representada por letra ou 
símbolo, para expressar relação 
entre duas grandezas, 
diferenciando-a da ideia de 
incógnita. 

 Classificar sequências em 
recursivas e não recursivas, 

triângulo e suas aplicações em 
outras áreas de conhecimento. 

 Reconhecer que a soma dos 
ângulos internos de um triângulo 
mede 180º e utilizar esse 
conhecimento para resolver e 
elaborar problemas. 

 

Álgebra 

 Reconhecer e elaborar 
problemas que representem 
variação de proporcionalidade 
(direta ou inversa) entre duas 
grandezas, utilizando sentença 
algébrica para expressar essa 
relação existente entre as 
grandezas. 

 Resolver e elaborar problemas 
que possam ser representados 
por equações polinomiais de 1º 
grau, redutíveis à forma ax + b = 
c, fazendo uso das propriedades 
da igualdade. 

Probabilidade e Estatística 
 

 Planejar e realizar experimentos 
aleatórios ou simulações que 
utilizem cálculo de probabilidades 
ou estimativas por meio de 
frequência de ocorrência. 

 Compreender, em contextos 
significativos, o significado de 
média estatística como indicador 
de tendência, calcular seu valor e 
relacioná-lo à amplitude de um 
conjunto de dados. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Grandezas e medidas 
 

 Compreender o significado de 
medidas, por meio de situações- 
problema que expressam seu 
uso no contexto social e em 
outras áreas do conhecimento, 
possibilitando a comparação 
entre grandezas. 

reconhecendo que o conceito de 
recursão está presente não 
apenas na matemática, mas 
também nas artes e na literatura. 

 Utilizar a simbologia algébrica 
para expressar regularidades 
encontradas em sequências 
numéricas. 

 Identificar quando as expressões 
algébricas obtidas para descrever 
a regularidade de uma mesma 
sequência numérica são ou não 
equivalentes. 

 

Grandezas e Medidas 

 Calcular a área de figuras planas 
através de figuras conhecidas, ou 
por meio de estimativas 
utilizando a composição e 
decomposição de figuras planas 
em triângulos, retângulos ou 
quadrados. 

 Solucionar e elaborar problemas 

Probabilidade e Estatística 
 

 Elaborar e realizar pesquisa 
envolvendo temas da realidade 
social, identificando a 
necessidade de utilização da 
mesma para levantamento 
censitário ou por amostragem. 

 Organizar e interpretar, em 
tabelas e gráficos, os dados 
levantados na pesquisa, 
utilizando planilhas eletrônicas 
como ferramenta de apoio. 

 Interpretar e analisar dados 
apresentados em gráfico de 
setores divulgados pela mídia e 
compreender quando é possível 
ou conveniente sua utilização. 

 

Grandezas e Medidas 
 

 Resolver e elaborar problemas 
de cálculo de medida do volume 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 envolvendo os conceitos de 
perímetro e área de figuras 
planas. 

de blocos retangulares, 
envolvendo as unidades de 
medidas convencionais mais 
usuais. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Números 

 Solucionar cálculos com 
potências de expoentes inteiros e 
aplicar esse conhecimento na 
representação de números em 
notação científica. 

 Resolver e elaborar problemas 
usando a relação entre 
potenciação e radiciação, para 
representar uma raiz como 
potência de expoente fracionário. 

 Reconhecer e utilizar 
procedimentos para a obtenção 
de uma fração geratriz para uma 
dízima periódica. 

 

Geometria 

 Construir ângulos de 90°, 60°, 
45° e 30°, mediatriz, bissetriz e 
polígonos regulares, utilizando 
instrumentos de desenho ou 
softwares de geometria dinâmica. 

Geometria 
 

 Identificar situações e objetos do 
mundo real que envolvam 
ângulos, lugares geométricos e 
polígonos e utilizar definições, 
classificações e propriedades 
desses objetos para resolver 
situações-problema por meio de 
representações algébricas e 
gráficas, fazendo uso de 
ferramentas tecnológicas. 

 

Álgebra 

 Solucionar situações-problema 
que envolvam equações lineares 
de 1º grau expressando essas 
resoluções gráfica e 
geometricamente utilizando o 
plano cartesiano e aplicativos 
matemáticos. 

Números 

 Elaborar e resolver situações- 
problema, envolvendo cálculo de 
porcentagens relacionados a 
situações reais de consumo, 
utilizando inclusive recursos 
tecnológicos e visando um 
consumo consciente. 

 

Geometria 

 Reconhecer, visualizar e aplicar 
as transformações de translação, 
reflexão e rotação em figuras 
planas e espaciais utilizando 
régua e compasso e/ou 
aplicativos matemáticos. 

 

Álgebra 
 

 Utilizar aplicativos matemáticos 
para representar e resolver 
sistemas de equações. 

 Construir e resolver, com e sem 

 Geometria 

 Demonstrar propriedades de 
quadriláteros por meio da 
identificação da congruência de 
triângulos. 

 

Álgebra 

 Compreender o significado de 
medidas por meio de situações- 
problema que expressem seu 
uso no contexto social e em 
outras áreas de conhecimento, 
possibilitando a comparação 
entre grandezas. 

 Produzir e resolver situações- 
problema que envolvam 
grandezas diretamente ou 
inversamente proporcionais, por 
meio de estratégias variadas. 

 Identificar a regularidade de uma 
sequência numérica recursiva ou 
não recursiva e construir um 
algoritmo por meio de um 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Álgebra 

 Elaborar e resolver situações- 
problema que envolvam cálculo 
do valor numérico de expressões 
algébricas, utilizando as 
propriedades das operações. 

 

Probabilidade e Estatística 

 Utilizar conhecimentos sobre 
estatística para coletar, analisar e 
representar dados de uma 
amostra como forma de 
subsídios para tomada de 
decisão e elaboração de 
conjecturas acerca de situações 
cotidianas. 

 Avaliar a adequação de 
diferentes tipos de gráficos para 
representar um conjunto de 
dados de uma pesquisa. 

Probabilidade e Estatística 

 Reconhecer os valores de medidas 
de tendência central de uma 
pesquisa estatística (média, moda 
e mediana) com a compreensão de 
seus significados e relacioná-los 
com a dispersão de dados, 
indicada pela amplitude. 

 Classificar as frequências de uma 
variável contínua de uma 
pesquisa em classes, de modo 
que resumam os dados de 
maneira adequada para a 
tomada de decisões. 

uso de tecnologias, situações- 
problema que possam ser 
representadas por equações 
polinomiais de 2º grau do tipo 
ax²= b. 

 

Probabilidade e Estatística 

 Elaborar e resolver situações- 
problema de contagem cuja 
solução envolva a aplicação do 
princípio multiplicativo. 

 Calcular a probabilidade de 
eventos, com base na construção 
do espaço amostral, utilizando o 
princípio multiplicativo, e 
reconhecer que a soma das 
probabilidades de todos os 
elementos do espaço amostral é 
igual a 1. 

fluxograma que permita indicar 
os números ou as figuras 
seguintes. 

 Identificar padrões existentes em 
sequências numéricas, 
expressando essas regularidades 
por meio de algoritmo que 
permita o cálculo de termos 
subsequentes.

 

Grandezas e Medidas 

 Reconhecer a relação entre um 
litro e um decímetro cúbico e a 
relação entre litro e metro cúbico, 
para resolver problemas de 
cálculo de capacidade de 
recipientes.

 Elaborar e resolver problemas 
que envolvam o cálculo do 
volume de recipiente cujo formato 
é o de cilindro reto.
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

  Grandezas e Medidas 

 Identificar, resolver e elaborar 
situações-problema para cálculo 
de áreas de superfícies por meio 
de decomposição dessas figuras 
em triângulos, retângulos e 
círculos, utilizando expressões 
algébricas. 

 Estabelecer o número pi como a 
razão entre a medida de uma 
circunferência e seu diâmetro na 
resolução de situações-problema. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Números 

 Reconhecer um número 
irracional como um número real 
cuja representação decimal é 
infinita, e não periódica, e estimar 
a localização de alguns deles na 
reta numérica. 

 Utilizar conhecimentos sobre 
números reais, inclusive em 
notação científica, para expressar 
e realizar operações relacionadas 
ao nosso cotidiano buscando 
resolução de problemas e 
tomadas de decisões. 

 

Geometria 

 Demonstrar relações simples 
entre os ângulos formados por 
retas paralelas cortadas por uma 
transversal. 

Números 

 Compreender que, uma vez 
fixada uma unidade de 
comprimento, existem segmentos 
de reta cujo comprimento não é 
expresso por número racional 
(como as medidas de diagonais 
de um polígono e alturas de um 
triângulo, quando se toma a 
medida de cada lado como 
unidade). 

 Reconhecer um número e sua 
relação de pertinência aos 
conjuntos N, Z, Q, irracionais e 
reais e sua representação na reta 
numérica. 

 Efetuar operações que envolvam 
números reais, inclusive 
potências com expoentes 
fracionários. 

Números 

 Resolver e elaborar situações- 
problema que envolvam 
porcentagens, com a ideia de 
aplicação de percentuais 
sucessivos e a determinação das 
taxas percentuais, 
preferencialmente com o uso de 
tecnologias digitais, no contexto 
da educação financeira. 

 

Geometria 

 Descrever, por escrito e por meio 
de um fluxograma, um algoritmo 
para a construção de um 
polígono regular cuja medida do 
lado é conhecida, utilizando 
régua e compasso, como 
também aplicativos matemáticos. 

 Resolver situações-problema por 
meio do estabelecimento de 
relações entre arcos, ângulos 
centrais e ângulos inscritos na 

Geometria 

 Aplicar conhecimentos de plano 
cartesiano, Teorema de 
Pitágoras e funções para 
determinar ponto médio e 
medidas de segmentos dados e 
coordenadas de suas 
extremidades. 

 Reconhecer vistas ortogonais de 
figuras espaciais e aplicar esse 
conhecimento para desenhar 
objetos em perspectiva por meio 
de utilização de materiais 
concretos e aplicativos 
matemáticos. 

 

Grandezas e Medidas 

 Reconhecer e empregar 
unidades usadas para expressar 
medidas muito grandes ou muito 
pequenas, tais como distância 
entre planetas e sistemas 
solares, tamanho de vírus ou de 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Álgebra 

 Compreender e utilizar os 
processos de fatoração de 
expressões algébricas, com base 
em suas relações com os 
produtos notáveis, para resolver 
e elaborar situações-problema 
que possam ser representadas 
por equações polinomiais de 2º 
grau. 

 

Probabilidade e Estatística 

 Escolher e construir o gráfico 
mais adequado (colunas, setores, 
linha), com ou sem uso de 
planilhas eletrônicas, para 
apresentar um determinado 
conjunto de dados, destacando 
aspectos como medidas de 
tendência central. 

 Planejar e executar pesquisa 
amostral envolvendo tema da 
realidade social e comunicar os 

Geometria 

 Utilizar conhecimentos 
matemáticos sobre triângulos 
para resolver situações-problema 
do cotidiano.

 Corresponder relações métricas 
do triângulo retângulo, utilizando 
semelhança de triângulos e o 
Teorema de Pitágoras.

 

Álgebra 

 Compreender as funções como 
relações de dependência unívoca 
entre duas variáveis e suas 
representações numérica, 
algébrica e gráfica.

 Estruturar gráfica e 
algebricamente situações- 
problema por meio de funções de 
1º e 2º graus, relacionando duas 
grandezas por meio de relação 
biunívoca existentes entre os 
elementos que as compõem,

circunferência, fazendo uso, 
inclusive, de softwares de 
geometria dinâmica. 

 

Álgebra 

 Solucionar situações-problema 
que envolvam razão entre duas 
grandezas de espécies 
diferentes, tais como velocidade 
e densidade demográfica. 

 Elaborar e resolver situações- 
problema que envolvam 
grandezas diretamente e 
inversamente proporcionais, tais 
como escala, velocidade, 
densidade, taxa de variação, 
dentre outras, em contextos 
socioculturais, ambientais e de 
outras áreas. 

 

Probabilidade e Estatística 
 

 Reconhecer, em experimentos 

células, capacidade de 
armazenamento de 
computadores, entre outros. 

 Conhecer unidades e medidas 
utilizadas na informática. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

resultados por meio de relatório 
contendo avaliação de medidas de 
tendência central e amplitude, 
tabelas e gráficos adequados, 
construídos com o apoio de 
planilhas eletrônicas. 

visando resolução de problemas, 
análise de conjecturas e tomada 
de decisões. 

 Utilizar aplicativos matemáticos 
na construção e resolução de 
problemas relacionados a 
funções e sistemas de equações. 

 

Probabilidade e Estatística 

 Analisar e identificar, em gráficos 
divulgados pela mídia, elementos 
que podem induzir a erros de 
leitura, como escalas 
inapropriadas, legendas não 
explicitadas corretamente, 
omissão de informações 
importantes (fontes e datas), 
entre outros. 

aleatórios, eventos 
independentes e dependentes e 
calcular a probabilidade de sua 
ocorrência, nos dois casos. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 Grandezas e Medidas 

 Elaborar e resolver situações- 

problema que envolvam medidas 

de volumes de prismas e de cilin- 

dros retos, inclusive com uso de 

expressões de cálculo, em situa- 

ções cotidianas. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Oralidade, leitura/escuta, 

escrita/produção textual e 

análise linguística/semiótica 

 
 Utilizar as variedades linguísti- 

cas, sabendo adequá-las a cir- 

cunstâncias da situação comuni- 

cativa de que participam. 

 Compreender e interpretar textos 

orais e escritos em diferentes si- 

tuações de participação social. 

 Valer-se da linguagem em rela- 

ções pessoais, sendo capaz de 

expressar sentimentos, experiên- 

cias, ideias e opiniões. 

 Identificar registros formal e infor- 

mal de acordo com as condições 

de produção/recepção de texto. 

 Analisar, considerando o gênero 

textual e a intenção 

Oralidade, leitura/escuta, 

escrita/produção textual e 

análise linguística/semiótica 

 
 Compreender e interpretar textos 

orais e escritos em diferentes si- 

tuações de participação social. 

 Valer-se da linguagem em rela- 

ções pessoais, sendo capaz de 

expressar sentimentos, experiên- 

cias, ideias e opiniões. 

 Reconhecer as principais diferen- 

ças tipológicas e de gêneros tex- 

tuais. 

 Identificar registros formal e infor- 

mal de acordo com as condições 

de produção/recepção de texto. 

 Empregar, adequadamente, as 

regras de concordância nominal 

(relações entre os substantivos e 

Oralidade, leitura/escuta, 

escrita/produção textual e 

análise linguística/semiótica 

 
 Compreender e interpretar textos 

orais e escritos em diferentes si- 

tuações de participação social. 

 Valer-se da linguagem em rela- 

ções pessoais, sendo capaz de 

expressar sentimentos, experiên- 

cias, ideias e opiniões. 

 Reconhecer as principais diferen- 

ças tipológicas e de gêneros tex- 

tuais. 

 Reconhecer a parcialidade/ im- 

parcialidade em textos jornalísti- 

cos e tornar-se consciente das 

escolhas feitas enquanto produ- 

tor de textos. 

Oralidade, leitura/escuta, 

escrita/produção textual e 

análise linguística/semiótica 

 
 Compreender e interpretar textos 

orais e escritos em diferentes si- 

tuações de participação social. 

 Valer-se da linguagem em rela- 

ções pessoais, sendo capaz de 

expressar sentimentos, experiên- 

cias, ideias e opiniões. 

 Reconhecer as principais diferen- 

ças tipológicas e de gêneros tex- 

tuais. 

 Estabelecer relação entre os dife- 

rentes gêneros jornalísticos, com- 

preendendo a centralidade da no- 

tícia 

 Identificar, em texto ou sequência 

textual, orações como unidades 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

6º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

comunicativa, a função e as fle- 

xões de substantivos e adjetivos 

e de verbos nos modos Indica- 

tivo, Subjuntivo e Imperativo: afir- 

mativo e negativo. 

seus determinantes) e as regras 

de concordância verbal (relações 

entre o verbo e o sujeito simples 

e composto). 

 Identificar sintagmas nominais e 

verbais na oração. 

  Utilizar, ao produzir texto, conhe- 

cimentos linguísticos e gramati- 

cais: tempos verbais, concordân- 

cia nominal e verbal, regras orto- 

gráficas, pontuação etc. 

 Identificar, em textos, períodos 

compostos por orações separa- 

das por vírgula sem a utilização 

de conectivos, nomeando-os 

como períodos compostos por 

coordenação. 

 Classificar, em texto ou sequên- 

cia textual, os períodos simples e 

compostos. 

constituídas em torno de um nú- 

cleo verbal e períodos como con- 

junto de orações conectadas. 

 Utilizar, ao produzir texto, recur- 

sos de coesão referencial (nome 

e pronomes), recursos semânti- 

cos de sinonímia, antonímia e ho- 

monímia e mecanismos de repre- 

sentação de diferentes vozes 

(discurso direto e indireto). 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Oralidade, leitura/escuta, 

escrita/produção textual e 

análise linguística/semiótica 

 
 Valer-se da linguagem para me- 

lhorar a qualidade de suas rela- 

ções pessoais, sendo capaz de 

expressar seus sentimentos, ex- 

periências, ideias e opiniões, 

bem como de acolher, interpretar 

e considerar os dos outros, con- 

trapondo-os quando necessário. 

 Conhecer e analisar criticamente 

os usos da língua como veículo 

de valores e preconceitos de 

classe, credo, gênero, procedên- 

cia e/ou etnia. 

 Formar, com base em palavras 

primitivas, palavras derivadas 

Oralidade, leitura/escuta, 

escrita/produção textual e 

análise linguística/semiótica 

 
 Valer-se da linguagem para me- 

lhorar a qualidade de suas rela- 

ções pessoais, sendo capaz de 

expressar seus sentimentos, ex- 

periências, ideias e opiniões, 

bem como de acolher, interpretar 

e considerar os dos outros, con- 

trapondo-os quando necessário. 

 Usar conhecimentos adquiridos 

por meio da prática de reflexão 

sobre a língua para expandir pos- 

sibilidades de uso da linguagem 

e capacidade de análise crítica 

(propaganda, jingle, spot). 

 Conhecer e analisar criticamente 

os usos da língua como veículo 

Oralidade, leitura/escuta, 

escrita/produção textual e 

análise linguística/semiótica 

 
 Valer-se da linguagem para me- 

lhorar a qualidade de suas rela- 

ções pessoais, sendo capaz de 

expressar seus sentimentos, ex- 

periências, ideias e opiniões, 

bem como de acolher, interpretar 

e considerar os dos outros, con- 

trapondo-os quando necessário. 

 Conhecer e analisar criticamente 

os usos da língua como veículo 

de valores e preconceitos de 

classe, credo, gênero, procedên- 

cia e/ou etnia. 

 Distinguir diferentes propostas 

editoriais – sensacionalismo, jor- 

nalismo investigativo etc. –, de 

Oralidade, leitura/escuta, 

escrita/produção textual e 

análise linguística/semiótica 

 
 Valer-se da linguagem para me- 

lhorar a qualidade de suas rela- 

ções pessoais, sendo capaz de 

expressar seus sentimentos, ex- 

periências, ideias e opiniões, 

bem como de acolher, interpretar 

e considerar os dos outros, con- 

trapondo-os quando necessário. 

 Conhecer e analisar criticamente 

os usos da língua como veículo 

de valores e preconceitos de 

classe, credo, gênero, procedên- 

cia e/ou etnia. 

 Comparar notícias e reportagens 

sobre um mesmo fato divulgadas 

em diferentes mídias. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

com os prefixos e sufixos mais 

produtivos em português. 

 Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, a estrutura bá- 

sica da oração: sujeito, predi- 

cado, complemento (objetos di- 

reto e indireto). 

de valores e preconceitos de 

classe, credo, gênero, procedên- 

cia e/ou etnia. 

 Reconhecer recursos de coesão 

referencial: substituições lexicais 

(de substantivos por sinônimos) 

ou pronominais (uso de prono- 

mes anafóricos – pessoais, pos- 

sessivos, demonstrativos). 

 Estabelecer relações entre partes 

do texto, identificando substitui- 

ções lexicais (de substantivos por 

sinônimos) ou pronominais (uso 

de pronomes anafóricos – pesso- 

ais, possessivos, demonstrati- 

vos), que contribuem para a con- 

tinuidade do texto. 

forma a identificar os recursos 

utilizados para impactar/chocar o 

leitor que podem comprometer 

uma análise crítica da notícia e 

do fato noticiado. 

 Reconhecer, em textos, o verbo 

como o núcleo das orações. 

 Identificar, em orações de textos 

lidos ou de produção própria, ver- 

bos de predicação completa e in- 

completa: intransitivos e transiti- 

vos. 

 Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, a estrutura bá- 

sica da oração: sujeito, predi- 

cado, complemento (objetos di- 

reto e indireto). 

 Identificar a modalização e argu- 

mentatividade em textos. 

 Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, advérbios e lo- 

cuções adverbiais que ampliem o 

sentido do verbo núcleo da ora- 

ção. 

