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1 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Esta Proposta Pedagógica procura adotar um planejamento estratégico, que garante a construção de uma escola autônoma, democrática 

e de qualidade, com a retomada e a reavaliação de suas linhas de ação.  

 No final de 2018, realizamos com toda comunidade a avaliação do Projeto Político Pedagógico, em cada aspecto: pedagógico, 

administrativo, financeiro e político. Reformulamos propostas a serem incluídas em 2019 incorporando novas propostas através de discussão 

na coletiva, no Dia letivo temático e também através de sugestões e expectativas enviadas para casa onde os dados foram compilados. Os 

alunos participaram através do Conselho de Classe Mirim. Analisamos todos os dados e construímos a presente P.P, com vistas ao ano de 

2019, sendo flexível e em constante construção democrática.  Todo fim de semestre, enviaremos avaliação institucional, para que possamos 

reformular as práticas pedagógicas e administrativas. Consultamos e elaboramos, em conjunto, com o PDDE Interativo. 

   Este P.P procura ainda incentivar a mobilização da comunidade educativa, num processo coletivo de proposição de ideias, meios, ações 

e reflexões acerca da realidade educacional e escolar desta comunidade; além da elaboração de um projeto de ação educativa, que culmine 

com a transformação da realidade em questão. 

         A Escola Classe 111 Sul constrói sua Proposta Pedagógica baseada na gestão de coletividade, corresponsabilidade e busca por uma 

escola de qualidade a todos os alunos, respeitando a pluralidade, diversidade e direitos humanos; numa aprendizagem cidadã e com uso de 

tecnologia na educação, onde todos estarão unidos por uma educação de qualidade, valorizando os talentos individuais dos alunos, funcionários 

e comunidade. 

         Almeja-se uma escola com identidade, com conhecimento, estabelecimento e cumprimento de regras que visem o bem comum, respeito 

ao Regimento da Escola; com autonomia pedagógica do corpo docente, trabalho coletivo, participação plena da comunidade, definição do 

papel da escola e da família e o gosto do educando por estar neste espaço, promovendo atividades lúdicas e prazerosas que tragam um 

ambiente harmônico e feliz à Escola Classe 111 Sul.  

           Busca a valorização das identidades, o respeito à diversidade, a busca do coletivo e como cita Vygotsky, “o papel da formação escolar 

ocorre quando a criança recebe informações socialmente construídas e transforma as situações do presente, adquirindo consciência”, 

reduzindo o preconceito e os conflitos sociais, numa perspectiva de aprendizagem cidadã. 

              No decorrer do ano, o tema PLIM - Pequeno Leitor Imaginativo será norteador do projeto que propiciará às crianças experiências de 

leituras enriquecedoras, em que a literatura se mostre como uma realidade possível, ativadora da imaginação e do conhecimento do outro, de 

si mesmo e do mundo ao seu redor. 
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A conscientização do uso racional da água e o combate ao mosquito Aedes Aegypti terão atenção especial nas ações diárias da escola, 

pois a reconstrução de uma nova realidade sócio ambiental se faz necessária para a sobrevivência do nosso planeta. Pretende-se trabalhar 

com informativos, vídeos, textos interativos, cartazes, jogos e dias letivos temáticos também junto à comunidade escolar.  

           A alimentação saudável fará parte integrante das ações diárias, onde a legislação sobre a comercialização de alimentos no ambiente 

escolar deverá ser seguida. A Vivência Matemática, projeto da escola será com a estimulação de alimentos saudáveis e também em objetos 

como brinquedos. O Conselho Escolar determinou em reunião extraordinária, que durante a Festa Junina, poderá haver, excepcionalmente, a 

venda de refrigerantes, pois em consonância com a legislação, mais do que proibir as ações da escola serão de sensibilização, orientação e 

busca de uma alimentação equilibrada e saudável, mas também de autocontrole dos excessos cometidos. 

 
 

 

 

2 - HISTORICIDADE DA ESCOLA 

A Escola Classe 111 Sul, partindo da busca por uma escola centrada no aluno, na aprendizagem, na qualidade, na gestão democrática, 

na autonomia, na prática pedagógica diversificada e lúdica, é que a equipe desta Instituição se prontifica a desenvolver uma história coletiva, 

reflexiva e dialógica, resgatando o compromisso de assegurar uma aprendizagem de qualidade significativa.                   



5 
 

Este Estabelecimento de Ensino situa-se na SQS 111- Área Especial-Asa Sul, Brasília-DF, CNPJ 00433458/0001-34, foi inaugurado em 

25 de agosto de 1971 e atendia os moradores das superquadras no início da inauguração da Nova Capital. 