 Utilizar, ao produzir texto, conhe- 

cimentos linguísticos e gramati- 

cais: modos e tempos verbais, 

concordância nominal e verbal, 

pontuação etc. 

 Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, períodos com- 

postos nos quais duas orações 

são conectadas por vírgula, ou 

por conjunções que expressem 

soma de sentido (conjunção “e”) 

ou oposição de sentidos (conjun- 

ções: “mas”, “porém”). 

 Utilizar, ao produzir texto, conhe- 

cimentos linguísticos e 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

7º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

   gramaticais: modos e tempos 

verbais, concordância nominal e 

verbal, pontuação etc. 

 Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, períodos com- 

postos nos quais duas orações 

são conectadas por vírgula, ou 

por conjunções que expressem 

soma de sentido (conjunção “e”) 

ou oposição de sentidos (conjun- 

ções: “mas”, “porém”). 

 Identificar a modalização e argu- 

mentatividade em textos. 



194 

 

 
 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Oralidade, leitura/escuta, 

escrita/produção textual e 

análise linguística/semiótica 

 
 Reconhecer a relevância dos Ei- 

xos Transversais do Currículo na 

aquisição de saberes e relação 

conteúdo e forma com vistas à 

prática cidadã. 

 Ampliar o repertório de leitura. 

 Identificar e comparar os vários 

editoriais de jornais impressos e 

digitais e de sites noticiosos, de 

forma a refletir sobre os tipos de 

fato que são noticiados e comen- 

tados, as escolhas sobre o que 

noticiar e o que não noticiar, o 

destaque/enfoque dado e a fide- 

dignidade da informação 

Oralidade, leitura/escuta, 

escrita/produção textual e 

análise linguística/semiótica 

 
 Reconhecer a relevância dos Ei- 

xos Transversais do Currículo na 

aquisição de saberes e relação 

conteúdo e forma com vistas à 

prática cidadã. 

 Ampliar o repertório de leitura. 

 Identificar e comparar os vários 

editoriais de jornais impressos e 

digitais e de sites noticiosos, de 

forma a refletir sobre os tipos de 

fato que são noticiados e comen- 

tados, as escolhas sobre o que 

noticiar e o que não noticiar, o 

destaque/enfoque dado e a fide- 

dignidade da informação 

Oralidade, leitura/escuta, 

escrita/produção textual e 

análise linguística/semiótica 

 
 Reconhecer a relevância dos Ei- 

xos Transversais do Currículo na 

aquisição de saberes e relação 

conteúdo e forma com vistas à 

prática cidadã. 

 Ampliar o repertório de leitura. 

 Produzir artigos de opinião, tendo 

em vista o contexto de produção 

dado, a defesa de um ponto de 

vista, utilizando argumentos e 

contra-argumentos e articulado- 

res de coesão que marquem rela- 

ções de oposição, contraste, 

exemplificação, ênfase. 

 Utilizar, ao produzir texto, conhe- 

cimentos linguísticos e 

Oralidade, leitura/escuta, 

escrita/produção textual e 

análise linguística/semiótica 

 
 Reconhecer a relevância dos Ei- 

xos Transversais do Currículo na 

aquisição de saberes e relação 

conteúdo e forma com vistas à 

prática cidadã. 

 Ampliar o repertório de leitura. 

 Produzir artigos de opinião, tendo 

em vista o contexto de produção 

dado, a defesa de um ponto de 

vista, utilizando argumentos e 

contra-argumentos e articulado- 

res de coesão que marquem rela- 

ções de oposição, contraste, 

exemplificação, ênfase. 

 Utilizar, ao produzir texto, conhe- 

cimentos linguísticos e 
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50  

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

(fotorreportagem, foto-denúncia, 

editorial etc.). 

 Utilizar, ao produzir texto, conhe- 

cimentos linguísticos e gramati- 

cais: ortografia, regências e con- 

cordâncias nominal e verbal, mo- 

dos e tempos verbais, pontuação 

etc. 

 Analisar processos de formação 

de palavras por composição 

(aglutinação e justaposição), 

apropriando-se de regras básicas 

de uso do hífen em palavras 

compostas. 

 Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, os termos 

constitutivos da oração (sujeito e 

seus modificadores, verbo e seus 

complementos e modificadores). 

(fotorreportagem, foto-denúncia, 

editorial etc.). 

 Utilizar, ao produzir texto, conhe- 

cimentos linguísticos e gramati- 

cais: ortografia, regências e con- 

cordâncias nominal e verbal, mo- 

dos e tempos verbais, pontuação 

etc. 

 Diferenciar, em textos lidos ou de 

produção própria, complementos 

diretos e indiretos de verbos tran- 

sitivos, apropriando-se da regên- 

cia de verbos de uso frequente. 

 Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, verbos na voz 

ativa e na voz passiva, interpre- 

tando os efeitos de sentido de su- 

jeito ativo e passivo (agente da 

passiva). 

gramaticais: ortografia, regências 

e concordâncias nominal e ver- 

bal, modos e tempos verbais, 

pontuação etc. 

 Interpretar efeitos de sentido de 

modificadores (adjuntos adnomi- 

nais – artigos definido ou indefi- 

nido, adjetivos, expressões adje- 

tivas) em substantivos com fun- 

ção de sujeito ou de comple- 

mento verbal, usando-os para en- 

riquecer seus próprios textos. 

 Interpretar, em textos lidos ou de 

produção própria, efeitos de sen- 

tido de modificadores do verbo 

(adjuntos adverbiais – advérbios 

e expressões adverbiais), 

usando-os para enriquecer seus 

próprios textos. 

gramaticais: ortografia, regências 

e concordâncias nominal e ver- 

bal, modos e tempos verbais, 

pontuação etc. 

 Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, agrupamento 

de orações em períodos, diferen- 

ciando coordenação de subordi- 

nação. 

 Identificar, em textos lidos, ora- 

ções subordinadas com conjun- 

ções de uso frequente, incorpo- 

rando-as às suas próprias produ- 

ções. 

 Inferir efeitos de sentido decor- 

rentes do uso de recursos de co- 

esão sequencial: conjunções e 

articuladores textuais. 

 Explicar os efeitos de sentido do 

uso, em textos, de estratégias de 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

8º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 Inferir efeitos de sentido decor- 

rentes do uso de recursos de co- 

esão sequencial: conjunções e 

articuladores textuais. 

 Explicar os efeitos de sentido do 

uso, em textos, de estratégias de 

modalização e argumentatividade 

(sinais de pontuação, adjetivos, 

substantivos, expressões de 

grau, verbos e perífrases verbais, 

advérbios, etc.). 

 Inferir efeitos de sentido decor- 

rentes do uso de recursos de co- 

esão sequencial: conjunções e 

articuladores textuais. 

 Utilizar, ao produzir texto, recur- 

sos de coesão sequencial (articu- 

ladores) e referencial (léxica e 

pronominal), construções passi- 

vas e impessoais, discurso direto 

e indireto e outros recursos ex- 

pressivos adequados ao gênero 

textual. 

 Explicar os efeitos de sentido do 

uso, em textos, de estratégias de 

modalização e argumentatividade 

(sinais de pontuação, adjetivos, 

substantivos, expressões de 

grau, verbos e perífrases verbais, 

advérbios, etc.). 

 Inferir efeitos de sentido decor- 

rentes do uso de recursos de co- 

esão sequencial: conjunções e 

articuladores textuais. 

 Estabelecer relações entre partes 

do texto, identificando o antece- 

dente de um pronome relativo ou 

o referente comum de uma ca- 

deia de substituições lexicais. 

 Explicar os efeitos de sentido do 

uso, em textos, de estratégias de 

modalização e argumentatividade 

(sinais de pontuação, adjetivos, 

substantivos, expressões de 

grau, verbos e perífrases verbais, 

advérbios, etc.). 

modalização e argumentatividade 

(sinais de pontuação, adjetivos, 

substantivos, expressões de 

grau, verbos e perífrases verbais, 

advérbios, etc.). 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Oralidade, leitura/escuta, 

escrita/produção textual e 

análise linguística/semiótica 

 
 Promover a relevância dos Eixos 

Transversais do Currículo na 

aquisição de saberes e relação 

conteúdo e forma com vistas à 

prática cidadã. 

 Confrontar opiniões, expressar 

ideias, despertando a criticidade 

por meio de argumentos. 

 Identificar e construir o humor, 

suspense e mistério em diversos 

gêneros textuais. 

 Escrever textos corretamente, de 

acordo com a norma-padrão, 

com estruturas sintáticas comple- 

xas no nível da oração e do perí- 

odo. 

Oralidade, leitura/escuta, 

escrita/produção textual e 

análise linguística/semiótica 

 
 Promover a relevância dos Eixos 

Transversais do Currículo na 

aquisição de saberes e relação 

conteúdo e forma com vistas à 

prática cidadã. 

 Confrontar opiniões, expressar 

ideias, despertando a criticidade 

por meio de argumentos. 

 Identificar, analisar e utilizar figu- 

ras de estilo, pensamentos e sin- 

taxe em textos literários e não li- 

terários. 

 Analisar o fenômeno da dissemi- 

nação de notícias falsas nas re- 

des sociais e desenvolver estra- 

tégias para reconhecê-las, a 

Oralidade, leitura/escuta, 

escrita/produção textual e 

análise linguística/semiótica 

 
 Promover a relevância dos Eixos 

Transversais do Currículo na 

aquisição de saberes e relação 

conteúdo e forma com vistas à 

prática cidadã. 

 Confrontar opiniões, expressar 

ideias, despertando a criticidade 

por meio de argumentos. 

 Analisar e comentar a cobertura 

da imprensa sobre fatos de rele- 

vância social, comparando dife- 

rentes enfoques por meio do uso 

de ferramentas de curadoria. 

 Escrever textos corretamente, de 

acordo com a norma-padrão, 

com estruturas sintáticas 

Oralidade, leitura/escuta, 

escrita/produção textual e 

análise linguística/semiótica 

 
 Promover a relevância dos Eixos 

Transversais do Currículo na 

aquisição de saberes e relação 

conteúdo e forma com vistas à 

prática cidadã. 

 Confrontar opiniões, expressar 

ideias, despertando a criticidade 

por meio de argumentos. 

 Produzir artigos de opinião, tendo 

em vista o contexto de produção 

dado, assumindo posição diante 

de tema polêmico, argumentando 

de acordo com a estrutura pró- 

pria desse tipo de texto e utili- 

zando diferentes tipos de argu- 

mentos – de autoridade, 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 Identificar, em textos lidos e em 

produções próprias, orações com 

a estrutura sujeito-verbo de liga- 

ção-predicativo. 

 Diferenciar, em textos lidos e em 

produções próprias, o efeito do 

sentido de uso dos verbos de li- 

gação “ser”, “estar”, “ficar”, “pare- 

cer” e “permanecer”. 

partir da verificação/avaliação do 

veículo, fonte, data e local da pu- 

blicação, autoria, URL, da análise 

da formatação, da comparação 

de diferentes fontes, da consulta 

a sites de curadoria que atestam 

a fidedignidade do relato dos fa- 

tos e denunciam boatos etc. 

 Escrever textos corretamente, de 

acordo com a norma-padrão, 

com estruturas sintáticas comple- 

xas no nível da oração e do perí- 

odo. 

 Comparar o uso de regência ver- 

bal e regência nominal na norma- 

padrão com seu uso no portu- 

guês brasileiro coloquial oral. 

 Comparar as regras de coloca- 

ção pronominal na norma-padrão 

complexas no nível da oração e 

do período. 

 Identificar, em textos lidos e em 

produções próprias, a relação 

que conjunções (e locuções con- 

juntivas) coordenativas e subordi- 

nativas estabelecem entre as 

orações que conectam. 

 Inferir efeitos de sentido decor- 

rentes do uso de recursos de co- 

esão sequencial (conjunções e 

articuladores textuais). 

comprovação, exemplificação 

princípio etc. 

 Escrever textos corretamente, de 

acordo com a norma-padrão, 

com estruturas sintáticas comple- 

xas no nível da oração e do perí- 

odo. 

 Identificar efeitos de sentido do 

uso de orações adjetivas restriti- 

vas e explicativas em um período 

composto. 

 Identificar estrangeirismos, carac- 

terizando-os segundo a conser- 

vação, ou não, de sua forma grá- 

fica de origem, avaliando a perti- 

nência, ou não, de seu uso. 
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 PI1, PI2 e PI3: Os PIs são Projetos Interdisciplinares que acontecem com o 

objetivo de demonstrar sempre, aos estudantes, que um mundo globalizado é 

compreendido e interpretado corretamente, através da inter-relação dos 

conhecimentos adquiridos na totalidade dos Componentes Curriculares vistos nas 

escolas e a prática desses conhecimentos para uma plena cidadania. Os professores 

de Matemática trabalham PI 1, objetivando as Olimpíadas de Matemática e a Inter-

relação da Matemática com o dia a dia. O PI 2 é trabalhado pelos professores da 

Língua Portuguesa com o objetivo de ler e interpretar e compor os vários textos 

visando também as Olimpíadas de Língua Portuguesa. O PI 3 e destinado as 

demais Disciplinas com o mesmo objetivo de Inter-relacionar os conhecimentos. 

Em coordenação coletiva, os professores planejam como acontecerá este 

envolvimento durante o bimestre, bem como os Temas a serem trabalhados 

 

 

O CEF CASEB estruturou a Matriz Curricular dos Anos Finais do Ensino Fundamental a partir do modelo 

estabelecido pelo MEC, conforme tabela abaixo:  

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – LETRAMENTOS E LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

9º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 com o seu uso no português bra- 

sileiro coloquial. 
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Instituição: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Etapa: Ensino Fundamental de 9 anos – Anos Finais 

Modalidade: Regular 

Regime: Anual 

Módulo: 40 semanas 

Turno: Diurno 

 

Partes do Currículo 

 

Áreas do Conhecimento 

 

Componentes Curriculares 

Carga Horária Semanal 

Anos 

6
o 

7
o 

8
o 

9
o 

 

Base Nacional 

Comum 

Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias 

Língua Portuguesa 5 5 5 5 

Arte 2 2 2 2 

Educação Física 3 3 3 3 

Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias 

Matemática 5 5 5 5 

Ciências Naturais 4 4 4 4 

Ciências Humanas e suas 

Tecnologias 

História 3 3 3 3 

Geografia 3 3 3  

Parte diversificada 

Língua Estrangeira - Inglês 2 2 2 2 

PI 1 1 1 1 1 

PI 2 1 1 1 1 

PI 3 1 1 1 1 

Total de Módulos-Aula Semanais 30 30 30 30 

Total da Carga Horária Semanal (hora-relógio) 25 25 25 25 

Total Semestral (hora-relógio) 500 500 500 500 

Total Anual (hora-relógio) 1000 1000 1000 1000 
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11- PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PPP – 2019 

PEDAGÓGICA 
OBJETIVO META  AÇÃO  AVALIAÇÃO  RESPONSÁVEL  PERÍODO  

 

Ampliar a 

aprendizagem de 

conhecimentos, a 

pesquisa e a 

imaginação por meio 

da leitura. 

 

Promover a ampliação 

da leitura, oferecendo 

materiais nas áreas de 

Ciências Humanas, 

Ciências da Natureza, 

Matemática e 

Linguagens e Códigos; 

bem como propiciar 

espaço adequado para 

estudo.  

 

Projeto Biblioteca 

Cecília – Apoio às 

atividades escolares 

por meio de 

disposição de 

materiais 

diversificados para 

estudo e pesquisa. 

Promoção de espaço 

silencioso e agradável 

para leitura. 

 

Avaliação contínua 

durante as atividades 

desenvolvidas na 

biblioteca. 

 

Professor responsável pela 

biblioteca escolar.  

 

Durante o ano letivo de 

2019. 

 

Ampliar a 

participação dos 

alunos em 

competições de 

Matemática.  

 

Melhorar o 

desempenho dos 

alunos nas avaliações 

externas de 

Matemática – 

Olimpíada Brasileira 

de Matemática das 

Escolas Públicas – 

OBMEP e Olimpíada 

de Matemática do 

Distrito Federal – 

OMDF 

 

Projeto Olimpíadas 

de Matemática – Os 

professores regentes 

de Matemática terão 

uma aula de Projeto 

Interdisciplinar em 

cada turma que 

leciona Matemática, e 

nessas aulas serão 

solucionados 

problemas que 

envolvem raciocínios 

matemáticos.   

 

Avaliação contínua 

durante as atividades 

desenvolvidas no 

Projeto Interdisciplinar 

e através de uma 

Olimpíada interna de 

Matemática do CEF 

CASEB. 

 

Professores regentes de 

Matemática. 

 

Durante o ano letivo de 

2019. 

 

Promover o 

desenvolvimento 

integral do aluno por 

meio de saídas 

pedagógicas.  

 

Ao menos uma saída 

de campo por bimestre, 

organizada pela 

supervisora 

pedagógica, pela 

coordenadora e pelos 

professores 

interessados em 

promover algum tipo 

 

Fazendo Escola Fora 

da Escola – 

Ampliação dos 

espaços e situações de 

aprendizagem, com 

base em saídas de 

campo organizadas 

pelos professores, pela 

coordenação e/ ou 

 

Avaliação contínua 

durante as atividades 

desenvolvidas as 

atividades fora de sala. 

 

Direção/coordenação 

Pedagógica/Professores. 

 

A depender do período 

de cada saída, sendo, 

preferencialmente, 

dentro do turno em que 

o aluno estuda.  
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de aprendizagem em 

ambiente fora da 

escola. 

supervisão 

pedagógica, 

considerando os 

conteúdos planejados 

para cada ano.  

 

Ampliar a 

participação dos 

alunos em 

competições de 

produção textual.   

 

Expor os alunos a 

situações de produções 

textuais promovidas 

por concurso de 

redação.  

 

Olimpíadas de 

Língua Portuguesa – 

os professores 

regentes de Língua 

Portuguesa terão uma 

aula de Projeto 

Interdisciplinar em 

cada turma que 

leciona Língua 

Portuguesa, e nessas 

aulas serão 

desenvolvidas 

atividades de 

produção textual, e 

também serão 

trabalhados os 

critérios de avaliação 

dos concursos dos 

quais os alunos 

participarem.  

 

Avaliação contínua 

durante as atividades 

desenvolvidas no 

Projeto Interdisciplinar 

de Língua Portuguesa. 

  

Durante o ano letivo de 

2019. 

 

Difundir 

conhecimentos 

astronômicos.  

  

Olimpíadas de 

Astronomia  

 

  

Avaliação contínua 

durante as atividades 

desenvolvidas nas aulas 

de Ciências. 

Professores de Ciências e 

Geografia. 

 

 

Expor os alunos a 

conhecimentos 

significativos por 

meio de acesso a 

ambientes didática e 

pedagogicamente 

preparados.  

 

Promover espaços 

ambientados 

tematicamente 

conforme as 

disciplinas, 

objetivando que o 

aluno, durante as aulas, 

 

Projeto Salas 

ambiente -Definição, 

pela supervisão 

pedagógica, no início 

do ano; e preparação 

das salas de aula, 

pelos seus respectivos 

 

Avaliação contínua 

durante as atividades 

desenvolvidas na 

coordenação 

pedagógica. 

 

Professor (es) responsável 

(eis) pela sala. 

 

Definição das salas: 

início do ano letivo de 

2019. 

 

Ambientação das salas: 

ao longo do ano letivo 

de 2019.  
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 esteja exposto a 

estímulos visuais, 

sonoros, textos 

diversos; e o professor 

tenha em sua sala mais 

recursos para facilitar a 

aprendizagem. 

professores, para 

torná-las espaços 

temáticos de 

aprendizagem. 

 

Reduzir a quantidade 

de alunos que 

desistem das 

atividades 

extracurriculares por 

falta de tempo para ir 

a sua casa almoçar e/ 

ou por falta de 

dinheiro para pagar a 

refeição.  

 

 

Oferecer almoço aos 

alunos que têm 

atividades 

extracurriculares na 

escola e/ ou fora dela, 

em turno contrário.  

 

Projeto Alimentação 

Escolar numa 

Perspectiva de 

Vanguarda – Almoço 

preparado e servido 

aos alunos, por 

merendeiras, no 

refeitório da escola, 

entre 12h30 e 13h15, 

de segunda à sexta-

feira.  

 

Avaliação contínua 

durante as atividades 

desenvolvidas na 

coordenação 

pedagógica e reunião da 

comunidade escolar. 

 

Direção da escola. 

 

De segunda à sexta-

feira, durante todo o ano 

letivo de 2019. 
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RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 
OBJETIVO META AÇÃO AVALIAÇÃO RESPONSÁVEL CRONOGRAMA 

Reduzir a evasão 

escolar 

 

Reduzir a evasão 

escolar em 20% 

- Dar continuidade na 

parceria com o Conselho 

Tutelar para 

acompanhamento dos 

estudantes infrequentes; 

- Implementar sistema de 

ações que monitore os 

fatores que levam ao 

abandono escolar; 

-Executar ações 

interventivas junto à 

família com o objetivo de 

sanar e encontrar 

mecanismos que reduzam 

a taxa de abandono. 

Discutir 

permanentemente 

com o corpo 

docente, 

coordenadores , 

SOE e Direção 

sobre os dados 

atualizados das 

frequências dos 

alunos. 

-Análise dos 

resultados obtidos 

na diminuição das 

taxas de 

abandono. 

Direção, 

coordenação e 

SOE. 

Ano de 2019 

Motivar os 

estudos e diminuir 

o índice de 

reprovação dos 

estudantes. Diminuir, em 30% o 

índice de 

reprovação dos 

estudantes do 6º ao 

9º ano do Ensino 

Fundamental. 

- Realizar junto ao SOE a 

avaliação diagnóstica dos 

alunos; 

- Promover encontros 

periódicos com as 

famílias; 

- Implantar sistemática de 

acompanhamento do 

desempenho dos alunos 

- Realizar oficinas 

pedagógicas no contra-

turno de reforço escolar. 

- Realizar projetos e 

oficinas abordando temas 

- 

Acompanhamento 

dos instrumentos 

avaliativos 

elaborados pelos 

docentes e SOE. 

SOE, Professores, 

Coordenação e 

Direção, pais e ou 

Responsáveis. 

Ano de 2019 
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transversais 

- Utilizar de metodologias 

ativas de modo favorecer 

a participação ativa do 

estudante no processo 

ensino aprendizagem. 
Estimular a 

Leitura  

Ampliar em 80% o 

estímulo à Leitura 

para os alunos do 6º 

ao 9º ano do . 

 

- Conhecer o perfil e o 

gosto dos nossos leitores; 

- Incentivar, através de 

concursos literários e 

gincanas o gosto pela 

leitura; 

- Selecionar e divulgar 

novidades literárias e 

literaturas diferenciadas; 

- Incentivar os 

profissionais da área a 

fazerem cursos de 

atualização e reciclagem. 

-Utilizar de maneira 

permanente a biblioteca 

como espaço de pesquisa 

e leitura. 

- Propiciar aos estudantes 

o contato com diferentes 

gêneros literários. 

- Fazer da biblioteca 

umespaço acolhedor para 

o estudante. 

 

- Reuniões 

bimestrais para 

avaliar o trabalho 

desenvolvido pela 

equipe da sala de 

Leitura; 

-Estabelecer 

contato com 

outras salas de 

leituras da rede 

partilhando ideias 

e atividades; 

- Promover 

estatísticas sobre 

o empréstimo de 

livros para leitura 

domiciliada. 

Servidores da 

Sala de Leitura, 

professores e 

Coordenação. 

Ano de 2019 

Aumentar os 

resultados das 

aprendizagens nas 

Aumentar o IDEB 

do CEF CASEB 

para 5.7; 

- Promover com 

frequência avaliações 

multi e interdisciplinares 

Através dos 

resultados das 

provas oficiais 

Direção, 

Professores e 

coordenação 

Ano de 2019 
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provas oficiais.  com questões 

contextualizadas. 

- Incentivar o corpo 

docente realizar cursos de 

reciclagem pedagógica. 

- Realizar projetos com 

vistas o 

empreendedorismo infanto 

juvenil 

Incentivar a 

leitura e a 

produção de 

texto. 

Alcançar pelo 

menos 10 

premiações nas 

Olimpíadas de 

Língua Portuguesa; 

 

- Realizar oficinas 

específicas de letramento 

e literatura 

Após resultados 

fazer analise do 

desempenho em 

reuniões 

pedagógicas. 

Professores de 

Língua 

Portuguesa e 

Coordenação 

Ano de 2019 

Favorecer espaços 

para novos 

projetos 

pedagógicos. 

Implementar as 

parcerias existentes 

e firmar novas, para 

a realização de 

ações/ projetos 

pedagógicos. 

-Fortalecer a participação 

da comunidade escolar e 

dos parceiros nos projetos 

em execução na escola; 

 

Reuniões 

bimestrais para 

avaliar o efeito 

dessas parcerias 

sobre o processo 

pedagógico. 

Direção e 

Coordenação 

Ano de 2019 

Aprimorar e 

reciclar os 

conhecimentos do 

corpo docente 

Proporcionar ao 

corpo docente 

oportunidades de 

cursos de 

atualização em suas 

áreas específicas e 

na 

Interdisciplinaridade 

- Convidar profissionais 

da área de Educação para 

promover oficinas e 

palestras a respeito da 

Interdisciplinaridade; 

- Convidar profissionais 

das áreas de conhecimento 

para promover oficinas e 

palestras a respeito da área 

específica; 

- Informar e incentivar os 

docentes a participarem 

Acompanhar as 

coordenações 

pedagógicas e 

discutir com o 

grupo os efeitos 

sobre o processo 

pedagógico. 

SOE, 

Coordenação 

Ano de 2019 
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dos cursos 

disponibilizados pela 

EAPE. 

Incentivar o 

Raciocínio 

Lógico e 

Matemático. 

Aumentar em 30% a 

Premiação das 

Olimpíadas 

Brasileiras de 

Matemática em 

relação ao ano de 

2018. 

- Realizar oficinas 

específicas Raciocínio 

Lógico e Matemático. 

Após resultados 

fazer analise do 

desempenho em 

reuniões 

pedagógicas. 

Professores de 

Matemática 
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PARTICIPATIVA 

OBJETIVO META  AÇÃO  AVALIAÇÃO  RESPONSÁVEL  PERÍODO  

RESULTADOS 

ESPERADOS COM 

AS AÇÕES 

ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA, 

EFEITO, PERÍODO, 

AS ATIVIDADES E OS 

PROCEDIMENTOS 

EXEQUÍVEIS 

AÇÕES 

AVALIATIVAS 

ATORES 

RESPONSÁVEIS 

TEMPO DE 

DURAÇÃO 

 

Identificar problemas 

pertencentes ao 

cotidiano escolar e 

propor soluções.  

 

Solucionar os 

problemas didático-

pedagógicos, 

administrativos, que 

surgirem ao longo da 

semana.  

 

Reuniões semanais – 

Nas coordenações de 

quarta-feira, com 

membros da direção, 

coordenação pedagógica, 

orientação educacional, 

professores e secretário 

escolar (quando 

necessário) para 

identificação dos 

problemas e proposição 

de soluções. 

 

Avaliação Contínua nos 

Coordenações coletivas. 

 

Membros da direção, 

supervisora pedagógica 

coordenadora, orientadora 

educacional, professores e 

secretário escolar.  

 

3 horas-aula – 

coordenação coletiva, 

nas quartas-feiras.  

 

Desenvolver no aluno 

a capacidade de 

crítica e autocrítica 

dos processos em que 

se encontra inserido.  

 

Identificar as 

percepções  da turma 

sobre o processo de 

ensino e aprendizagem.   

 

 

 

 

Pré-conselho – 

Preenchimento de ficha 

contendo reflexões 

acerca do 

aproveitamento e 

comportamento da turma 

ao longo do bimestre. E 

também, avaliação dos 

setores da escola.  

No conselho de classe, o 

conselheiro, como 

representante da turma, 

fará a leitura da ficha. 

 

Avaliação Bimestral em 

reunião com os alunos 

 

Turma e seu conselheiro.  

 

Duração de uma aula. 

Após a conclusão de 

cada bimestre.  

 

Conhecer a avaliação 

de todos os 

segmentos da 

comunidade escolar 

sobre a escola.  

 

Aplicar questionários 

aos participantes de 

todos os segmentos da 

comunidade escolar, a 

fim de levantar as 

potencialidades e pontos 

 

Avaliação Institucional 

– Elaborar de 

questionário e 

encaminhamento à 

comunidade escolar para 

resposta.  

  

Avaliação Semestral 

através de questionários 

  

Direção e todos os 

segmentos da comunidade 

escolar (alunos, pais, 

professores e servidores). 

 

Ao final do 1º e 2º 

semestre de 2019. 
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a serem ajustados. Levantamento das 

respostas, descrição e 

análise das informações.  

Identificação dos pontos 

positivos e dos pontos 

negativos, visando o 

ajuste destes.  

 

Promover momento 

especial para que o 

(s) responsável (eis) 

possa (m) receber o 

resultado do 

desempenho de 

seu/sua filho(a) ao 

longo do bimestre. 

 

Agendar horário, no 

final de cada bimestre, 

para que os 

responsáveis possam ter 

acesso ao boletim dos 

filhos; bem como 

possam dirimir 

quaisquer dúvidas 

acerca das metodologias 

de ensino e de avaliação 

adotadas pelo (s) 

professor (es). 

 

Reunião de Pais – Após 

o encerramento de cada 

bimestre, convocação 

dos responsáveis para 

comparecimento à escola 

em dia e hora marcados. 

Neste momento, estarão 

presentes professores, 

supervisora pedagógica, 

coordenadores, 

orientadora educacional 

e membros da direção 

para darem informações 

aos pais e esclarecerem 

possíveis dúvidas.  

 

 

Questionário da 

Avaliação Institucional 

 

Membros da direção, da 

supervisão, da 

coordenação, do corpo 

docente e pais.  

 

 4 horas.  

 

Promover um 

ambiente mais seguro 

para a comunidade 

escolar, enquanto 

estiver dentro da área 

da escolar. 

 

 

Buscar manter parceria, 

ao longo do ano, com a 

Polícia Militar do 

Distrito Federal, por 

meio do Batalhão 

Escolar. 

 

 

Parceria com o 

Batalhão Escolar – 

Reunião entre a direção 

da escola e o 

representante do 

Batalhão Escolar da 

Polícia Militar do 

Distrito Federal para 

selar parceria que 

promova um ambiente 

mais seguro à 

comunidade escolar.  

 

 

Questionário da 

Avaliação Institucional 

 

Direção da escola e 

representante do Batalhão 

Escolar do Distrito 

Federal.  

 

Ao longo do ano.  
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Propiciar momentos 

de aprendizagem 

dentro do ambiente 

escolar, porém com 

especialistas 

convidados.  

 

 

 

 

Convidar, ao menos 

uma vez por bimestre, 

especialistas de 

instituições públicas ou 

privadas para ministrar 

palestras, fazer 

apresentações artísticas 

entre outras, visando à   

promoção de 

aprendizagens por meio 

de parcerias. 

 

 

Palestras temáticas – 

Considerando os 

conteúdos, professores, 

coordenadora e/ ou 

supervisora pedagógica 

convidarão especialistas 

(médicos, professores, 

músicos etc.) para 

apresentarem abordagens 

mais técnicas sobre os 

temas.  

 

 

 

Avaliação Contínua na 

coordenação coletiva 

 

Supervisora educacional e 

coordenadores.  

 

Ano de 2019 

 

Celebrar com alunos 

dos 9º anos, pais, 

professores, 

coordenação e 

direção, a conclusão 

de um nível de ensino 

(fundamental). 

 

 

Organizar evento de 

colação de grau a fim de 

promover um momento 

de celebração do final 

de uma etapa de ensino, 

na comunidade escolar, 

e de confraternização 

entre seus membros.  

 

Formatura dos 9os anos 

– Organização de evento 

de colação de grau com 

definição de data e 

preparação do local e da 

cerimônia. 

 

Avaliação Institucional 

através de questionários. 

 

Comissão de formatura 

constituída por membro 

da direção, por 

professores e alunos.  

 

Ano de 2019 
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DE PESSOAS 

 
OBJETIVO META AÇÃO AVALIAÇÃO RESPONSÁVEL PERÍODO 

 

Desenvolver um 

atendimento 

público de 

qualidade. 

 

 

 

Aprimorar o 

gerenciamento 

administrativo da 

escola. 

 

 

 

 

 
 

 

Organizar a rotina da 

escola com base no 

trabalho em equipe 

 

Acompanhamento 

das ações realizadas 

por meio de 

monitoramento 

sistemático das 

estratégias 

propostas. 

 
 

 

Direção e pessoal do 

setor administrativo. 

 

 

 

 

Durante o ano 

letivo 2019 

Primar pelo 

patrimônio Fisico 

escolar. 

Integrar a gestão de 

material e do 

patrimônio à gestão 

pedagógica da 

escola. 

- Diagnosticar os 

problemas físicos da 

escola, que 

interferem no 

trabalho pedagógico; 

- Exercitar ações que 

visem sanar os 

problemas físicos da 

escola: reforma da 

instalação elétrica e 

hidráulica, conserto 

e instalação de 

ventiladores em 

todas as salas, 

reforma dos quadros 

brancos das salas de 

aula. 

 

Análise dos 

resultados por meio 

da avaliação 

institucional. 

 

 

Direção e pessoal do 

setor administrativo 

 

 

 

Durante o ano 

letivo 2019 
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FINANCEIRO 

 

 
OBJETIVO META AÇÃO AVALIAÇÃO RESPONSÁVEL PERÍODO 

Promover a gestão financeira de 

forma transparente e 

participativa, de acordo com os 

princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, 

proporcionalidade/razoabilidade, 

publicidade e eficiência dos 

recursos públicos e provados 

destinados à esta UE. 

 

 

Pugnar pela 

continuação 

da 

manutenção 

da escola com 

auxílio, 

subsidiado 

pelo PDAF/ 

PDDE/ APM 

- Discutir e 

identificar com a 

comunidade 

escolar as 

necessidades da 

escola; 

- Convocar as 

instituições 

responsáveis, 

APM, e 

Conselho 

Escolar, para 

deliberarem e 

acompanharem 

a utilização dos 

recursos 

financeiros. 

 

Acompanhamento 

e supervisão da 

comunidade 

escolar por meio 

da análise dos 

resultados. 

 
 

 

Direção, 

Conselho Escolar, 

APM e a 

comunidade 

escolar no geral. 

 

 

 

Durante o 

ano letivo 

2019. 

Aplicar de forma efetiva e 

racional as verbas oriundas do 

PDAF e PDDE, após ampla 

discussão e elaboração prévia da 

ata de prioridades realizada 

pelos membros do Conselho 

Escolar. 

 

Viabilizar 

material 

didático-

pedagógico 

atualizado 

para todas as 

áreas: mapas, 

livros, filmes, 

DVDs e 

outros. 

- Discutir e 

identificar com a 

comunidade 

escolar as 

necessidades da 

escola; 

- Convocar as 

instituições 

responsáveis: 

APM e 

Conselho 

 

Acompanhamento 

e supervisão da 

comunidade 

escolar por meio 

da análise dos 

resultados e da 

supervisão e 

controle. 

 

APM, Conselho 

Escolar, 

comunidade 

escolar. 

 

 

 

Durante o 

ano letivo 

2019. 
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Escolar, para 

deliberarem e 

acompanharem 

a utilização dos 

recursos 

financeiros; 
Otimizar a aplicação dos 

recursos financeiros recebidos, 

PDAF,PDDE e APM, de forma 

transparente, com a participação 

de toda a comunidade escolar, 

efetuando os gastos de 

acordo com os procedimentos 

legais. 

 

- Adquirir 

máquinas 

copiadoras 

mais 

modernas e 

econômicas 

para uso do 

setor da 

mecanografia. 

- Reformar o 

banheiro 

masculino dos 

alunos, com 

acessibilidade. 

- Reativar do 

Laboratório 

de 

Informática. 

- Consertar o 

telhado da 

- Discutir e 

identificar com a 

comunidade 

escolar as 

necessidades da 

escola; 

- Convocar as 

instituições 

responsáveis: 

APM e 

Conselho 

Escolar, para 

deliberarem e 

acompanharem 

a utilização dos 

recursos 

financeiros; 

Acompanhamento 

e supervisão da 

comunidade 

escolar por meio 

da análise dos 

resultados e da 

supervisão e 

controle. 

 

 

 

 

APM, Conselho 

Escolar, 

comunidade 

escolar. 

 

 

 

 

Durante o 

ano letivo 

2019. 
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parte 

administrativa 

da escola, 

bem como dos 

corredores de 

circulação das 

áreas comuns 

da EU. 

 - Colocar ar 

condicionado 

na sala de 

coordenação. 

- Pintar da ala 

administrativa 

da escola. 
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12- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP 

 
Como já foi dito anteriormente, o Projeto Político Pedagógico não pode ser visto como um documento pronto e 

acabado, pois ele é dinâmico. Sendo assim, requer uma avaliação constante das ações e de seus resultados para que 

caminhos sejam refeitos e novos caminhos trilhados e estratégias novas sejam traçadas. Diante disto, a 

comunidade escolar fará bimestralmente as avaliações dos processos através de reuniões, discussões, debates, 

votação e outros meios que se façam necessários.  

 

13-PROJETOS ESPECÍFICOS 

 
 O CEF CASEB a fim de promover a melhoria do ensino aprendizagem e o desenvolvimento integral do 

aluno, ao longo dos anos vem desenvolvendo projetos sócio educativos de natureza inclusiva e participativa. Tais 

projetos também visam a integração da comunidade escolar entendendo a escola como instituição promotora de 

educação, autonomia e liberdade.  

 Os projetos são desenvolvidos pela comunidade escolar, mas, especialmente pelo corpo docente que a partir 

do interesse e necessidade dos alunos estruturam suas ações.  

 Os projetos podem ocorrer de maneira pontual ou ao longo do ano, de acordo com a especificidade de cada 

um. São pautados especialmente no desenvolvimento das habilidades socioemocionais, sendo essas autogestão, 

engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional, abertura ao novo e nos temas transversais dos 

quais são trabalhados de maneira sistemática e transversalmente ás disciplinas e conteúdos escolares, porém em 

momentos distintos de sala de aula. Nesse sentido, dentre os temas abordados temos:  

1. Ética: Respeito Mútuo, Justiça, Diálogo, Solidariedade. 

2. Orientação Sexual: Corpo: Matriz da sexualidade, relações de gênero, prevenções das doenças sexualmente 

Transmissíveis. 

3. Meio Ambiente: Os ciclos da natureza, sociedade e meio ambiente, manejo e conservação ambiental.  

4. Saúde: Autocuidado, vida coletiva. 

5. Pluralidade Cultural: Pluralidade Cultural e a Vida das Crianças no Brasil, constituição da pluralidade 

cultural no Brasil, o Ser Humano como agente social e produtor de cultura, Pluralidade Cultural e Cidadania.  
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6.  Trabalho e Consumo: Relações de Trabalho; Trabalho, Consumo, Meio Ambiente e Saúde; Consumo, 

Meios de Comunicação de Massas, Publicidade e Vendas; Direitos Humanos, Cidadania. 

 

 

 

LISTAGEM DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NA ESCOLA – (Projetos na íntegra em anexo) 

 

 

 Projeto Sala de Leitura Cecília Meireles. 

 Projeto Sala Ambiente.         

 Projeto Alimentação Escolar numa Perspectiva de Vanguarda. 

 Projeto Fazendo Escola fora da Escola. 

 Projeto Interdisciplinar Compartilhando o Saber (Contém os Projetos dos Professores que trabalham PI de 

Matemática e Língua Portuguesa) 

 Projeto Reestruturação das Atividades dos Apoios de Ala. 

 Projeto A inclusão Digital no CASEB. 

 Projeto de História e Cultura Afro-brasileira e Africana.  

 Olimpíada de Matemática do CASEB 

 OMCASEB (Olimpíadas de Matemática do CASEB) 

 Projeto Estudante ParticipAtivo 
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PROJETOS 
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PROJETO:  

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NUMA PERSPECTIVA DE VANGUARDA 

Almoço Pedagógico 
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I.IDENTIFICAÇÃO 

 

1- Título:Alimentação Escolar numa Perspectiva de Vanguarda 

2- Área de abrangência:Alunos do 6º ao 9º ano dos turnos matutino e vespertino que fazem alguma 

atividade extraclasse, no contraturno. 

3- Período de execução: Ano letivo de 2019. 

 

 

II.APRESENTAÇÃO: 

 
O Projeto Alimentação escolar numa perspectiva de vanguarda, deverá minimizar as consequências 

de um distanciamento escola/aluno. A alimentação escolar vai representar mais uma ferramenta de inserção 

e permanência do estudante na escola. 

Desse modo, alimentar-se com duas refeições na escola, possibilitará a construção de uma 

identificação com o local de estudo e consequente valorização do mesmo. 

 

III. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES NORTEADORAS DO PROJETO 

 

A educação é fundamental e requer, para ser efetiva, alguns sustentáculos, entre eles a alimentação. 

Constituição Federal Art. 206. “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade 

de condições para o acesso e permanência na escola.” Art. 208 – inciso VII – “atendimento ao educando, no 

ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático – escolar, transporte, 

alimentação e assistência à saúde.” Direito reiterado no E.C.A., à página 20 Art. 54, inciso VII. 

Desse modo, é direito do educando alimentar-se em seu ambiente escolar para que possa estar 

inserido e desenvolver integralmente as suas habilidades educativas. 
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IV. JUSTIFICATIVA 
 

  Ao início do ano de 2013, a escola se deparou com um grande desafio, oferecer aos educandos que a 

ela chegaram vindos do Paranoá e do Itapuã, uma educação compatível com a distorção idade/série. Assim que foi 

ofertada a alimentação escolar, percebia-se neles uma voracidade na ingestão do alimento. 