A Escola Classe 111 Sul possui 08 salas de aula e espaços pedagógicos como: Biblioteca Escolar (Sala de leitura), Laboratório de 

Informática, parquinho infantil, secretaria, direção, sala para coordenação dos professores, nas dependências da escola, espaço adequado 

para uma copa, 01 sala de recursos generalista e 01 sala de recursos de Altas habilidades, sala de descanso para funcionários da limpeza e 

08 banheiros.    

         Em 2000 passou a atender alunos com Necessidades Especiais, entorno e demais Regiões Administrativas do Distrito Federal. . 

         Em anos anteriores, iniciou-se um trabalho pedagógico envolvendo toda a comunidade escolar sobre a valorização das diferenças e em 

2013, a escola passou a ser sequencial do Jardim de Infância 21 de Abril e, aos poucos, está novamente tornando-se mais democrática, 

verdadeiramente inclusiva, com 04 turmas de Classe Especial (TGD), 01 sala de atendimento aos estudantes com Altas Habilidades, e alunos 

oriundos de todas as classes sociais, numa verdadeira inclusão democrática.  

Atualmente a EC 111 SUL atende alunos na modalidade de Ensino Fundamental de 09 anos, do 1º ao 5º ano, sendo que no turno 

matutino com o atendimento do Projeto Rede Integradora, turno vespertino atendimento parcial, Classe Especial TGD/TEA (autistas), Sala de 

Recursos Generalista e Específica de Altas Habilidades. A escola possui um total de 340 alunos distribuídos em 18 turmas regulares e 26 

alunos atendidos pelo programa de Altas Habilidades.  

A Escola trabalha com a visão de que todos os alunos são únicos e, portanto, devem ser atendidos em suas necessidades e 

potencialidades, sem rótulo ou discriminação, realizando adequação curricular aos atendidos pela Sala de Recursos do Ensino Especial e 

através de trabalho diversificado.  

Na primeira semana de aula, os alunos de Classe Especial terão adequação de temporalidade no horário, visando uma melhor adaptação 

ao espaço escolar, profissionais envolvidos, seus pares; conforme legislação do Governo federal, desde que previsto na P.P., haverá a redução 

de horário para esta clientela de forma gradativa, garantido os conteúdos trabalhados, 200 dias letivos e o mínimo de 1000 horas anuais. Caso 

perceba-se uma adaptação tranquila, progressivamente o horário vai sendo ampliado até a sua integralidade ao término da semana. 

   As atividades complementares: Campo das Artes, Cultura, Esporte e Lazer serão trabalhadas com os alunos do matutino, na Escola 
Parque 308 Sul, no turno vespertino. 
 
          Para os alunos do turno vespertino, existe o projeto de Educação Física, com professor habilitado na área, para desenvolver com ênfase, 

a psicomotricidade em consonância com o Currículo em Movimento.         
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Mediar a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática pelo tema transversal “PLIM – Pequeno Leitor Imaginativo” é desenvolver 

nos alunos capacidades específicas que lhes permitam compreender a diversidade da vida nas obras de autores a serem conhecidos. 

Em 2019 serão abordados os subprojetos com base nos gêneros textuais, em consonância com o tema gerador - PLIM - PEQUENO 

LEITOR IMAGINATIVO: 

1º BIMESTRE:  Agenda, Biografia, Autobiografia, Calendário, Lista, Regras, Bilhete, Gráficos, Tabelas, Cartazes, Contos, Cantigas de 
roda.  

2º BIMESTRE: Convites, Fábulas, Jornal, Música, Propagandas, Reportagem, Notas fiscais, Textos instrucionais.  

3º BIMESTRE: Carta, Correio eletrônico, Mensagem instantânea, Whatsapp, Entrevista.  

4º BIMESTRE: Histórias em quadrinhos, Notícia, Crônicas – 5º ano, Resenha – 5º ano, Texto científico – 5º ano.    

As turmas dos 5º anos desenvolverão o Projeto de sustentabilidade com o título de Consciência Planetária.   

 

RECURSOS HUMANOS 

QUADRO DE SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE ESCOLAR 

Nº 
Matrícula Nome Atuação* 

Componente Curricular 

Tipo de Atendimento 

01 
0020295-9 Adriana Peixoto Gomes 

 

Diretora Técnico G.E. – Apoio 

Administrativo 

02 
0042503-6 Jihad Jaber El Bassis Vice-diretora 

 

Atividades 

03 
0023119-3 Eliete Monteiro dos Santos Secretária 

 

Agente G.E. –Apoio 

Administrativo 

04 
0229540-7 Alessandro Viegas Rodovalho Professor de Ed. Fis. 