  Fez-se um levantamento, junto aos alunos e a alguns pais que pela escola apareciam, em que condição 

o aluno vinha para a escola. A conclusão a que se chegou foi que a maior parte vinha para a escola sem a principal 

refeição do dia e alguns sem nenhuma. 

  Desta forma, a escola, aliada na busca por condições melhores de educação, alimentação e interação 

social, considerou necessária uma mudança no horário do alimento escolar fornecido: tão logo o aluno chegue à 

escola, às 12h45, deverá se alimentar e no intervalo será oferecido um lanche mais leve.  

 

 

V. OBJETIVOS 

 

 Promover uma alimentação escolar que atenda à necessidade básica do aluno; 

 Melhorar o índice de concentração/aprendizagem; 

 Proporcionar uma maior valorização do alimento; 

 Fornecer uma alimentação saudável e balanceada. 

 

VI. PÚBLICO BENEFICIADO 

  

Alunos do 6º ao 9º ano dos turnos matutino e vespertino que fazem alguma atividade extraclasse, no contraturno. 

 

VII.DESENVOLVIMENTO 

 

  Oferta de alimento escolar em dois momentos no período de aula, assim que os alunos cheguem à 

escola, com a supervisão e apoio do corpo docente, coordenadores e demais servidores 
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VIII. RECURSOS HUMANOS: 

4 (quatro merendeiras de 40h) 

 

 

IX. AVALIAÇÃO 

 

Ao longo da implementação do projeto, os alunos serão avaliados de acordo com os objetivos 

propostos. 
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PROJETO DE RESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS APOIOS DE ALAS 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 
 

 Título: Projeto de Reestruturação das Atividades dos Apoios de alas. 

 Professores responsáveis: readaptados em atuação na escola. 

 

 

 Período de Execução: Ano letivo de 2019. 

 
II - APRESENTAÇÃO 
 

Desde sua inauguração em 16 de maio de 1960, o Centro de Ensino Fundamental CASEB teve em sua 
modulação, além da Direção, apoios de ala que ajudavam na manutenção da disciplina e na organização da escola. 

Eram professores que normalmente circulavam pela escola, ou permaneciam nas alas, observando a movimentação dos 

alunos, professores e da comunidade. ,  

Neste sentido, dentro da concepção contida no Projeto Político Pedagógico da escola, o qual objetiva não só o 

resgate dos princípios vanguardistas do CASEB, em sua formação inicial, mas também dada as peculiaridades físicas 

da escola, com seus inúmeros corredores, pátio e amplos espaços de arborização, tornando necessária a existência de 
professores de apoio (readaptados) atentos a constante movimentação dos alunos no espaço escolar, no qual vigora 

atualmente o Projeto de Sala-ambiente. 
 

III - Justificativa 

Devido às rápidas e profundas transformações pelas quais nossa sociedade vem passando, faz-se necessário que, 
a escola atual, oportunize o desenvolvimento equilibrado das habilidades de nossos educandos. Habilidades estas que 

levam à aquisição de competências essenciais na formação de cidadãos e profissionais competentes. 
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Devemos garantir a todos os alunos condições de vivenciar a cidadania, promovendo a integração social entre a 

comunidade escolar e a sociedade, cumprindo com seus deveres e usufruindo seus direitos numa conscientização 

mútua de responsabilidade. 

Nossa escola apresenta uma realidade polivalente, já que seus alunos moram em diferentes localidades do DF e 

alguns até em outros Estados da União. 

O Centro de Ensino Fundamental CASEB, sendo constituído por uma ampla área física e uma topografia 
diferenciada, dificulta a supervisão e o acompanhamento mais direto dos alunos sob todos os aspectos. A partir desta 

realidade, sentiu-se a necessidade da criação de alternativas que minimizassem estas dificuldades. 

Desse modo, em sintonia com a Lei Federal n.º 9.394 de 1996 - nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional - que destaca o papel importante que a escola desempenha no processo educacional conferindo-lhe uma 

grande autonomia de organização, surgiu a necessidade de reestruturar o papel dos apoios de alas. 

Para tanto, surge a figura do professor coordenador - orientador que, além de supervisionar as condutas dos 

alunos, proporcionará inúmeros desenvolvimentos na vida do educando como criatividade, interação sócio-afetiva, 

aquisição de valores entre outros. 

O Regimento Escolar das Instituições de Ensino da Rede Pública do Distrito Federal, nos outorga no artigo 4°, 

capítulo 11, a responsabilidade desta tarefa ao informar que as instituições de ensino inspiradas nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, têm por finalidade oferecer ensino público gratuito de qualidade, com 

a participação da família e da comunidade, assegurando: 

I. O desenvolvimento integral do educando; 

II. A formação básica para o trabalho e para a cidadania; 

III. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética, o desenvolvimento da 
autonomia intelectual, do pensamento reflexivo-crítico e da criatividade. 
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IV – OBJETIVOS 
 

4.1 - OBJETIVO GERAL 

Proporcionar, junto ao aluno, maior acompanhamento objetivando a promoção e a integração entre a comunidade 

escolar e a família melhorando o desenvolvimento global do discente. 
 

 

4.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover a integração dos alunos na própria ala, e posteriormente, na escola como um todo; 

 Proporcionar atividades culturais e recreativas que visem maior exploração da potencialidade cognitiva e 

sócio-afetiva do aluno; 

 Estimular maior desenvolvimento do corpo docente com atividades extra-classe que promovam maior 
interação professor/aluno, aluno/aluno, e aluno/coordenação; 

 Conscientizar o corpo discente quanto ao exercício da ética e da cidadania; 

 Propiciar a interação da escola com a família proporcionando atividades que estimulem maior 
compromisso da mesma com o rendimento escolar do aluno;  

 Operacionalizar ações de caráter administrativo-pedagógico e disciplinar junto à ala, facilitando um melhor 
funcionamento da Escola. 

 Promover atividades pedagógicas para as turmas na falta dos docentes, organizando e distribuindo as 

turmas aos setores pedagógicos, tais como sala de vídeo, Sala de Leitura/Biblioteca, para desenvolvimento 
dos projetos inerentes a estes setores. 

 
V - DESENVOLVIMENTO 
 

Atividades a serem desenvolvidas durante o transcorrer do ano letivo 
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 Dinâmicas de grupo com as turmas. 

 Entrevistas com pais. 

 Participar de reuniões com coordenadores, SOE, Direção. 

 Realizar encaminhamentos para entendimento coletivo e individual do aluno com serviços de Orientação 
Educacional e Assistência Social. 

 Realizar, periodicamente, reuniões com o corpo docente da ala. 

 Organizar, orientar e acompanhar os alunos em atividades pedagógicas delegadas pelo professor. 

 Planejar campanhas sócio-educativas. 

 Na falta de professor, encaminhar as turmas para a Sala de vídeo e Sala de Leitura/Biblioteca para 

desenvolvimento das atividades pedagógicas. 
 

 

Atividades pertinentes ao Apoio da Ala 
 

 Interação entre  alas e direção; 

 Manutenção da disciplina no corredor da ala; 

 Manutenção de um relacionamento de cordialidade entre professor e aluno; 

 Auxilio ao professor regente na Interação com a direção da escola, disponibilizando material de expediente; 

 Direcionamento de casos de alunos que necessitem atendimento com orientação educacional e psicológica; 

 Tentativa de solução de situações as quais não sejam necessárias intervenção da Direção, procurando levar à 

mesma somente casos mais complexos; 

 Estimulação aos alunos com campanhas que despertem o espírito cooperativo; 

 sociabilidade, coleguismo, solidariedade e outros; 

 Atendimento e manutenção de contato direto com pais ou responsáveis através dos meios disponíveis para 
adquirir ou prestar informações sobre o(a) aluno (a); 

 Controle da entrada de alunos uniformizados na ala; 
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 Trabalho efetivo com o auxilio dos representantes de turma em atividades 

ou assuntos específicos da mesma; 

 Atribuições aos representantes de classe referentes as atividades escolares; 

 Resolução, com dignidade e respeito, de todas as questões que envolvam a 

Disciplina, aplicando as normas caso necessário; 

 Registro, em livro ou ficha individual dos atrasos ou ausências voluntárias do aluno, bem como do professor; 

 Reuniões com professores da ala para tentar solucionar problemas 

Relacionados à mesma e, também, para que todos tenham a mesma diretriz. 
 

VI - RECURSOS HUMANOS 
 

 02 Professores de 40 horas, por turno, readaptados, lotados na escola em virtude da especificidade da 
estrutura física da escola (subdividida em várias alas). 

 

 

VII - RECURSOS MATERIAIS 
 

Documentações básicas de ala: 

 Ficha de encaminhamento para o SOE. 

 Ficha de Comunicado disciplinar. 

 Fichas de advertência e suspensão. 

 Ficha de rotina diária do aluno. 

 Livro de ocorrência da ala. 

 Materiais de expediente, tais como giz, apagador, folha branca, materiais diversos e outros. 

 Horários das turmas/professores. 

 Um fichário ou armário. 
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VIII - RECURSOS FINANCEIROS 

 
Não há previsão de gastos, pois os materiais utilizados fazem parte do expediente normal da escola. 

 

 
IX - CRONOGRAMA 

 
As atividades serão exercidas durante o ano letivo de 2019. 

 
X - AVALIAÇÃO 

 
O projeto será avaliado por meio de: 

 

 Relatório de professores. 

 Relatório da comunidade. 

 Questionários internos e externos. 

 Debates participativos. 

 Auto-avaliação. 

 

 
BIBLIOGRAFIA 

 

1. ECA - Lei n.° 8.069 de 13 de julho de 1990; 
2. Lei Orgânica do DF -junho de 1993; 

3. LDB - 9.394/96-20 de dezembro de 1996 - Lei Darcy Ribeiro; 

4. PCN I, PCN II, PCN 111 -janeiro de 1998; 

5. ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA - PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA NAS ESCOLAS – 2014 
          6. Regimento Escolar das Escolas Públicas do DF – 2015 
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IDENTIFICAÇÃO 

 

1- Título: Fazendo escola fora da escola. 

2- Responsáveis: Direção/coordenação Pedagógica/Professores. 

3- Período de Execução: Ano letivo de 2019. 

 

 

APRESENTAÇÃO: 

 
As atividades educativas fora do espaço formal de sala de aula representam um espaço privilegiado que deve 

ser utilizado para enriquecer a transmissão de conhecimentos do conteúdo para a aprendizagem dos diversos 

componentes curriculares. 

 

Neste sentido, o projeto Fazendo Escola fora da Escola está sendo executado nesta instituição educacional 

com o objetivo de atender as expectativas contidas no Projeto Político Pedagógico da escola em relação a 

necessidade do ambiente educativo de oportunizar aos alunos a ampliação dos espaços de aprendizagem fora do 

espaço tradicional de sala de aula. 

 

PRINCIPIOS E DIRETRIZES QUE ORIETAM O PROJETO 

 

O Projeto Fazendo Escola Fora da Escola objetiva, associar os temas pedagógicos estudados no espaço 

formal da sala de aula com a realidade do meio e dos acontecimentos diários, proporcionando através de visitas a 

museus, parques, jardins, teatro, cinemas, clubes, exposições, etc, experiências pedagógicas aos educandos, bem 

como a vivência dos conhecimentos construídos de maneira lúdica nos diferentes espaços de socialização. 
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Desse modo, conforme preconizam os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) o “Convívio escolar refere-

se a todas as relações e situações vividas nas escolas dentro e fora da sala de aula, em que estão envolvidos direta 

ou indiretamente todos os sujeitos da comunidade escolar.” 

 

Portanto, os princípios contidos no projeto objetivam o reconhecimento das atividades educativas fora do 

espaço formal de sala como um recurso que deve ser utilizado pelo docente para enriquecer o aprimoramento das 

habilidades e competências previstas no Projeto Político Pedagógico da Escola; proporcionando ao aluno associar 

as expectativas de aprendizagem ministradas em sala de aula, com a realidade do meio e dos acontecimentos 

diários de maneira descontraída nos diversos espaços de socialização previstos no Plano de Ação apresentado. 

 

OBJETIVO 

 

 

GERAL: 
 

Oferecer aos alunos a oportunidade de formação e aperfeiçoamento das atitudes e valores em relação aos 

temas sociais, na questão ambiental, na solidariedade, no respeito ao próximo e na co-responsabilidade e 

participação das atividades fora de sala de aula. 

 

 

     ESPECÍFICOS: 
 

 Integrar os diversos turnos da escola; 

 Compartilhar no dia a dia o companheirismo no convívio fora da sala de aula. 

 Colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. 
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METODOLOGIA: 

 
Eleger a cidadania como eixo da educação escolar, conduzindo o educando a exercitar os valores e práticas 

sociais fora da sala de aula permitindo desenvolver as habilidades no convívio social. 

 

 

PLANO DE AÇÃO / PARCEIROS 

 
O plano de ação do Projeto FAZENDO ESCOLA FORA DA ESCOLA será executado com o apoio das 

parcerias realizadas com as diversas instituições de incentivo a formação do aluno, capazes de construir o seu 

próprio conhecimento, em diferentes espaços de aprendizagem. 

 

Alguns dos Projetos e Parceiros atuantes no âmbito escolar 

 

 

PROJETOS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS 

Projeto Didático no Conjunto Cultural da Caixa Caixa Econômica Federal 

Projeto “A Escola vai ao Cinema”. Secretaria de Cultura/GDF e demais 

instituições particulares. 

Participação em programas de visitação Rede Sarah de Hospitais do Aparelho 

Locomotor 

Visitas orientadas às exposições realizadas em 

seus espaços. 
Centro Cultural Banco do Brasil; 

Museu dos Correios. 

IHG 

- Visitas orientadas 

- Cursos 

- Oficinas / Workshop 

-     Palestras 

Ministério da Cultura / Fundação 

Biblioteca Nacional / Biblioteca 

Demonstrativa de Brasília/Espaço ECCO 
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Trabalhos Interdisciplinares de campo. Instituições Específicas. Como UNB 

Projetos e Ações Pedagógicas sobre a temática da 

sustentabilidade ambiental e alimentação 

saudável. 

Jardim Zoológico de Brasília 

EMATER 

Parque Nacional de Brasília 

 

 

 

 
Aula de História em uma das primeiras quadras de Brasília 
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Noite Astronômica do CEF CASEB 
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PROJETO INTERDISCIPLINAR 

 

Compartilhando o Saber 

Língua Portuguesa e Matemática 
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2019 
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IDENTIFICAÇÃO 
 

1. Tema Central do projeto: Construção coletiva da Parte Diversificada por meio dos Projetos 

Interdisciplinares (PI), incluindo professores de Matemática que terão 5 aulas semanais de PI 

direcionadas para as Olimpíadas de Matemática. Os professores de Português também terão 5 aulas 

semanais de PI direcionadas para as Olimpíadas de Português. 

2.  

3. Responsáveis: 

 Professores Regentes com carga residual 

4. Etapa/modalidade de Ensino Atendida: Anos finais do Ensino Fundamental 

 Ensino Regular 

   

 

APRESENTAÇÃO 

 

O projeto Compartilhando o Saber direcionado aos alunos do Centro de Ensino Fundamental CASEB, visa 

ao atendimento da matriz curricular do ensino fundamental, anos finais em consonância com a legislação 

educacional vigente, no que concerne à Parte Diversificada, mas especificamente aos Projetos 

Interdisciplinares (PI) a serem desenvolvidos no ano letivo de 2019 nesta unidade de ensino. 

 

    Neste sentido, a Base Nacional comum do currículo escolar será complementada, pela parte diversificada 

com projetos interdisciplinares – PI , utilizando os Temas Transversais decididos em reunião de 

coordenação, atendendo às necessidades de conscientização do aluno de assuntos que afetam a sociedade em 

que ele está inserido. 
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JUSTIFICATIVA 

 
A concepção das aprendizagens com base nos projetos interdisciplinares contribui para a construção de novas 

práticas pedagógicas, que trazem em si a intencionalidade de proporcionar o exercício investigativo, reflexivo 

e comunicativo entre os diversos componentes curriculares. 

 

 O Currículo do Ensino Fundamental série/anos finais da SEE/DF é composto por uma Base Nacional 

Comum e uma Parte Diversificada, conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB, Lei 9394/96, exigida pelas “características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela.” 

  

Neste sentido, o Centro de Ensino Fundamental CASEB, além de contemplar a obrigatoriedade do ensino de 

pelo menos uma língua estrangeira moderna na parte diversificada – inglês – conforme previsto na legislação 

educacional vigente completará a carga horária restante com projetos interdisciplinares definidos pela 

comunidade escolar e expressos no Projeto Político Pedagógico da escola. 

 

Torna-se importante salientar que o Ensino Religioso, compõe a parte diversificada do currículo, sendo 

obrigatória sua oferta pela instituição educacional, mas de caráter facultativo para o/a estudante, sendo, no 

CEF CASEB contemplado nos horários normais destinados aos projetos interdisciplinares supracitados. 

 

Por conseguinte, o Projeto Interdisciplinar (PI) Compartilhando o Saber, que ora se apresenta, foi elaborado 

com o intuito de integrar as diversas áreas do conhecimento, a saber: Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e Ciências Humanas; em uma proposta interdisciplinar de 

aprendizagens significativas, ordenadas didaticamente, com o objetivo de promover o diálogo contextualizado 

com a vida social. 

 

Nesta perspectiva, as temáticas propostas no projeto, visam oportunizar a ampliação dos espaços de 

construção das aprendizagens coletivas, tendo como diretriz norteadora as áreas do conhecimento em um 
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ambiente que estimule o desenvolvimento harmonioso em suas dimensões física, social, emocional, cultural e 

cognitiva nas relações individuais e sociais. 

 

 

 A operacionalização do projeto prevê a integração entre os professores regentes dos componentes 

curriculares envolvidos, bem como dos demais docentes que ministram a Base Nacional Comum nas competências 

definidas para o Ensino fundamental conforme contido nas Orientações Curriculares da SEE-DF Ensino 

Fundamental – Séries e Anos Finais. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 
 

 Possibilitar aos educandos a compreensão e o domínio das habilidades e competências previstas para o 

Ensino Fundamental / Series e Anos finais por meio dos projetos interdisciplinares – PI 

 

Objetivos Específicos 

 

 Implementar o Projeto Político Pedagógico da escola, em consonância com a legislação vigente; 

 

 Integrar os diversos componentes curriculares em uma proposta de ação pedagógica interdisciplinar, 

propiciando o exercício investigativo, reflexivo e comunicativo; 

 

 Oportunizar aos alunos a possibilidade de aprendizagens significativas de forma lúcida e interativa. 
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 METODOLOGIA 

  

O projeto será desenvolvido nos turnos de funcionamento da escola, matutino e vespertino, em todas as 

turmas da escola, na grade horária destinada a Parte Diversificada, a partir dos projetos 

interdisciplinares de 1 (uma) aula (PI 1) e 2 (duas) aulas (PI 2) para o desenvolvimento de projetos de 

caráter interdisciplinar. O título do projeto deve ser dado pelo professor em uma perspectiva 

Interdisciplinar interagindo com as demais disciplinas da Base Nacional Comum. 

A operacionalização do projeto prevê a integração entre os professores regentes dos componentes curriculares 

envolvidos, bem como dos demais docentes que ministram a Base Nacional Comum nas competências definidas 

para o Ensino fundamental conforme contido nas Orientações Curriculares da SEE-DF Ensino Fundamental – 

Séries e Anos Finais. 

 

1) Apropriação de conhecimento, articulando-os e aplicando-os para elaboração de propostas que possam 

intervir na realidade, desenvolvendo a cooperação, coletividade, solidariedade e cidadania. 

 

2) Compreensão das diferentes linguagens: corporal, verbal/escrita, matemática e artística, científica e 

tecnológica, na perspectiva do letramento, construindo e aplicando conceitos das várias áreas de 

conhecimento para entender o mundo e a plena participação social. 

 

3) Identificação das semelhanças e diferenças culturais, religiosas, étnico-raciais e de gênero, valorizando a 

sociodiversidade e opondo-se à exclusão social e à discriminação. 

 

4) Compreensão dos fenômenos naturais, dos processos histórico-geográficos, da produção tecnológica e 

cientifica e das manifestações socioculturais colocando-se como sujeito que observa, investiga e 

transforma as situações e, com isso, transforma a si mesmo. 

 

5) Interpretação, seleção e organização de informações e dados apresentados por diferentes fontes para 

decidir e resolver situações-problema. 
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Procedimentos pedagógicos 

 
- Sarau literário; 

- Relatórios; 

- Confecção de jornais 

- Leitura, interpretação e produção de textos; 

- Atividades individuais e/ ou em grupo; 

- Questionários; 

- Seminários; 

- Atividades de raciocínio lógico/matemática; 

- Praticas cientificas experimentais; 

- Pesquisas de campo, etc. 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO 
 

  Ano letivo de 2019. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

1) Físicos 
 

 Sala de aula 

 Biblioteca 

 Laboratório de informática 

 Sala de Vídeo 

 Auditório 
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2) Materiais 

 

 Dicionários 

 Livros 

 Jornais 

 Revistas 

 Computador 

 TV e Vídeo 

 

3) Humanos 
 

 Professores com carga residual 

 

AVALIAÇÃO: 

 

 A avaliação da proposta de implementação dos projetos interdisciplinares no curso do ano letivo com a 

participação da comunidade escolar e dos responsáveis pelo projeto conforme as possibilidades metodológicas de 

verificação de aprendizagem prevista na legislação educacional vigente. Os alunos serão avaliados durante o 

bimestre e no final do mesmo através de avaliação escrita e/ou apresentações dos trabalhos em data e horários 

marcados pelo corpo docente. 
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Projeto Interdisciplinar de Matemática 
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“O novo se constrói quando 

abrimos mente e coração 

ao poder da Alma e, 

conscientemente, 

permitimos que a energia 

criativa se expresse 

através de nós. 

Dessa forma, aprendemos  

que o poder criativo do universo 

está dentro do nosso ser 

e que podemos, 

com pensamentos, 

sentimentos e ações positivas, 

criar a nossa própria 

realidade” 
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PROJETO SALAS AMBIENTE - CASEB 
 

 

IDENTIFICAÇÃO 

4- Identificação: Projeto Salas Ambiente – CASEB 2019. 

5- Responsável: Professores regentes. 

6- Período de Execução: Ano letivo de 2019. 

 

APRESENTAÇÃO 

A organização do espaço e do ambiente em sala de aula representa um dos aspectos mais significativos das 

discussões que permeiam os debates a cerca da qualidade do ensino. Com efeito, o processo de aprendizagem 

não ocorre em um vazio, e sim em ambientes físicos e humanos repletos de significados onde crianças e 

adolescentes possam interagir como pessoas. 

       Nessa perspectiva, a implementação do Projeto das Salas-Ambiente  no Centro de Ensino Fundamental 

CASEB, conforme previsto no Projeto Político Pedagógico da escola pretende traduzir por meio de sua 

realização a adoção de ações pedagógicas e administrativas, os anseios de nossa comunidade escolar no 

exercício de sua prática diária, conscientizando a construção das linhas mestras de uma ação educativa 

comprometida com a escola pública de qualidade. 
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JUSTIFICATIVA 

       Refletindo sobre a prática pedagógica vivenciada em sala de aula constatou-se a importância que o 

ambiente criado em classe, bem como a metodologia empregada nas atividades propostas pelo professor, 

interferem de forma benéfica no processo de aprendizagem em sala de aula. 

       Diante dos resultados e motivada por textos e depoimentos referentes à inovação do ensino, observou-se 

que as experiências bem sucedidas em classe representam o resultado da adequação ou não da mesma a um 

ambiente positivo, no qual alunos e professores são incentivados a interagirem como parte integrante de um 

processo de aprendizagem incentivador e explorador para ambos. 

       Pensando assim, a implementação do projeto de salas-ambiente no Centro de Ensino Fundamental CASEB 

pode ser visto não simplesmente em seu sentido restrito como uma mera adequação das salas segundo uma 

concepção inovadora, mas como a representação de um espaço destinado à realização de oficinas de trabalhos 

diversificadas, em um espaço estimulante e acolhedor repleto de possibilidades para alunos e professores, e ao 

mesmo tempo recriar, organizar e conservar um espaço propício para novas descobertas tornando essas ações 

presentes no cotidiano escolar. 

       Dessa forma, entendemos que o referido projeto insere-se no contexto de sala de aula tradicional, 

transformando-a em uma fonte repleta de estímulos a serem explorados e utilizados por toda comunidade 

escolar de forma a gerar novos conhecimentos, novas ações e novas investigações, em um processo 

permanente de refinamento das ideias discutidas. A decoração da sala é de responsabilidade de cada professor 

regente e faz parte da ideia do projeto para uma estimulação, melhor compreensão e fixação de conteúdos. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 Melhorar a qualidade de ensino, proporcionando à comunidade escolar um ambiente positivo de incentivo à 

aprendizagem por meio da promoção do bem-estar do corpo docente e discente dentro de um espaço 

estimulante, acolhedor e integrador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Criar um “espaço” onde alunos e professores possam vivenciar de maneira significativa a praxis pedagógica 

daquela disciplina, atendendo a proposta pedagógica do CASEB; 

 Proporcionar aos alunos um ambiente adequado ao universo de cada disciplina; 

 Estimular experiências pedagógicas do cotidiano escolar buscando de forma inovadora, outras práticas que 

contribuam para o processo ensino-aprendizagem. 

 Criar e incentivar a responsabilidade e a pontualidade. 

 

METAS 

 Promoção das condições necessárias para o pleno exercício da prática pedagógica; 

 Melhoria das relações entre professores e alunos no cotidiano escolar; 

 Incrementação da autonomia e da funcionalidade necessárias  ao ambiente escolar; 

 Aquisição de materiais pedagógicos para dinamização das aulas; 
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 Redefinição do ambiente de sala de aula, prevendo o seu redimensionamento para exposição de produções 

individuais e coletivas: mini-biblioteca, canto de jogos, decoração específica de cada disciplina etc; 

 Criação de consciência criativa do espaço escolar, preservando e conservando o meio ambiente. 

 

METODOLOGIA 

 Adequação e organização das alas e das salas de aula ao projeto (sinalização); 

 A decoração das salas de aula é responsabilidade do  professor e será de acordo com a disciplina 

ministrada naquela sala. 

 Recepção dos alunos e professores fornecendo orientações de  funcionamento do projeto sala-ambiente; 

 Análise periódica do projeto, objetivando corrigir suas disfunções. 

 

 

PÚBLICO BENEFICIADO 

 Alunos dos turnos de funcionamento da escola: matutino e vespertino. 

 

CRONOGRAMA 

 Ano letivo de 2019. 

 Término do projeto: indeterminado, estando sujeito a avaliações periódicas. 

 

 

RECURSOS MATERIAIS 

Os recursos materiais dependem de recursos financeiros  para a aquisição dos mesmos. 

 Sinalização das alas e das salas de aula; 

 Grade nas janelas das salas; 
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 Ventiladores; 

 Quadro de giz e quadro branco; 

 Mesas e cadeiras para alunos e professores; 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Alunos matriculados no CASEB; 

 Professores regentes; 

 Coordenadores de ala; 

 Coordenador Pedagógico; 

 Especialistas de assistência em educação; 

 

AVALIAÇÃO 

 

O projeto de salas-ambiente do Centro de Ensino Fundamental CASEB será avaliado em reuniões periódicas 

nas coordenações pedagógicas e de maneira sistemática e contínua através do acompanhamento do 

desenvolvimento do cotidiano escolar, os quais serão objeto de registro e debate dos envolvidos com vistas a 

corrigir suas disfunções, permitindo possíveis correções sempre que necessário. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

CRE PLANO PILOTO/CRUZEIRO 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEB 
 

 

Projeto 
 

Sala de Leitura 

Cecília Meirelles 

 

 
 

 
 
 
 

 
Brasília 
2019 
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IDENTIFICAÇÃO 

 

a) Título:  

 

 Projeto Sala de Leitura Cecília Meirelles 

 

 

b) Responsáveis: 02 professores readaptados. 

 

c) Localização: 

 

 CEF CASEB 

 

 

d) Área de abrangência: 

 

 Todas as Disciplinas 

 

 

e) Período de Execução / Término: 

 

 Desde o ano letivo de 1998 até a presente data e por tempo indeterminado. 

 

INTRODUÇÃO 

 

     “A educação não alcançaria sua consciência humanista e a aprendizagem não atingiria sua plenitude sem o hábito da leitura 

que, bem direcionada, responde às necessidades e questionamentos do pequeno leitor”. 

      O Projeto Biblioteca Cecília Meireles previsto no Projeto Político Pedagógico da escola está em funcionamento desde a 

inauguração da escola. Conta com o apoio da Direção, do corpo docente e discente para desenvolver as atividades pertinentes. 

      A reforma do Ensino de 1971 decretou, oficialmente, a prática da pesquisa na escola, e atualmente esta prática é básica. 

Podemos perceber que esta biblioteca escolar vem se tornando um local de acesso às informações e também de criatividade; 
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motivando os alunos ao livre acesso à leitura e às informações; aprendendo o que é fundamental: procurar e não apenas reler 

informações na memória como computador, mas saber consultar quando necessário. 

 

 

I. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES QUE ORIENTAM O PROJETO 

 

    A sala de leitura possui um regulamento onde estão fixados todos os aspectos que dizem respeito a sua organização e ao 

funcionamento, que poderá vir a ser alterado para atender aos interesses de um maior grupo de frequentadores. 

     O acervo bibliográfico consta de: almanaques, Atlas, bibliografias, dicionários, enciclopédias, obras de literatura brasileira 

infanto-juvenil e estrangeira, obras de referência, gibis, revistas, periódicos, etc. 

      Existe uma rotina de empréstimos de livros, com duração de uma semana, sendo possível renová-los por mais uma vez. Há 

consultas em enciclopédias, Atlas, almanaques e obras destinadas à pesquisas. Tais rotinas poderão ser adaptadas aos novos 

tempos e as novas exigências. 

     A sala de leitura dispensa ao aluno um atendimento mais individualizado, o que para o professor é difícil, visto que trabalha 

com turmas grandes, tendo que cumprir um conteúdo programático e avaliar o rendimento dos alunos. Atendemos as turmas, com 

horários reservados aos trabalhos dos professores, bem como, ao apoio a distribuição e a conservação do banco do livro didático; 

     É importante a interação da biblioteca com os conteúdos ministrados em sala de aula, buscando viabilizar projetos e 

programas de leitura e pesquisa. Pretende-se com isto dinamizar o processo da transdisciplinaridade. 

     Essa parceria sala de leitura/sala de aula acontece nas coordenações pedagógicas, mediante as visitas programadas com os 

professores e alunos e em outras atividades, como por exemplo, as gincanas. Pretende-se assim, dinamizar ainda mais essa 

atividade pedagógica. 

     Implementação das atividades de criação e sedimentação do gosto pela leitura entre os alunos da escola com constante 

renovação do acervo, com compras de livros novos, doações e permutas com outras bibliotecas. 

       É necessário divulgar para os alunos a chegada de novos livros e publicações, reforçar as campanhas de doação, bem como 

incentivar a leitura dos quadros de avisos afixados nas escolas. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

        Atender a demanda da Escola Interativa, Participativa e Democrática. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Apoiar pedagogicamente o professor, a direção e a coordenação pedagógica em suas tarefas/atividades dirigidas ao aluno. 

 Apoiar as atividades pedagógicas do Projeto de reestruturação das atividades dos apoios de ala, recebendo as turmas dos 
professores ausentes, desenvolvendo atividades de leitura e pesquisa com os alunos. 

 Atualizar constantemente o acervo. 

 Dinamizar o processo de leitura/aprendizagem ao corpo discente  bem como com a  comunidade escolar. 

 Apoiar o aluno para agilizar em suas atividades de pesquisa e estudo. 

 Dinamizar o processo de informação sobre todo e qualquer tipo de literatura, através de faixas, cartazes, palestras, 
documentários, vídeo. 

 Propiciar o desenvolvimento de concursos, reforçando a criação artística e o gosto pela leitura, como fatores de crescimento 

pessoal e cultural. 

 Conscientizar sobre a importância da preservação do acervo. 

 Disponibilizar, dentro do espaço da sala de leitura, práticas de leitura para as turmas que estiverem sem professor em  horário 
de aula. 

 

PÚBLICO BENEFICIADO 

 

         Comunidade Escolar do Centro de Ensino Fundamental CASEB, outras escolas públicas e particulares, entidades 

governamentais ou não e a comunidade local. 

 

 Horário de atendimento ao Público Beneficiado. 
Matutino: 7h15 às 12h15 

Vespertino: 13h15 às 18h15 

METODOLOGIA 
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 Elaborar um questionário dirigido ao aluno e à comunidade sobre a questão do horário e sugestões que possam atendê-los. 

 Informatizar a biblioteca, por meio dos projetos elaborados pelos diversos segmentos da escola com apoio de instituições 
parceiras. 

 Incrementar o banco de troca de livros que, depois de adquiridos e lidos, geralmente perdem o seu poder de circulação, 
sendo “arquivados” em estantes particulares; funcionaria como ponto de encontro onde os leitores, em contato com 

diferentes tipos de códigos de linguagens, onde discutirão o teor das obras e farão a permuta. 

 Promover propaganda dos livros que possam despertar o interesse dos alunos, mediante painéis, jornais, murais e ainda de 

cartazes com slogans interessantes, através de divulgação “in loco”, isto é, nas respectivas salas de aula. 

 Deixar em aberto um espaço para que se realize mensalmente uma atividade relacionada a cada disciplina. 

 Promover palestras. 

 Realizar assinaturas de jornais e revistas nacionais e/ou locais. 

 Executar a organização do acervo conforme as normas técnicas do serviço de biblioteca. 

 

AÇÕES PREVISTAS PELO PROJETO 

 

 Reprodução e distribuição de questionário aos alunos e comunidade usuária da biblioteca. 

 Aquisição de computadores e impressoras com capacidade para atender a demanda de serviços e atividades da biblioteca, 
com acesso à Internet. 

 Aumento do acervo de livros da biblioteca. 

 Confecção de cartazes, faixas, painéis, murais, avisos. 

 Participação nas pesquisas, dinâmicas de leitura e de reuniões e coordenações com os professores, através de cronograma 
de atividades com os professores de cada disciplina. 

 Manutenção de profissionais dispostos a ministrar palestras, debates, exposições, como também com instituições e órgãos 

governamentais ou não, que tenham programa de educação ambiental e outros extensos à escola. 

 Manter práticas de incentivo à Leitura que envolvam os alunos no mundo da Literatura e da informação. 
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AÇÕES PREVISTAS PELO REGIMENTO ESCOLAR DO DF 

 

Da Biblioteca/Sala de Leitura 

 

 Art. 32. A Biblioteca/Sala de Leitura sob a responsabilidade de profissional designado pelo Diretor, constitui-se em centro de leitura, 

de orientação de pesquisa para os alunos e para a comunidade escolar. 

 Art. 33. São atribuições do responsável pela Biblioteca/Sala de Leitura: 24 Regimento Escolar 

I - participar da elaboração da Proposta Pedagógica da instituição educacional;  

II - planejar e executar as atividades da Biblioteca/Sala de Leitura, mantendo-a articulada com as demais atividades da instituição 

educacional; 

III - subsidiar e orientar as atividades de leitura e de pesquisa;  

IV - assegurar a adequada organização e o funcionamento da Biblioteca/sala de Leitura; V - propor aquisição de livros, de e de outros 

materiais, a partir das necessidades indicadas pela comunidade escolar;  

VI - manter intercâmbio com bibliotecas e centros de documentação; 

VII - divulgar, periodicamente, no âmbito da instituição educacional, o acervo bibliográfico existente; 

VIII - elaborar o inventário anual do acervo; 

IX - acompanhar e avaliar as atividades, apresentando relatório anual do trabalho desenvolvido;  

X - praticar os demais atos que dão suporte às atividades da Biblioteca/sala de Leitura.  

 

RECURSOS ENVOLVIDOS 

 

a) RECURSOS HUMANOS 

 

 Professores readaptados atuantes em Sala de Leitura 

 Auxiliares de Assistência a Educação 

 Agente de Conservação e Limpeza 
 

b) RECURSOS MATERIAIS 
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 Grampeador e grampo 

 Papel ofício 

 Canetas / clipes / corretivo 

 Fitas (crepe, durex, dupla-face) 

 Computador /impressora 

 Livros e coleções diversas 

 Estantes / mesas / cadeiras 

 Furador de papel 

 Carimbos / tinta / almofada 

 Bibliocanto 

 Assinaturas de publicações diversas (jornal e revistas) 

 Tesoura 

 Régua (tamanhos diversos) 

 Pincel atômico (cores diversas) 

 

 

AVALIAÇÃO 

 

– Interesse e participação da Comunidade Escola. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

CRE PLANO PILOTO/CRUZEIRO 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEB 
 

 

 

 

 

Projeto 

A inclusão digital no CASEB 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília 

2019 
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Projeto 

 

A inclusão digital no CASEB 
 

I .  IDENTIFICAÇÃO 
 

1- Título: Projeto A INCLUSÃO DIGITAL NO CASEB 

   2- Responsável: Direção, Supervisão e coordenação Pedagógica 

   3- 01 Professor readaptado. 

   4- Período de Execução: Ano letivo de 2019 

 

 

2. APRESENTAÇÃO 
 

Este projeto conforme previsto no Projeto Político Pedagógico da escola surge da necessidade em 

desenvolver no cotidiano, do âmbito escolar, uma nova concepção de ensino interdisciplinar por meio da 

inclusão digital. 

       Propõe a implantação de dois laboratórios de informática no CASEB, com instalações mínimas para o 

atendimento a 30 alunos individualmente, em cada laboratório, proporcionando-os o acesso e a utilização dos 

recursos tecnológicos atuais e conectividade à rede mundial de computadores. 

       Seguindo a trajetória de pioneirismo de uma escola que possui história dentro do processo de 

inauguração da capital do Brasil e que tem como objetivo oferecer aos seus alunos o ensino público de 

qualidade, a comunidade escolar do CASEB percebe no momento a real necessidade do enriquecimento do 
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processo de ensino-aprendizagem por meio da implantação deste laboratório e a implementação dos novos 

códigos de linguagens do mundo atual. 

3. JUSTIFICATIVA 
 

       O Centro de ensino fundamental CASEB, fundado em 16 de maio de 1960, contém 36 turmas do ensino 

regular e 1 classe especial e todas as dependências necessárias para o desenvolvimento do ensino 

fundamental. 

Desde sua fundação, a escola CASEB primou pelo vanguardismo; na cultura criou, dentro do conceito de 

clubes, o clube de música, paraninfado pela professora Neuza França, autora dos hinos de Brasília e do 

CASEB; o clube de educação para o lar e de inglês. Ainda existiram os clubes de geografia, artes, artesanato, 

ciências, fotografia, ginástica, matemática, teatro, xadrez e futebol, além de outros tantos projetos já 

desenvolvidos com destaque para a comunidade brasiliense, contudo pela escassez de recursos para a 

manutenção e ampliação das oportunidades oferecidas, têm apresentado menores índices de atendimento 

extensivo ao longo dos últimos anos. 

       Atualmente desenvolve projetos visando o desenvolvimento sócio-cultural e de conscientização 

ambiental voltados para sua própria comunidade. Em atendimento aos princípios de interdisciplinaridade 

dispões de alguns laboratórios de práticas e experiências dos conteúdos vivenciados em salas-ambiente. 

       Atende atualmente 1.200  alunos do 6º ao 9º ano , mais 1 classe de EJA Interventivo. Estes alunos, 

oriundos, em sua maioria, de Brasília e entorno. Em seu ambiente familiar apresentam fortes restrições ao 

processo de inclusão digital. Cotidianamente, experimentam pelos vários meios de comunicação o avanço da 

informática.  

       Outrossim, cabe a este projeto não somente atender aos alunos já existentes, como também ampliar o 

interesse da comunidade em buscar no CASEB a referência e a competência na educação de seus filhos. 
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4. OBJETIVOS: 

 

4.1- OBJETIVO GERAL 
 

       Implantar e implementar o laboratório de informática no CASEB, visando à inclusão no processo digital 

de alunos, professores e de toda a comunidade escolar, despertando-os para a descoberta consciente de suas 

habilidades e competências no domínio do campo tecnológico da informática. 

 

4.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

       Oferecer à comunidade escolar recursos contemporâneos da microinformática, avançando no processo de 

inclusão digital. 

       Oferecer aos alunos o acesso a livros didáticos, literários e artigos eletrônicos nos programas de pesquisa 

da Biblioteca Cecília Meireles – CASEB. 

        Ampliar as formas de acesso à base de pesquisa didática, fontes de informação e instrumental para a 

elaboração de trabalhos escolares, melhorando o desempenho educacional dos alunos. 

       Qualificar os alunos para o mundo atual, permitindo-os a liberdade de experimentar, mediante 

orientação, novas áreas de raciocínio, fazendo com que os recursos da computação sejam cada vez mais 

estimulantes. 

       Permitir aos alunos, professores e a comunidade escolar a comunicação com outras fontes de informação 

em outros centros por meio de trocas. 
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V.   BENEFICIÁRIOS 
 

 Alunos do CASEB, matriculados do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e classe especial; 

 Professores; 

 Comunidade escolar (pais, responsáveis, direção, especialistas em educação etc.) 