 

PECM 

05 
0033822-2 Karla Cristiani Petry Magalhães Orientação Educacional Pedagogia 

06 
0069.934-9 Ferrnanda Paula Miranda 

Ferreira 

EEAA 

 

Pedagogia 

07 0049648-0 Cristina de Carvalho Santana Regência Atividades Atividades 
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08 
0204.359-9 Rosângela Maria de Araujo 

Ferreira 

Coordenadora Atividades 

09 
0239.431-6 Adriana de Carvalho de Oliveira Regência Atividades 

 

Atividades 

10 
0031735-7 Dania Alves Machado Regência Atividades 

 

Atividades 

11 
0057727-8 Evandro Alves de Oliveira Agente Cons. e Limpeza 

 

Agente G.E. – 

Cons. e Limpeza 

12 0208851-7 Flaviana Peres Ferreira Petiz Sala de Recursos Atividades 

13 
0069185-2 Fidelcina Maria Santana Freire Agente Cons. e Limpeza 

 

Agente G.E. – 

Cons. e Limpeza 

14 
0068230-6 Lusineide Ferreira Silva Portaria 

 

Agente G.E. – 

Copa Cozinha (readaptada) 

15 
0021532-5 José Valdeni dos Santos Agente Vigilância 

 

Agente G.E. – Vigilância 

16 
0069261-1 José Ronaldo de Almeida Agente Vigilância 

 

Agente G.E. – Vigilância 

17 
0028872-1 Francisca Paula de Sousa Agente Vigilância 

 

Agente G.E. – Vigilância 

18 
0022070-1 Wanderley de O. Barreiros Agente Vigilância 

 

Agente G.E. – Vigilância 

19 
0031869-8 Claudia Vaneli Silva de Oliveira Apoio/biblioteca 

 

Atividades(readaptada) 

20 
0044042-6 Domingos Vieira Gomes Regência Lab. Informática Atividades 

21 
0175.322-3 Dauricélia Leite Ponte Regência Atividades 

 

Atividades 

22 
0241033-8 Gleide dos Santos Bento Regência Atividades 

 

Atividades 

23 
0206883-4 Tercia Candido Del Monte Regência Atividades 

 

Atividades 

24 
0065605-4 Eunice José da Rocha Regência Classe Especial Atividades 

25 
0037090-8 Walcilene Sousa Araújo Soares Regência Classe Especial Atividades 

26 
0175.378.9 Aurea Cristina Del’Isola Regência Atividades 

 

Atividades 

27 
0239.344-1 Manuel Licino Gonçalves Coordenador 

 

Atividades 
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28 
0213.104-8 Cláudia Braga Ourives Regência Classe Especial Atividades 

29 
0222.613-8 Patrícia Meira Gomes Regência Classe Especial Atividades 

30 
0239534-7 Joel Maria Barbosa Coordenador Atividades 

31 
0241119-9 Pedro Paulo Pereira Ramos Regência Atividades Atividades 

32 
0043442-6 Vanessa Terezinha Alves Tentes de Itinerância 

Altas Habilidades 

Atividades 

 

33 
0201364-9 Marta Brugger Professora 

Altas Habilidades 

Atividades 

34 
0241444-9 Suzi Mara Frasão Hokuyama Regência Atividades Atividades 

 

 

Servidores com limitação de atividade: 

1 - Lusineide Ferreira Silva, matrícula 68230-6 com restrição funcional em processo nº080008548/2010 

Atribuições respeitando-se as recomendações do DSO: 

 Suporte na cantina (recebimento do lanche, organização, controle), 

 Atribuições de agente de portaria. 

2 -Cláudia Vaneli Silva de Oliveira, matrícula 0031869-8 com restrição funcional 

Atribuições respeitando-se as recomendações do DSO: 

 Atuação na Biblioteca (*Registro de livros, empréstimo, organização); 

 Participação no recreio diário, monitorando atividades de leitura na Biblioteca; 

 Colaboração em atividades de apoio pedagógico. 
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CONTRATOS TEMPORÁRIOS 

Nº Matricula Nome 

01 
6063262-3 Arthur Potter Pedro de Castro 

02 
6061785-3 Cleidsson De Vasconcelos Bezerra 

03 
6055994-2 Eleneusa Francisca de Jesus 

04 
6064671-3 Fatima Ribeiro de Sousa Santos 

05 
6056120-3 Francielli Dos Santos 

06 
6063192-9 Jéssica de Lima Medeiros 

 

EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS:  ESPECIAL/INTEGRAL 

Turmas Nomes 

3ºA Aline dos Santos Batista 

3º A Ana Beatriz Las Casas Oliveira 

4º B Gilmar Gusmão de Oliveira 

3º A Beatriz Barbosa Neres 

5º A Corina Ribeiro Costa 

1º B Débora dos Santos Moreira 

2º A Esther Raquel Silva Flores 

1ºA Maria Sirismar Alves da Costa 
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5º A Matheus Pereira Santos 