 

VI. PROCEDIMENTOS 
 

Quanto aos recursos materiais e equipamentos 

a. Adequação da sala existente quanto a requisitos de: 

 ambientação; 

 luminosidade; 

 condicionamento de temperatura/ventilação; 

 serviços de eletricidade; 

 serviços de telecomunicação; 

 controle de acesso/segurança. 

b. Aquisição os equipamentos (computadores, periféricos e acessórios): 

 especificação; 

 aquisição/instalação. 

c. Aquisição/licenciamento os softwares necessários (sistemas operacionais, utilitários e programas): 
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 especificação; 

 aquisição/instalação. 

d. Aquisição do mobiliário apropriado: 

 especificação; 

 aquisição/instalação. 

e. Provimento de serviços de segurança: 

 disponibilização de vigilância; 

 instalação de sistema eletrônico de segurança; 

 processos operacionais de fiscalização do acesso à sala e uso dos equipamentos. 

f. Provimento de serviços de comunicação (meios físicos e financeiros para instalação, manutenção e 

custeio periódico de serviços de terceiros): 

 especificar acesso a meios de telecomunicação; 

 contratar os serviços especificados; 

 processos operacionais de acesso e uso dos equipamentos de comunicação. 

g. Provimento de recursos financeiros para a manutenção periódica dos equipamentos, suprimentos de uso 

geral e serviços para a preservação do patrimônio. 

 orçamento e determinação das fontes apropriadas; 

 empenho de recursos. 

 

Quanto aos recursos humanos 

h. Requisição/solicitação disponibilização de 02 (dois) profissionais habilitados ao acompanhamento dos 

usuários. ( profissionais de disciplina extinta ou readaptado) lotados na escola. 
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i. Capacitação do corpo docente ao uso dos equipamentos. 

j. Capacitação do corpo docente quanto à inserção dos recursos oferecidos em suas disciplinas. 

k. Estruturação do mecanismo de interação recursos disponíveis/conteúdo programático ampliando os 

resultados auferidos. 

l. Disciplinar o uso dos recursos oferecidos ( acesso a sala, acesso à Internet, uso de impressoras, recursos 

de armazenamento de dados etc.) 

m. As parcerias envolvidas são resultantes da doação e do apoio das instituições públicas de incentivo ao 

acesso dos alunos as nossas tecnologias. Exemplo: PROINFO, Brasil Telecom, etc. 

OBS: * Os recursos humanos necessários encontram-se lotados na escola (professores readaptados ou de 

disciplina extinta) habilitados a exercer as atividades nos laboratórios de informática da escola. 

 

VII .     AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 
 

       No decorrer do projeto, serão elaboradas periodicamente avaliações de todas as etapas do processo dos 

empregos dos recursos disponibilizados, com o apoio do corpo docente, discente, especialistas em educação e 

profissionais especializados em informática, visando diagnosticar e corrigir as disfunções e realizando as 

adequações necessárias ao pleno êxito do projeto. 
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JUSTIFICATIVA 

 

  A História do negro no Brasil é marcada pelo preconceito e pela discriminação. Ao negro é recorrente 

sua associação com a escravidão, como se ele só existisse a partir desse recorte histórico. 

  A sociedade brasileira sempre negou insistentemente a existência do racismo e do preconceito racial, 

no entanto, as pesquisas atestam que, no cotidiano, nas relações de gênero, no mercado de trabalho, na educação 

básica e na universidade os negros ainda são discriminados e vive uma situação de profunda desigualdade racial 

quando comparados com outros segmentos étnico-raciais do país. 

           È notório o desconhecimento de nossa sociedade em relação à complexidade étnico-racial de nosso 

país.   

  A discussão sobre a questão étnico-racial no Brasil tem avançado consideravelmente nas últimas 

décadas, haja vista a aprovação de leis tão importantes para o combate ao racismo e a exclusão social, política e 

econômica de negros, como a Lei 10.639/03. Porém, há um longo caminho a percorrer para que essas leis sejam 

efetivamente implementadas.    

  A escola tem um papel social e político que ultrapassa as fronteiras do conhecimento cognitivo. Cada 

vez mais contribuí para a formação do aluno enquanto cidadão crítico e consciente, daí a importância de fomentar 

discussões e reflexões que promovam a identificação de atitudes racistas, discriminatórias e preconceituosas que 

precisam ser combatidas. 
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  O silêncio da escola sobre a complexidade das relações raciais tem permitido que seja transmitida aos 

alunos uma pretensa superioridade branca, sem que haja questionamento desse problema por parte dos 

profissionais da educação e acaba envolvendo o cotidiano escolar em práticas prejudiciais ao estudante negro e 

mestiço. Silenciar-se diante do problema não apaga as diferenças, ao contrário, permite que cada um construa a 

seu modo, um entendimento muitas vezes estereotipado do outro que lhe é diferente.    

                       Algumas questões precisam ser levantadas quanto à diversidade étnico-racial em nosso país. Como 

a escola tem trabalhado essa temática? De que forma o racismo ou a discriminação racial está presente na escola? 

Quais instrumentos pedagógicos podem ser utilizados para combater a discriminação racial? Que relação existe 

entre a desigualdade social e a prática de racismo? 

  Conscientizar-se sobre a questão do racismo, da discriminação racial e do preconceito é o primeiro 

passo para combater atitudes nocivas a sociedade. 

 

OBJETIVO GERAL 

 

                         Promover ações educativas para a implementação das Leis 10.639/03 e referente à inclusão da 

História e Cultura Afro brasileira e Africana, como forma de combater o racismo, a discriminação racial e o 

preconceito na comunidade escolar.   
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

- Identificar a diversidade étnico-racial presente em nossa sociedade. 

- Reconhecer que existe racismo no Brasil, e que muitas vezes é mascarado pela questão da desigualdade sócio-

econômica. 

- Conhecer a História e Cultura Afrobrasileira e Africana para combater a prática do racismo. 

- Reconhecer a importante contribuição dos povos africanos para a sociedade brasileira, em seus aspectos sociais, 

econômicos e políticos. 

- Contribuir para a construção da auto-estima dos alunos negros e mestiços. 

- Desmistificar conceitos equivocados sobre o negro no Brasil. 

- Identificar tradições familiares semelhantes aquelas que se relacionam as tradições africanas reinventadas no 

Brasil, valorizando-as. 

- Relacionar a cultura brasileira com sua ancestralidade africana através da música, dança e teatro. 

 

METODOLOGIA 

 

  O enfoque do projeto será a implementação da Lei 10.639/03, referente à História e Cultura 

Afrobrasileira e Africana. 
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  A temática será desenvolvida através de leitura e confecção de textos e cartazes, pesquisas, 

entrevistas, exposição de filmes e documentários, elaboração de trabalhos manuais, como máscaras e pinturas, 

jogos e brincadeiras de origem africana e palestras.  

  A culminância do projeto ocorrerá nos dias 20 e 21 de novembro, em comemoração ao Dia da 

Consciência Negra. 

 

PÚBLICO ALVO 

 

Alunos do ensino fundamental séries finais. 

 

COMPONENTES CURRICULARES 

 

História, Geografia, Projeto Interdisciplinar, Artes, Matemática, Inglês, Português, Ciências Naturais, 

Educação Física. 

 

RECURSOS 

 

Humano – Direção, Supervisão e Coordenação pedagógica, professores e alunos 

Material – TV, DVD, data show, filmes 
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Financeiro –  Transporte e alimentação de palestrante ou grupos musicais 

 

DIVULGAÇÃO 

 

                Será divulgado pela coordenação pedagógica e grupo de professores para os alunos e comunidade 

escolar. 

 

AVALIAÇÃO 

 

      Ocorrerá durante o quarto bimestre através da realização das atividades propostas, com as possíveis 

alterações apresentadas pelo grupo de professores.  

 

CRONOGRAMA 

 

Outubro –  Apresentação de propostas de trabalho dos professores com os alunos sobre o tema. 

Novembro – Exposição dos trabalhos realizados pelos alunos, filmes, oficinas e palestra sobre o tema. 
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LEGISLAÇÃO 

LEI N
o
 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003. 

                                                     Mensagem de veto 

 

Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática "História e Cultura 

Afro-Brasileira", e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

Lei: 

Art. 1
o
 A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 

79-B: 

"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se 

obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1
o
 O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e 

dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 

nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinente à 

História do Brasil. 

§ 2
o
 Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o 

currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 

§ “3o (VETADO)” 

"Art. 79-A. (VETADO)" 

"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência 

Negra’." 

Art. 2
o
 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

http://www.leidireto.com.br/lei-9394.html
http://www.leidireto.com.br/lei-9394.html
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Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182
o
 da Independência e 115

o
 da República. 

 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque 

LEI Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008. 

 

Altera a Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

modificada pela Lei n
o
 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena”. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1
o
 O art. 26-A da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se 

obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. 

§ 1
o
 O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que 

caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 

da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e 

o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica 

e política, pertinentes à história do Brasil. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.645-2008?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art26a.
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§ 2
o
 Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados 

no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história 

brasileiras.” (NR) 

Art. 2
o
 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  10  de  março  de 2008; 187
o
 da Independência e 120

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 
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OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA DO CEF CASEB - OMCASEB  

 

BRASÍLIA  

 

Março de 2016 - 2019 

 

OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA DO CEF CASEB - OMCASEB  

 

Resumo: A proposta deste projeto é melhorar a qualidade das aprendizagens matemáticas dos estudantes, 

desenvolvendo habilidades a partir da estratégia de resolução de problemas. Intenta se, ainda, democratizar a 

aprendizagem da matemática, com base na proposta de inclusão de todos no processo de aprendizagem, estimular 

o gosto pela matemática, promover aprendizagem significativa dos objetos de conhecimento de forma não 

hierarquizada e, por fim preparar os estudantes para resolver problemas variados. O projeto é oferecido e 

desenvolvido ao longo do ano nas aulas da grade curricular regular da Parte Interdisciplinar – PI, do Centro de 

Ensino Fundamental CASEB, para os estudantes do tuno matutino e vespertino. Os materiais utilizados são 

atividades dos bancos de olimpíadas entre outros elaborados pela equipe de professores de Matemática. O viés do 

projeto é qualitativo, com ênfase na formação integral dos estudantes.   

 

Palavras-chaves: Aprendizagem matemática. Inclusão. Resolução de problemas. Olimpíadas de Matemática.   

 

Preâmbulo    

 

Para um espírito científico todo conhecimento é uma resposta a uma pergunta. Se não 

existe uma pergunta não pode haver conhecimento científico. Nada vem sozinho, nada é 

dado. (BACHELARD, 1997, p. 18) 
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Diante dos resultados sobre a proficiência dos estudantes em Matemática cabem indagações que por vezes 

parecem não incomodar a sociedade. Parece haver um consenso silencioso que atenua o que salta nos noticiários 

ano após ano sobre as não aprendizagens da Matemática.   

O não saber dessa ciência, é por vezes legitimado pela forma que ela foi estruturada, como um cânone de regras, o 

que em parte se deve às mudanças advindas pelas novas formas de organização da sociedade capitalista na busca 

de mão de obra especializada e técnica, o que é reforçado pelo Currículo em Movimento (2019), quando anuncia 

que por muito tempo o ensino da Matemática oferecido em escolas brasileiras se constituiu por diferentes 

momentos, sendo que 

 

Em um desses períodos, as escolas do mundo baseavam seu ensino na Matemática Tradicional, 

cuja ênfase era dada à Aritmética e à Geometria Euclidiana na resolução de problemas práticos, 

o que instrumentalizava o cidadão e trabalhador da época basicamente com as operações 

fundamentais. O ensino tinha caráter de memorização e os conteúdos matemáticos apareciam 

sem interligação, apoiados em uma transmissão mecânica. (DISTRITO FEDERAL, 2019, p. 

151).  

 

No entanto, de acordo com o Currículo em Movimento
1
 a Matemática, como conhecimento, surge das 

necessidades do ser humano de cada época, que constrói conceitos e procedimentos para obter novos significados 

e novas respostas em contextos históricos, culturais, geográficos, políticos e econômicos (DISTRITO FEDERAL, 

2019, p. 151). Destarte, desde os primórdios da humanidade há indícios que apontam que o desenvolvimento da 

Matemática surge a partir da necessidade de resolver problemas cotidianos, inclusive para garantir sua 

sobrevivência, no que concorda D’Ambrósio (2008, p. 22), quando explica que o que chamamos Matemática é 

uma resposta à busca de sobrevivência e de transcendência, acumulada e transmitida ao longo de gerações desde a 

pré-história, dado que seu surgimento se configura como solução para os problemas encontrados pelos nossos 

ancestrais.  

                                                 
1
Currículo local da Secretaria de Educação do Distrito Federal. 
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Consoante a isso, se a Matemática surgiu das mais rudimentares necessidades do homem, sendo a leitura e o 

escrita matemática do mundo uma das características mais antigas da espécie humana, o que leva os estudantes a 

terem dificuldades em aprender a Matemática escolar?  

Uma resposta possível seria o distanciamento da Matemática curricular da Matemática do cotidiano do aluno, 

sendo a primeira, geralmente baseada em algoritmos com repetição de exercícios e a segunda por serem problemas 

de vida, que exigem resolução. Os problemas do cotidiano envolvem análise, interpretação, reelaboração e 

capacidade de adequação do conhecimento mais que capacidade de efetuar cálculos. Contudo, há indícios que o 

trabalho pedagógico em muito ainda se traduz na pedagogia tradicional, o que vai na contramão do exigido pela 

sociedade atual.  

Outra possibilidade de resposta seria o fato de que há algumas décadas dominar cálculos mentais era algo 

suficiente para dar conta de uma variedade de situações, hoje, a tecnologia e informatização fazem com que a 

demanda seja pela capacidade de adaptar, de criar e de resolver problemas surgidos no cotidiano. “Poucos 

discordam do fato de que alfabetização e contagem são insuficientes para o cidadão de uma sociedade moderna” 

(D’AMBRÓSIO, 2009, p. 88). 

Em relação a resolução de problemas, Onuchic e Avellato (2005), afirmam que a essa metodologia está no 

âmago de toda a Matemática e Huete e Bravo (2006), cita que a história mostra que os avanços matemáticos quase 

sempre se originam em um esforço para resolver um problema específico, ou seja, mesmo no desenvolvimento 

histórico, é sempre possível identificar a existência de um problema na gênese das ideias e teorias matemáticas. 

Para o CouncilofTeachersofMathematics“A resolução de problemas, em seu sentido mais amplo, significa 

praticamente o mesmo que o uso da Matemática” NCTM (1991, p. 139). 

Sendo a Matemática determinada, em grande parte, pela atividade intelectual, de resolução de problemas, 

Freitas (2010), no contexto educacional, não poderia ser de forma diferente, tornando-se natural que o processo de 

ensino e aprendizagem da Matemática seja conduzido a partir da resolução de problemas.  

A ênfase na resolução de problemas, se ancora no leque de possibilidades que essa metodologia pode oferecer, 

uma vez que a resolução de problemas demanda a mobilização de estratégias, elaboração de conceitos e 

procedimentos na construção do processo de resolução.  Resolver um problema não requer apenas aplicação de 

algoritmos, é muito mais que isso. Nesse sentido um projeto cuja proposta seja o trabalho a partir da resolução de 

problemas pode ser catalizador dos processos de aprendizagem da Matemática.  
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Na vida, uma das funções da matemática é a de tornar o indivíduo capaz de resolver problemas 

cada vez mais complexos. Assim, o ensino da Matemática deve reforçar esse propósito. Para 

ensinar Matemática, o professor precisa favorecer a problematização, trazer situações que 

provoquem os estudantes, que os façam pensar, buscar soluções próprias e socializá-las. 

(DISTRITO FEDERAL, 2019, p. 154).  

 

Para além da resolução de problemas, a aprendizagem da Matemática passa por processos cognitivos e afetivos. 

Considerando as representações dos estudantes sobre si mesmos e sobre a escola da qual fazem parte, a utilização 

de problemas oriundos de olimpíadas de Matemática, por serem considerados complexos e “possíveis apenas para 

algumas mentes brilhantes” pode ser um instrumento estimulador, uma vez que tudo que se refere a Matemática é 

considerado como elemento de “hierarquias de excelência” pelos estudantes. Desse modo, tanto as atividades do 

Projeto Interdisciplinar, oferecidas regularmente na grade dos estudantes, quanto a estruturação das provas da 

OMCASEB, são alicerçados em problemas oriundos de algumas olimpíadas de Matemática - OBMEP, OMDF, 

Canguru, OBM, entre outras.  

A escola oferece aos estudantes a maior variedade de problema interessantes e que o incitem a debruçar-se sobre a 

sua resolução, levando-os ao registro de seus protocolos e a discutir sobre eles com seus pares. Essas práticas 

podem possibilitar aos estudantes a mobilização de conceitos e a elaborar estratégias que impliquem na reflexão 

sobre as tomadas de decisões, aceitando suas próprias ideias como válidas e consequentemente construindo seu 

conhecimento.  

Corroborando, a Base Nacional Comum Curricular enfatiza o compromisso com a formação integral do estudante, 

que deve levar os estudantes a serem capazes de “aplicar conhecimentos para resolver problemas, ter autonomia 

para tomar decisões, ser proativo para identificar os dados de uma situação e buscar soluções, conviver e aprender 

com as diferenças e as diversidades” (BRASIL, 2018, p. 14).  

A perspectiva de incentivo e motivação pode ser fomentada pelo fato dos estudantes se sentirem capazes de 

resolver problemas e desafios que até então eram tidos como impossíveis, o que pode gerar possibilidades de 

democratização da aprendizagem da Matemática, principalmente pelo carácter de aplicação e utilidade que tomam 

os conhecimentos prévios dos estudantes. Nesse sentido 
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Os conteúdos propostos e a forma como esses serão tratados em sala de aula darão condições 

para o cidadão resolver problemas de seu dia a dia desenvolver o raciocínio lógico-dedutivo. 

Assim, a Matemática é compreendida também como uma ferramenta e um elemento de 

inclusão social. (DISTRITO FEDERAL, 2019, p. 151).  

 

Elucubrando sobre a importância de que o trabalho pedagógico seja canalizado para a promoção da aprendizagem 

da Matemática seja centrado tanto da resolução de problemas (domínio cognitivo) e na promoção da autoestima 

(domínio afetivo), esse projeto intenta estabelecer um link no sentido de evidenciar a viabilidade do 

desenvolvimento de habilidades matemáticas com os eixos estruturantes da Base Nacional Curricular Comum – 

BNCC, que apresenta como competências gerais da educação básica:  

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a 

investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 

elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções com base nos 

conhecimentos das diferentes áreas. (BRASIL, 2018, p. 9).  

 

A BNCC reforça a importância tanto de suscitar nos estudantes a investigação quanto da capacidade de mobilizar 

diferentes estratégias para o desenvolvimento das competências necessárias aos estudante para resolver problemas. 

O desenvolvimento das habilidades está intrinsecamente relacionado a algumas formas de organização do trabalho 

pedagógico para as aprendizagens da Matemática. 

 

Os processos matemáticos de resolução de problemas, de investigação, de desenvolvimento de 

projetos e da modelagem podem ser citados como formas privilegiadas da atividade 

matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem ao 

longo de todo o Ensino Fundamental. Esses processos de aprendizagem são potencialmente 

ricos para o desenvolvimento de competências fundamentais para o letramento matemático 

(raciocínio, representação, comunicação e argumentação) e para o desenvolvimento do 

pensamento computacional. (BRASIL, 2018, p. 264).  
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 Destarte apresentam-se os OBJETIVOS que norteiam a criação e desenvolvimento do projeto Olimpíada de 

Matemática do CEF CASEB, o qual tem prioritariamente como objetivo, potencializar a qualidade das 

aprendizagens matemáticas dos estudantes levando-os ao desenvolvendo de habilidades a partir da estratégia de 

resolução de problemas e, de forma específica promover a aprendizagem significativa dos objetos de 

conhecimento de forma não hierarquizada preparando os estudantes para resolver problemas, estimular o gosto 

pela matemática e por fim democratizar a aprendizagem da Matemática a partir da proposta de inclusão de todos 

no processo de aprendizagem.  

 

Metodologia  

  

 A proposta desse projeto subdivide-se em duas partes que se complementam, sendo a primeira ancorada nas 

atividades desenvolvidas regularmente nas aulas do Projeto Interdisciplinar - PI e a outra na organização e 

desenvolvimento anual de uma atividade no formato de olimpíada com questões elaboradas e corrigidas pelos 

professores de Matemática. A atividade contempla todos os estudantes e se subdivide em dois níveis, nível 1- para 

aluno dos 6º e 7º anos, e nível 2 – para alunos dos 8º e 9º anos.  A atividade se divide em duas etapas. A 1ª etapa se 

constitui em prova objetiva com vinte questões na forma de problemas e desafios, com aplicação no primeiro 

semestre letivo. A segunda etapa se constitui de prova subjetiva com cinco questões subdivida em itens (até quatro 

itens) a ser aplicada no 2º semestre letivo. A pontuação final resulta da soma das duas provas, com pesos iguais.     

 São desenvolvidas, dessa forma, ações ao longo do ano, no sentido de potencializar os objetivos do projeto. 

Dentre elas: 

 

1. A direção da escola disponibiliza aulas do Projeto Interdisciplinar – PI para que seja desenvolvidas 

atividades referentes a resolução de problemas, desafios e raciocínio lógico. Essas aulas são 

oferecidas nas cargas dos professores de Matemática e são parte integrante da grade horária curricular.  
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2. Desde de 2015, há incentivo para que os estudantes participem das Olimpíadas de Matemática 

Brasileira – OBMEP, Olimpíada de Matemática do Distrito Federal –OMDF, entre outras.  

 

3. A escola oferece lanches e material para os estudantes nos dias das provas de 2ª fase das olimpíadas 

para os estudantes classificados, além de acompanha-los e permanecer no local de prova até que todos 

terminem o certame.  A escola oferece transporte e acompanha os estudantes nas premiações. 

 

4. A equipe confecciona, desde 2017, camisetas personalizadas para professores e estudantes 

engajados nas olimpíadas de Matemática.  

 

5. A premiação da OMCASEB é feita na escola, em horário pré-definido, e concede aos estudantes 

certificado de menção honrosa, troféus e medalhas, e caixas de chocolates.  

 

6. Após as premiações são confeccionadas faixas em homenagem aos estudantes que se destacaram 

nas olimpíadas de cada ano.  

 

 

Recursos necessários  

 

 Para que o projeto seja colocado em ação são necessários alguns recursos materiais, físicos, pedagógicos e 

humanos, tais como:  

 

 disponibilização de aulas e PI para os professores de Matemática, inicialmente uma aula por semana, o 

que deve ser atualizado para duas aulas por semana com o desenvolvimento do projeto; 

 impressora colorida com suprimentos (tinta) para a reprodução tanto das atividades das aulas de PI como 

das provas da Omcaseb e OMDF; 
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 A realização de venda de picolés em todo ano letivo para arrecadar fundos para comprar as premiações. 

 papel, para a impressão do material relacionado no item anterior; 

 medalhas e troféus para premiação dos estudantes com bom desempenho na Omcaseb; 

 camisetas (60 unidades) para os estudantes que forem selecionados para a segunda fase da OBMEP e 

segunda fase da OMDF; 

 lanche para os estudantes classificados (aproximadamente 60 estudantes) na segunda etapa da OBMEP e 

OMDF. 
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Introdução 
 Fazer o estudante assumir um papel participativo no processo ensino-aprendizagem, tanto no tempo em sala 

de aula como nos momentos fora dele, é simultaneamente um desafio e uma necessidade no período 

contemporâneo. É uma necessidade pois as exigências atuais da sociedade e do mercado de trabalho pedem por 

trabalhadores e cidadãos ativos e participativos, que sejam capazes de questionar, propor soluções, examinar 

problemas de diferentes ângulos e desenvolver atividades individuais e coletivas com criatividade e articulação 

entre seus pares. É um desafio, pois o pouco desenvolvimento da cidadania no Brasil, a precariedade das relações 

familiares e a falta de estrutura, equipamentos e, não raramente, o preparo dos profissionais docentes se colocam 

como empecilhos para o desenvolvimento deste papel pelo estudante. 

Neste contexto, propomos um conjunto de práticas e metodologias que enfoquem o desenvolvimento 

deste papel pelos estudantes. Com base na pedagogia histórico-crítica e também nos trabalhos produzidos pelo 

Prof. Paulo Freire, patrono da educação brasileira, construímos neste documento uma proposta cujo foco está em 

estimular a participação e o papel ativo dos estudantes na produção do conhecimento. Acreditamos que este papel 

ativo deve ser buscado: através de atividades dinâmicas e dialógicas, que busquem despertar no estudante o senso 

crítico em relação ao seu meio de vida e aos contextos maiores no qual este meio está inserido; por meio de 

atividades que valorizem o estudante e seus produtos (trabalhos e obras), perante o ambiente escolar e seus pares; 

no ensino sobre método e metodologia científica como forma de obter informações e resolver os problemas que 

apresentam-se em sua vida. 

Com base nestes princípios, apresentamos as seguintes propostas. A realização de oficina(s) sobre 

método, metodologia e formas de validação de pesquisas científicas como maneira de desenvolver o senso crítico 

do estudante e prepara-lo para resolver problemas encontrados em sua vida cotidiana. A instauração, de acordo 

com a anuência de professores responsáveis por cada disciplina, de um programa de monitoria nas disciplinas 
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escolares, que valorizem o conhecimento e as competências desenvolvidas por estes estudantes ao longo do ano, 

bem como auxilie na formação de laços de identidade e companheirismo entre estes, fortalecendo a comunidade 

escolar e criando um efeito multiplicador que valorize a própria prática do docente em sala de aula. 

Destacamos, também, que estas propostas se coadunam com a perspectiva já colocada pelo Eixo 

Transversal “Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos”, apontado nos documentos do “Currículo em 

Movimento”, da SEE-DF, na medida em que: possibilita a requalificação do estudante para a cidadania, pois 

fornece ferramentas e possibilidades para a sua humanização, já que o qualifica como ser ativo e crítico perante 

sua própria realidade (FREIRE, 2013); atua no sentido de expandir as fronteiras e limites do conhecimento do 

estudante, oferecendo novos modos de este perceber os fenômenos sociais e naturais que acontecem em seu meio 

de vida. 

 

Problematização e Justificativa 
Conforme já abordado na introdução deste projeto, um dos grandes desafios contemporâneos, talvez o 

mais importante dentro do contexto escolar, seja tornar o ensino interessante e atrativo para os estudantes, de 

modo que eles se tornem mais ativos e participativos durante o processo de ensino-aprendizagem. Novas 

tecnologias e formas de abordagem que valorizem os estudantes e os estimulem a agir e participar durante as 

atividades pedagógicas parecem ser os principais caminhos apontados pelos especialistas em educação. 

Quanto ao uso de tecnologias no ambiente escolar, porém, esta parece ser uma prática distante da 

realidade da maioria das escolas do Distrito Federal e do CASEB em particular. No CASEB, a falta de 

infraestrutura (internet em rede e problemas de fiação) e equipamentos (laboratório de informática com 

equipamentos obsoletos e inoperantes e televisões e aparelhos multimídia em quantidade insuficiente à demanda 

dos professores) se coloca como um obstáculo para a implementação desta estratégia. Resta-nos, portanto, 

modificar práticas e introduzir novas formas de abordagem que valorizem o estudante ativo e participativo dentro 

dos momentos em sala de aula. 

Atividades de pesquisa, debates, exposições e outras estratégias que visam fomentar no estudante a 

atividade de pesquisa e a sua participação em momentos e espaços controlados pelo professor já fazem parte da 

prática de grande número dos docentes da rede pública e o CASEB não é exceção. Todavia, na maior parte delas o 

estudante é pesquisador e apresentador de um conteúdo que apenas leu, copiou e/ou condensou em um texto 
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escrito ou em um cartaz ilustrado, sem maior elaboração ou reflexão acerca do conteúdo trabalhado. Ou, em casos 

quando há debate entre os estudantes, nota-se grande dificuldade destes em distinguir fatos, opiniões e, em alguns 

casos, articular logicamente suas ideias e conhecimentos na construção de suas argumentações. Estas situações são 

mais graves quanto mais deficiente foi a formação de cada estudante nos anos anteriores. 

Estas dificuldades que se apresentam nesta fase possuem diversas causas que as originam e 

potencializam, mas todas afetam, em última instância, a capacidade do estudante de pensar, raciocinar e agir de 

acordo com os preceitos científicos e filosóficos que fundamentam todo o conhecimento trabalhado em sala de 

aula. Ao não compreender o que é ciência, conhecimento filosófico-científico e verdade científica, o estudante 

possui grande dificuldade de raciocinar cientificamente e usar os ferramentais teóricos e metodológicos que estão 

presentes em cada uma das disciplinas nas quais estão participando. E, desta forma, por mais esforçado que seja, o 

estudante que carece destes fundamentos irá acumular grande quantidade de conhecimento, mas terá dificuldade 

em utilizá-lo. 

É neste contexto que a presente proposta pedagógica se justifica, pois ao propor discutir e debater com 

os estudantes as bases teórico-metodológicas do pensamento filosófico-científico e, ao mesmo tempo, criar 

espaços de diálogo e de trabalho em sala para a aplicação deste mesmo método pelos discentes no espaço-tempo 

escolar, objetivamos qualificar e dar a oportunidade aos nossos estudantes de se tornarem ativos e participativos 

no contexto de sala de aula, contornando ou, ao menos, minimizando as dificuldades infra estruturais e de 

equipamentos que afetam nossa unidade escolar. 

 

Fundamentos Teóricos 
Conforme os princípios apontados pela Secretaria de Educação do Distrito Federal na implementação do 

Sistema Escolar baseado em Ciclos, o método principal defendido por este órgão de governo para ser o balizador 

das práticas pedagógicas se origina da Pedagogia Histórico-Crítica. Segundo Saviani e Duarte (2012), a pedagogia 

histórico-crítica “entende a prática educativa como mediadora no interior da prática social”. Isto significa que o 

processo de ensino-aprendizagem deve ser construído a partir de uma relação entre educador-educando que tenha 

como foco a realidade do estudante, sendo esta tanto fonte de informações como ponto inicial para organização de 

temas e conteúdos a serem trabalhados durante as aulas. A realidade do aluno deve também ser o ponto final deste 

processo, pois todo conhecimento desenvolvido deve fazer sentido no contexto social do estudante. Neste 
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movimento, o estudante incorpora novos conhecimentos que ele (re)significa ao aplicar no entendimento de seu 

contexto social, ao mesmo tempo que expande seu entendimento sobre este contexto, já que passa a ser capaz de 

observar novas facetas ou requalificar dimensões já por ele previamente conhecidas deste contexto. 

Desta forma, atividades pedagógicas e modelos de aula que se baseiam na passividade do estudante ou 

apenas na função deste como receptor do conhecimento devem ser colocados em segundo plano ou mesmo 

descartados completamente
2
. Mais do que isso, este método exige que o corpo docente e administrativo das 

unidades escolares da rede pública do Distrito Federal reveja suas práticas e a própria forma de enxergar o ensino. 

Para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça de acordo com a perspectiva histórico-crítica, o 

estudante deve assumir um papel ativo na construção dos conhecimentos, o que significa necessariamente torná-lo 

mais participativo no contexto escolar como um todo, incluindo nos momentos que ocorrem em sala de aula. 

Todavia, se ao estudante cabe um papel mais ativo neste processo de ensino-aprendizagem, isto não significa que 

o professor deve se retrair a um papel mais passivo, ao contrário. Para que o processo de ensino-aprendizagem seja 

plenamente realizado, é necessário que o professor também aprenda. Segundo Paulo Freire, 

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é 

educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se 

tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já 

não valem (FREIRE, 2013, posição 1255). 

 

De acordo com a citação, na medida em que o professor, despojando-se de uma educação bancária 

(tradicional), parte para uma educação verdadeiramente problematizadora (com foco na realidade e no meio de 

vida do aluno), passa a assumir um papel duplo de educador-educando, enquanto o estudante torna-se igualmente 

duplo, um educando-educador. Ambos, segundo o Prof. Freire, se humanizam neste processo.  

O professor em exercício, com seu domínio sobre as metodologias e categorias de análise próprias de 

seu saber científico em particular, ensina ao estudante como utilizar seus métodos e este ao aplica-lo no 

entendimento da realidade e trazer as informações que obteve sobre seu próprio contexto, produz um 

conhecimento novo e particularizado que tanto o professor como o estudante apreendem no fazer pedagógico. No 

                                                 
2
 Citar aquele pedagogo que diz que práticas passivas e o ato de decorar ainda são importantes como subsídios para o aprendizado. 
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limite, o professor pode inclusive refletir sobre seus próprios métodos e metodologias, aprimorando-os. E é 

justamente neste ponto que o ensino da Ciência e suas Ferramentas pode auxiliar a ambos. De acordo com 

Medeiros et ali (????), 

“Uma maneira de mudar a sociedade é de apropriar os jovens e professores do processo 

científico. A partir da clara compreensão do método científico, os jovens terão a capacidade de 

atualização, auto aprendizado e avaliação crítica das informações e dos meios que os cercam” 

(p. 1). 

 

Diversos autores já discutiram a importância de se debater e trabalhar o método e a metodologia 

científica no ensino superior e também no ensino médio, apontando importantes resultados em termos de 

aprendizagem e de participação ativa e crítica dos educandos. Todavia, as mesmas vantagens do uso do método 

científico em ambiente escolar podem ser constatadas no ensino fundamental! Cristina Freygang (2013), ao relatar 

sua experiencia de aplicação do “método científico como ferramenta de aprendizagem nos anos finais do ensino 

fundamental”, notou que houve uma melhora progressiva em relação à postura dos alunos frente ao conhecimento, 

tornando-se mais organizados e questionadores, com mudanças na postura dos estudantes durante as aulas. 

Segundo a autora,  

Esse processo de curiosidade busca a transmissão de um conhecimento e faz com que o aluno 

passe de um ser passivo no seu aprendizado para ativo, não só no aspecto cognitivo, mas nas 

relações sociais dentro e fora de sala de aula. Quebra-se, então, o paradigma educacional em 

que o professor é o único detentor do conhecimento para se dar lugar a um aluno agente, capaz 

de investigar cientificamente e de buscar respostas aos seus questionamentos (FREYGANG, 

2013, p. 12) 

 

 No entanto, é necessário ressaltar, a Ciência apenas como experimentação passiva, ou observação da 

experimentação feita pelo professor, não é suficiente! Salgado (2013), estudando o impacto da experimentação 

como metodologia de ensino de ciências em duas escolas do ensino fundamental anos iniciais em Planaltina-DF, 

concluiu que a experimentação, mesmo em um contexto de salas lotadas e com muitos alunos, produz ganhos 

significativos para o aprendizado, mas que apenas a observação dos experimentos pelos alunos não é motivação 
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suficiente para um melhor engajamento nas aulas. De acordo com Oliveira, “A simples observação do experimento 

pode ser um fator de desmotivação; é mais difícil para manter a atenção dos alunos; não há garantias que todos 

estarão envolvidos” (2013, p. 13). 

 Rosa et ali (2007) faz um relato sobre uma experiência de Física realizada por meio da metodologia 

participativa, com 28 estudantes de 3ª Série (2ª ano), entre 8 e 9 anos em uma escola participar do município de 

Ponta Grossa/RS. A partir da inquirição de alunos com perguntas diretas e a elaboração de experimentos 

específicos sobre o tema Temperatura, induziram os alunos a questionar sobre relações de causa e efeito e a 

verificar, na prática, a validade de suas ideias. Segundo as autoras,  

A realização de atividades experimentais através da participação ativa dos estudantes se 

mostrou um momento significativo, tanto em aspectos cognitivos, associados à aprendizagem 

do conteúdo específico, quanto no que diz respeito ao envolvimento e a motivação para a 

aprendizagem. A atividade desenvolvida com esse grupo de estudantes revelou que os alunos 

ao se sentirem envolvidos com o objeto do conhecimento se sentem mais atraídos por ele, 

acabando por despertar mais interesse e motivação para a aprendizagem (ROSA et ali., 2007, 

p. 270-271) 

 

Objetivo Geral 

 Valorizar o papel do estudante como ser pensante e ativo no processo de construção do conhecimento e na 

relação ensino-aprendizagem, desenvolvendo nestes os conhecimentos e habilidades necessários para utilizar o 

método científico e seus ferramentais na resolução de problemas e para a compreensão do mundo. 

 

Objetivos Específicos 
- Estimular estudantes a pesquisarem e a aprenderem através da valorização de seus conhecimentos adquiridos e 

sua capacidade de resolver problemas. 

- Desenvolver nos estudantes uma melhor compreensão sobre o que é a ciência e as formas de obter conhecimento 

científico, capacitando-os para realizarem pesquisas e diferenciarem conteúdos verdadeiros ou falsos. 

- Crias espaço-tempos de participação e de atuação dos alunos na resolução de problemas e na construção de 

soluções durante o tempo de sala de aula. 
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Metodologia 
 Para a consecução dos objetivos deste projeto, propõe-se duas atividades a serem desenvolvidas em 

momentos distintos. A primeira consiste na realização de Oficinas, no período contrário àquele de sala de aula, 

cujo objetivo será qualificar e instrumentalizar os alunos para o pensar e o fazer científico. A segunda consiste na 

criação da atividade de Monitoria, a ser realizada pelos estudantes durante as aulas, em momentos específicos 

definidos pelo professor. 

 As Oficinas de Ciência (nome provisório), foram pensadas como momentos de encontro entre professores e 

estudantes voluntários para a discussão e o desenvolvimento de temas como: a possibilidade de conhecer o mundo 

através da ciência, os fundamentos filosóficos do pensamento científico, a Ciência e seus métodos, a validade do 

conhecimento científico, metodologias de pesquisa científica, o texto e a escrita acadêmica.  

Inicialmente, propomos 5 encontros, de 1h30, a serem realizados no momento de coordenação individual do 

professor voluntário e com um espaço de 15 dias entre cada sessão. Defendemos, também, a realização de Oficinas 

em ciclos semestrais, como modo de oferecer aos estudantes duas oportunidades de aproveitarem as atividades 

ofertadas ao longo do ano. 

Os temas em questão serão trabalhados a partir de momentos de exposição do conteúdo pelo professor, 

momentos dialógicos entre professor e estudantes e dinâmicas e atividades que induzam o questionamento e a 

aplicação do método científico pelos alunos. O objetivo central destas oficinas é desenvolver nos estudantes 

voluntários o conhecimento sobre os fundamentos científicos, explorar na prática as metodologias de pesquisa e 

auxiliá-los na construção e elaboração de seus próprios projetos e experiências e, assim, qualifica-los para pensar 

cientificamente sobre os problemas e temas abordados em sala de aula. 

 O Programa Estudante-Monitor (nome provisório), se baseia na ideia de que o estudante qualificado e 

habilitado para trabalhar ciência pode agir de maneira ativa e participativa nas aulas auxiliando o professor na 

resolução de problemas, elaboração de experimentos e atividades práticas para realização das atividades. Deve 

também disponibilizar parte do seu tempo, na forma de atendimento online ou presencial, para o esclarecimento de 

dúvidas de colegas e para a organização de grupos de estudos dos temas de cada bimestre. 

A atividade de monitoria deve ter duração até o final do ano letivo. O Estudante-Monitor deve ser 

selecionado a cada bimestre e para cada turma. Defendemos o tempo de um bimestre para que o estudante se sinta 



294 

 

integrado à dinâmica escolar, já que a temporalidade deste período marca o ritmo de vida dos estudantes, do 

professor e da unidade escolar como um todo. É no tempo de um bimestre também que um mesmo tema ou 

conjunto de temas previamente definidos serão trabalhados na monitoria, dando a possibilidade de o estudante-

monitor se envolver e aprofundar seus conhecimentos dentro deste recorte temático-temporal. 

Em relação à quantidade de estudantes-monitores, propomos aqui neste projeto ao menos dois estudantes 

por turma e para cada disciplina (cujo professor tenha aderido ao projeto). Recomenda-se que o Estudante-Monitor 

cumpra os seguintes requisitos: ter ao menos 75% de aproveitamento da matéria, ter realizado ao menos 90% das 

atividades propostas pelo professor, ser assíduo e participativo durante as aulas e não ter recebido nenhuma 

advertência escrita ao longo do bimestre em que ele está sendo avaliado. 

Como benefícios para o estudante monitor, propomos a inclusão da atividade de monitoria como um item 

em sua avaliação, a ser acrescentado aos demais itens já estipulados pelo professor para todos os alunos. Além 

disso, propomos a elaboração de um certificado de monitoria, a ser oficializado com a assinatura do professor e de 

representante da direção da unidade escolar. Por fim, propõe-se também que ao estudante monitor seja oferecido, 

como elemento distintivo de sua função, um crachá ou insígnia que o destaque no exercício de sua função;. Estes 

dois itens buscam fomentar o interesse dos estudantes através de formas de recompensa do esforço feito pelo 

estudante monitor. 

Como suporte a todas estas atividades, recomendamos, por fim, que os professores que aderiram ao 

programa de monitoria se reúnam em uma coordenação coletiva, no horário da coordenação geral de segunda-

feira, ao menos uma vez por mês, para tratar especificamente a respeito do desempenho dos seus monitores, para a 

troca de experiências, para a avaliação do projeto e para a proposição de sugestões e de correções do próprio 

projeto. 

 

Recursos Materiais e Humanos 
Como o projeto conta com os próprios alunos e professoras do CASEB, a partir de sua adesão 

voluntário, a presente proposta não incorre em custos adicionais para a unidade escolar. Recomenda-se, apenas, a 

seção de um espaço que possa ser usado uma vez por semana para a Oficina de Método e Metodologia Científica. 

Os demais materiais didáticos, como equipamento multimídia, marcadores de quadro branco e quadro branco, 

também já existem na própria unidade escolar e podem ser aproveitados. 
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Em relação à prováveis pesquisas e projetos desenvolvidos no âmbito das oficinas e da monitoria, 

recomenda-se encorajamento dos estudantes para a busca de soluções ecológicas, que trabalhem com materiais 

reciclados, caso seus projetos e pesquisas assim exijam. Sobre as pesquisas feitas por meio de questionários e 

formulários, como são geralmente pesquisas na área de humanidades, será necessário contar ocasionalmente com o 

auxílio da mecanografia e recursos da escola. 
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Anexos 

 
‘

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CRE PLANO PILOTO 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEB 

 

 

 

NORMAS DISCIPLINARES DO CEF CASEB 

 

É DEVER DO ALUNO: 

 

» Se comportar dentro e fora do ambiente escolar como pessoa consciente de seus direitos e deveres. 

» Respeitar os Professores, a Direção, as Auxiliares de Educação, os Coordenadores, os Funcionários de Limpeza 

e Portaria e demais Funcionários dentro das normas estabelecidas pelo colégio. 

» Comunicar e entregar aos Pais ou Responsáveis as correspondências e/ou informações encaminhadas pela 

escola. 

» Aplicar-se com dedicação e compromisso ao estudo, para melhor aproveitamento das oportunidades  de ensino e 

aprendizagem . 

» Participar das ações pedagógicas dentro ou fora da escola respeitando o trabalho coletivo, com civilidade e 

valorizando o bem-estar próprio e de todos. 

» Responsabilizar-se em caso de dano causado ao patrimônio público ou privado dentro do âmbito escolar, 

ressarcindo os prejuízos materiais à escola e aos colegas, quando comprovado o seu envolvimento em atitudes 

desleais em relação ao patrimônio escolar e às pessoas. 

» Observar o compromisso de início e término das aulas. 

http://www.gdf.df.gov.br/045/04504001.asp


297 

 

>>Haverá a tolerância de 15 (quinze) minutos, no primeiro horário de aula, conforme acordado e aprovado pela 

comunidade escolar, objetivando a organização da escola, o bom andamento das aulas e a criação de hábitos de 

comprometimento e responsabilidade por parte dos estudantes.. 

>>O aluno não poderá se ausentar da escola, inclusive para consultas médicas, ou qualquer outra situação, em 

horário de aula, sem a prévia autorização escrita e assinada por seu responsável,  ou mediante a presença, na 

escola, do responsável pelo aluno. 

» Uniformizar-se adequadamente. O uso do uniforme é obrigatório: camiseta da escola, calça ou bermuda preta, 

azul ou jeans e tênis. A utilização do uniforme é de suma importância, visando a segurança do aluno e sua 

identidade com a Instituição Educacional. O uniforme do CASEB é vendido, pois a Escola não recebe uniforme 

gratuito e o mesmo é adquirido através de malharia. 

» Utilizar de forma responsável todo material didático escolar individual ou coletivo. 

» Cuidar de seu material individual. A escola não se responsabiliza pela perda e danos de materiais individuais do 

aluno. 

» Observar o cumprimento de todos os itens acima, obedecendo as normas e instruções legais adotadas pela 

escola. 

>>Uniformizar-se adequadamente para as aulas de Educação Física.  

 

OBS: Salvo em caso de saúde,  na primeira aula do turno  e na aula logo após o intervalo não será permitido saídas 

para beber água e idas ao banheiro, visando o bom andamento das aulas e  evitando prejuízo pedagógico.  

 

 É PROIBIDO: 
 

» Entrar na escola sem uniforme. O uniforme da escola constitui-se de: camisa adquirida na própria escola, calça 

comprida ou bermuda azul ou preta jeans e tênis. O uso do uniforme visa, também, a segurança do aluno. 

>> Utilizar SKATE nas dependências da escola. 

>>Utilizar telefone celular, jogos e/ou similares durante as aulas.  (Lei 4.131 de 02/05/08) 

» Promover na escola qualquer tipo de campanha ou atividade cultural, social, educativa, religiosa ou recreativa, 

sem prévia autorização da Direção. 
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» Entrar nas dependências exclusivas a funcionários técnico-administrativas (mecanografia, sala de apoio 

administrativo). 

» Transitar nos corredores da ala e da Direção sem autorização. 

» Apropriar-se indevidamente de objetos que não lhe pertençam.. 

» Adulterar documentos e/ou falsificar assinatura dos Pais ou Responsáveis. 

» Agredir física ou moralmente colegas e demais pessoas no ambiente escolar. 

» Portar armas de qualquer natureza.  

» É proibido, ainda, ingerir ou portar bebida alcoólica e/ou qualquer tipo de droga ilícita dentro ou fora do recinto 

escolar usando o uniforme da Escola e durante as atividades escolares. 

» Impedir colegas de participarem de atividades escolares ou incitá-los à ausência individual ou coletiva 

» Trazer colegas, irmãos ou irmãs, parentes ou conhecidos para participarem de atividades escolares e sócio-

educativas sem a prévia autorização da Direção 

» A socialização entre todos os alunos é pretendida pela Escola, porém, não é permitido no ambiente escolar 

manifestação de namoro (beijo na boca, sentar no colo e atitudes de intimidade entre os casais).  

 

 O não cumprimento das normas disciplinares da escola leva às seguintes sanções: 

 

1. Advertência oral. 

2. Advertência escrita. 

3. Suspensão. A partir da 3ª (terceira) advertência escrita, o aluno será suspenso das aulas presenciais, levando 

atividades pedagógicas para serem realizadas em domicílio.  

4. O estudante que tiver 03 suspensões será transferido de unidade escolar por inadaptação às regras da mesma. 

Esta transferência se dá como última alternativa, visando um melhor aproveitamento do aluno, visto que antes da 

transferência o estudante é orientado pelos professores, SOE, Direção, coordenação, reunião com a família. A 

transferência se dá como último recurso objetivando uma mudança positiva de comportamento do educando em 

contato com outro ambiente escolar. 

5. Advertências e suspensões são aplicadas pelos responsáveis pelo Setor Disciplinar da escola em casos 

extremos como: depredação do patrimônio público, ameaças, brigas e outras situações que afetam o bom 
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andamento da  escola. As advertências escritas não são pedidas pelo professor regente, pois  situações cotidianas 

em sala de aula, como por exemplo: conversa excessiva, brincadeiras recorrentes, falta de material, 

comportamento inadequado durante a aula, o professor deverá preencher uma ficha de COMUNICADO e fazer o 

encaminhamento à Central de Atendimento ao Aluno/ SOE. 

6. Conforme solicitado pela comunidade escolar e aprovado em Assembleia, foi adotado o sistema de carteira 

estudantil para a entrada do aluno na escola, com o objetivo de controle, por parte da família, de entrada e saída da 

Unidade Escolar, bem como avisos, frequência e resultados bimestrais dos alunos, visando a segurança dos 

mesmos. A carteira de acesso é importante para que haja o controle e a segurança dos alunos, objetivando um local 

tranquilo e cada vez mais favorável à aprendizagem. Portanto, os alunos devem chegar à escola portando sua 

carteira de acesso, bem como portá-la na saída. É proibido um aluno passar a carteira para outros alunos que não 

sejam os proprietários. O aluno só poderá utilizar sua própria carteira, contendo seu nome e foto. 

7. O estacionamento interno do CEF CASEB, destina-se a comportar os veículos dos servidores que trabalham 

na EU, visando a segurança dos alunos e servidores. O servidores da escola que entram e estacionam seus 

veículos, são orientados pela direção da escola a terem cuidado com a presença dos alunos na entrada e saída, 

objetivando a segurança dos discentes. 

8. Os alunos da escola devem ter o cuidado ao se locomoverem no estacionamento da escola, andando 

sempre e exclusivamente, pela calçada e nunca pela pista por onde os carros passam. Os alunos também 

devem utilizar apenas o portão de pedestres. 

 

 ESTACIONAMENTO INTERNO DO CEF CASEB 

 

O estacionamento interno da escola é para uso dos servidores desta instituição de ensino, embarque e 

desembarque de alunos ANEEs e com dificuldades de mobilidade, entrega de alimentos, materiais de 

limpeza e agentes de segurança pública (PM, Corpo de bombeiros e SAMU), visto que a escola possui 

apenas um portão com a presença do serviço terceirizado de vigilância desarmada 24hs. 
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 ATESTADOS MÉDICOS 

 
>>Os alunos que faltarem as Avaliações Interdisciplinar e Multidisciplinar, deverão apresentar, atestado médico 

ou justificativa do responsável por escrito, assinado e com cópia da identidade e telefone do responsável, até no 

máximo 01 (um) dia antes da avaliação de 2ª chamada. 

>>Todo e qualquer atestado médico e/ou justificativa de faltas às aulas e avaliações, devem ser entregues na sala 

de Coordenação Pedagógica. 

 

HORÁRIO DAS AULAS 

 
Assiduidade e pontualidade são condições necessárias para um bom desempenho do aluno.  Solicitamos aos alunos 

e seus responsáveis observarem o horário estabelecido pela escola: 

 

Matutino: 
Início às 7h 15min.             

Término às 12h 15min.  

 

Vespertino:  
Início às 13h15.      

Término às 18h15.  

 

O aluno terá 15 minutos de tolerância para a entrada na 1ª  aula. Após os 15 minutos de tolerância só 

entrará na 2ª aula. Depois da 2ª aula entrará apenas com uma justificativa do responsável. 
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ATENDIMENTO DA SECRETARIA 

 
A Secretaria funciona para atendimento ao público nos seguintes horários:  

Matutino:  08h 00  às 11h30. 

Vespertino: 14h00 às 17h00.   

Expediente Interno: 17h00 às 18h00 

 

OBS: O atendimento ao aluno ocorrerá no horário do  intervalo. 
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‘

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CRE PLANO PILOTO 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEB 

 

 

Prezado(a) Estudante, 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos estudantes e conhecer a sua opinião a respeito da 
nossa Unidade Escolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas características pessoais e às 
condições de ensino aprendizagem  vivenciados por você. Os dados serão tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das 
informações individuais prestadas. 

 
1. Qual o seu sexo? 
( ) Masculino. 
( ) Feminino. 
 
2. Qual a sua faixa etária? 
( ) Até 12 anos.  

( ) De 13 a 15 anos 

( ) De 16 anos      

( ) 18 anos. ou mais. 
( ) 19 anos. 

 

3. Como você se autodeclara? 
( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 
( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 
( ) Preto (a). ( ) Não sei. 
( ) Não quero declarar. 

 

4. Em qual Unidade da Federação você nasceu? 
AC AL   AM AP BA CE 

http://www.gdf.df.gov.br/045/04504001.asp
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DF ES   GO MA MG MS 
MT PA   PB PE PI PR 
RJ RN  RO RR RS SC 
SE SP   TO Exterior 
 
5. Em que Região Administrativa você mora? 
( ) Itapoã.              
( ) Lago Norte.        
( ) Paranoá.            
( ) Varjão.     
(    ) Planaltina. 
(    ) Sobradinho. 
(    ) Asa Norte. 
(    ) Asa Sul. 
(    ) Santa Maria. 
(    ) Guará. 
(    ) Núcleo Bandeirante. 
(    ) Taguatinga. 
(    ) São Sebastião. 
(    ) Recanto das Emas. 
( ) Outra _______________________________ 
 
6. Com quem você mora atualmente? 
( ) Com os pais e(ou) com outros parentes. 
( ) Com o(a) esposo(a) e(ou) com o(s) filho(s). 
( ) Com amigos. 
( ) Sozinho(a). 
 
7. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 
( ) Nenhuma. 
( ) Uma ou duas. 
( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais de seis. 
 
 
8. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 
( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 
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( ) Esporte. 
( ) Jornais. 
(     ) Games. 
 
9. Quantos membros de sua família moram com você? 
( ) Nenhum. 
( ) Um ou dois. 
( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais de seis. 
 
10. Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu caso: 
( ) Não trabalho e meus gastos são financiados pela família. 
( ) Trabalho e recebo ajuda da família. 
( ) Trabalho e me sustento. 
( ) Trabalho e contribuo com o sustento da família. 
( )Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família. 
 
11. Qual o meio de transporte que você utiliza para ir à escola? 
(    ) A pé. 
(    ) Ônibus. 
(    ) Bicicleta. 
(    ) Carro. 
(    ) Outro: ____________________________________ 
 
 
 
12. Avaliação do trabalho da escola: coloque um X no conceito que você considera adequado: 
 

 BOM REGULAR (+/-) RUIM 

Como você considera sua escola    

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    
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Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    

Merenda    

Limpeza e Higiene    

Segurança    

Biblioteca    

Laboratório de Informática    

Relacionamento entre colegas    

Relacionamento entre professores e 

alunos 

   

Relacionamento entre alunos e direção    

 
 
Justifique cada aspecto que você considerou como Regular ou ruim: 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 

13. Registre aqui suas sugestões e observações que julgar pertinentes à melhoria do nosso trabalho: 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma escola onde todos gostam de estar! 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CRE PLANO PILOTO 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEB 

 

 

 
Prezado(a) Responsável(a), 
O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos pais/resposnáveis e conhecer a sua 
opinião a respeito do ambiente escolar. 
Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas características 
pessoais e às condições de ensino aprendizagem vivenciados por seu(a) filho(a). Os dados serão tratados de modo a 
garantir absoluto sigilo a respeito das informações individuais prestadas. 
 

 
1. Grau de parentesco com o(a) estudante:  
( ) Pai.  
( ) Mãe. 
( ) Padrasto.     
( ) Madrasta. 
(      ) Outro: ____________________________ 
 
2. Qual o seu sexo? 
( ) Masculino. 
( ) Feminino. 
 
3. Qual a sua faixa etária? 
( ) Até 29 anos.  
( ) De 30 a 40 anos. 
( ) De 41 a 50 anos.      
( )  De 51 a 60 anos.     
( ) + 61 anos. 

 

http://www.gdf.df.gov.br/045/04504001.asp
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4. Como você se autodeclara? 
( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 
( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 
( ) Preto (a). ( ) Não sei. 
( ) Não quero declarar. 
 
5. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 
( ) Até R$ 1.245,00. 
( ) Mais de R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00. 
( ) Mais de R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00. 
( ) Mais de R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00 
( ) Mais de R$ 12.450,00. 
 
6. Qual o grau de escolaridade do pai ou do homem responsável na família? 
(     ) Nenhuma escolaridade. 
(     ) Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série. 
(     ) Ensino fundamental: de 5 ª a 8 ª série. 
(     ) Ensino médio. 
(     ) Ensino superior. 
(     ) A família não possui um homem responsável. 
 
7. Qual o grau de escolaridade da mãe ou da mulher responsável na família? 
(     ) Nenhuma escolaridade. 
(     ) Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série. 
(     ) Ensino fundamental: de 5 ª a 8 ª série. 
(     ) Ensino médio. 
(     ) Ensino superior 
 
8. Em que Região Administrativa você mora? 
( ) Itapoã.              
( ) Lago Norte.        
( ) Paranoá.            
( ) Varjão.     
(      ) Planaltina. 
(      ) Sobradinho. 
(      ) Asa Norte. 
(      ) Asa Sul. 
(      ) Santa Maria. 
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(      ) Guará. 
(      ) Núcleo Bandeirante. 
(      ) Taguatinga. 
(      ) São Sebastião. 
(      ) Recanto das Emas. 
( ) Outra _______________________________ 
 
9. Qual tipo de moradia que você vive: 
(    ) Casa. 
(    ) Apartamento. 
(    ) Própria. 
(    ) Alugada. 
(    ) Cedida. 
 
10. Na sua casa tem carro? 
(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 
(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 
(    ) Sim, dois 
 
11. Na sua casa tem quartos para dormir? 
(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 
(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 
(    ) Sim, dois. 
 
12. Na sua casa tem computador? 
(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 
(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 
(    ) Sim, dois. 
 
 
13. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 
( ) Nenhuma. 
( ) Uma ou duas. 
( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais de seis. 
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14. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 
( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 
( ) Esporte. 
( ) Jornais. 
 
 
15. Avaliação do trabalho da escola: coloque um X no conceito que você considera adequado: 
 

 BOM REGULAR (+/-) RUIM 

Como você considera sua escola    

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    

Merenda    

Limpeza e Higiene    

Segurança    

Biblioteca    

Laboratório de Informática    

Relacionamento entre colegas    

Relacionamento entre professores e 
alunos 

   

Relacionamento entre alunos e 
direção 
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Justifique cada aspecto que você considerou como Regular ou Ruim: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
16. Registre aqui suas sugestões e observações que julgar pertinentes à melhoria do nosso trabalho: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma escola onde todos participem e 
gostem de estar! 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

CRE PLANO PILOTO 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CASEB 

 

 
Prezado(a) Professor(a), 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados acerca da formação profissional, das práticas pedagógicas e 

do perfil socioeconômico e cultural dos professores desta Unidade Escolar no ano de 2019. 

A sua colaboração ao preencher este questionário será de grande valia para realizar o diagnóstico da realidade escolar 

e colaborar para a construção de metas e ações a serem realizadas no decorrer deste ano. 

1. Qual é o seu sexo?  
( ) Masculino. ( ) Feminino. 
 

2. Qual a sua faixa etária? 
( ) Até 24 anos. 
( ) De 25 a 29 anos. 
( ) De 30 a 39 anos. 
( ) De 40 a 49 anos. 
( ) De 50 a 54 anos 
( ) 55 anos ou mais. 
 

3. Como você se autodeclara? 
( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 
( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 
( ) Preto (a). ( ) Não sei. 
( ) Não quero declarar. 
 

4. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 
( ) Até R$ 1.245,00. 

http://www.gdf.df.gov.br/045/04504001.asp
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( ) Mais de R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00. 
( ) Mais de R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00. 
( ) Mais de R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00 
( ) Mais de R$ 12.450,00. 

 
 

5. Em que Região Administrativa você mora? 
( ) Itapoã.              
( ) Lago Norte.        
( ) Paranoá.            
( ) Varjão.     
(      ) Planaltina. 
(      ) Sobradinho. 
(      ) Asa Norte. 
(      ) Asa Sul. 
(      ) Santa Maria. 
(      ) Guará. 
(      ) Núcleo Bandeirante. 
(      ) Taguatinga. 
(      ) São Sebastião. 
(      ) Recanto das Emas. 
(      ) Lago Sul. 
( ) Outra _______________________________ 

 
 

6. Qual tipo de moradia que você vive: 
(    ) Casa. 
(    ) Apartamento. 
(    ) Própria. 
(    ) Alugada. 
(    ) Cedida. 
 

7. Na sua casa tem carro? 
(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 
(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 
(    ) Sim, dois 
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8. Qual é o seu nível de escolaridade? 

( ) Ensino Superior – Curso: __________________ . 
( ) Pós-Graduação – Curso: _________________. 
( ) Mestrado. 
( ) Doutorado. 
(        ) Outro: __________________ 
 

9. Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente? 
( ) Há menos 2 anos. ( ) De 15 a 20 anos. 
( ) De 2 a 7 anos . ( ) Há mais de 20 anos. 
( ) De 8 a 14 anos. 
 

10. Além da atividade como docente nesta escola, você exerce outra atividade que contribui para sua renda pessoal? 

  ( ) Sim, na área de Educação.( ) Sim, fora da área de Educação. (     ) Não. 

 
11. Há quantos anos você trabalha como professor? 

(     ) Meu primeiro ano. 
(     ) 1-2 anos.        (     ) 11-15 anos. 
(     ) 3-5 anos.        (     ) 16-20 anos. 
(     ) 6-10 anos.       (     ) Mais de 20 anos. 
 

12. Há quantos anos você trabalha como professor nesta escola? 
(     ) Meu primeiro ano. 
(     ) 1-2 anos.        (    ) 11-15 anos. 
(     ) 3-5 anos.        (    ) 16-20 anos. 
(     ) 6-10 anos.      (     ) Mais de 20 anos. 
 

13.  Há quantos anos você ministra aulas para estudantes do ano escolar em que você se encontra neste momento? 
(    ) Meu primeiro ano. 
(    ) 1-2 anos.       (    ) 11-15 anos. 
(    ) 3-5 anos.       (    ) 16-20 anos. 
(    ) 6-10 anos.     (    ) Mais de 20 anos. 
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   14. Durante os últimos dois anos, você participou de curso de especialização (mínimo de 360 horas) ou 

aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre metodologias de ensino aprendizagem na sua área de atuação? 
(    ) Não participei. (    ) Sim, e houve um impacto moderado. 
(    ) Sim, e não houve impacto.. (    ) Sim, e houve um grande impacto. 
(    ) Sim, e houve um pequeno impacto. 
 

15. Quantas vezes por semestre você  tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 
( ) Nenhuma. 
( ) Uma ou duas. 
( ) Três ou quatro. 
( ) Cinco ou seis. 
( ) Mais de seis. 
 
 

16. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir ou ler: 
( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 
( ) Esporte. 
( ) Jornais. 

  (    ) Sites sobre educação.  
  (    ) Outro: ________________________________________ 

 
Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma escola onde todos participem e 

gostem de estar! 
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