2º D Larissa Yasmin O. Rangel 

2º A Lorrane de Jesus 

2º B Nadva Cristina A. dos Santos 

3º C Raquel Rodrigues dos Santos 

4º A Suane Batista de Oliveira 

4º A Thiago Nattan Sousa Mota 

 

3 – DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

Na Semana Pedagógica desta Instituição, foram realizadas discussões sobre a proposta de trabalho para este ano e a reestruturação 

da PP, e o grupo decidiu por manter o mesmo tema de literatura PLIM, porém não abordando apenas autores e sim abordando os vários 

gêneros textuais em trabalho conjunto, de acordo com o Currículo em Movimento. Também foi realizado o estudo da Nova versão do Currículo 

em Movimento do DF anos iniciais, e feito a através de grupos, estruturação e a divisão das competências/ conteúdos por bimestre de cada 

ano. Foi discutido sobre a recomposição dos dias letivos móveis, organização do calendário especifico da escola com festas e datas de dias 

letivos temáticos. Em consonância com o trabalho da CRE, também trabalharemos em nossas coletivas às quartas feiras, capacitação dos 

profissionais através de estudos e palestras conforme a proposta de coordenação propositiva. 

Também foram discutidos sobre o resultado do ideb de como fazer para manter ou melhorar a nota obtida em 2017, uma vez que a 

escola ficou em segundo lugar na classificação do Distrito Federal. As Provas Diagnósticas também serão parâmetro para rever o fazer os 

direitos de aprendizagem dos alunos dos 2ºs e 4ºs anos. 

Como a escola trabalha com inclusão, para atender algumas necessidades, a infraestrutura adequada desta Unidade de Ensino, possui 

em suas dependências, no banheiro dos estudantes portadores de necessidades especiais possui um corrimão para facilitar o uso, e em frente 

à escola, possui uma rampa de acesso à cadeirantes  

A escola está organizada da seguinte maneira: 
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ORGANOGRAMA

 

ALUNO

DIRETORA

ADRIANA 
PEIXOTO

VICE-DIRETORA 

JIHAD 
MUHAMMAD

coordenadores

Manuel e Joel

Orientadora 
Educacional

KARLA PETRY

EQUIPE DE APOIO

Sala de Recursos

Laboratório de 
Informática

Biblioteca

ASSISTÊNCIA À 
EDUCAÇÃO

PROFESSORES

COORDENADORA       
ROSANGELA

CHEFE DE 
SECRETARIA

ELIETE
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FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA 

    

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

COMUNIDADE ESCOLAR 

 
  

42%

43%

4%
11%

Cor declarada

BRANCA PARDA NEGRA NÃO DECLARADA

47%

23%

12%

18%

Religião

CATÓLICA EVANGÉLICA OUTRAS NÃO DECLARADA

44%

6%

50%

Residência

BRASÍLIA  ENTORNO OUTRA REGIÃO AD.

43%

40%

17%

0%

Escolaridade dos pais

Superior  Médio Fundamental Analfabeto
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RESULTADO DAS  AVALIAÇÕES       IDEB  
Nome da escola Rede Ideb 

2015 

Ideb 

2017 

Projeções 

2015 

Projeções 

2017 

Projeções 

2019 

Escola Classe 

111 Sul 

Estadual 7,1 7,4 4,9 5,2 5.5 

 

 

Síntese desempenho da Prova Diagnóstica  4 °s anos 

 

Eixos de Matemática 
Análise de grandezas Medidas e sistema posicional     - Aplicação de métodos de resolução de problemas   Identificação de informações e leitura de dados 
 35/64 53/64                         61/64 - 

 

 

Eixos de Português 
48/64 -Compreensão e interpretação textual                    46/64 - Reconhecimento de estratégias de construção textual 43/64 - Uso de estratégias de leitura 

21%

44%

18%

17%

Renda familiar

1 2 e 3 4 e 5 Mais de 5
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Síntese desempenho da Prova Diagnóstica  2°s anos 

Leitura: 

 

Matemática: 
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4 - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

   A função da Escola Classe 111 Sul é oferecer um ensino de qualidade e promover uma educação voltada para a formação afetiva, 

social, ética, emocional, intelectual, preparando o aluno para agir como cidadão crítico e participativo no mundo.  

  A escola estará voltada para o entendimento das diferenças, da pluralidade cultural, diversidade e direitos humanos, tendo como função 

social a formação do cidadão, buscando a autonomia intelectual, o pensamento crítico, princípios éticos, levando o aluno a aprender, aprender 

a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, ou seja, a escola deverá formar o cidadão para a sua adaptação e melhor convivência na 

sociedade, para a formação ética e desenvolvimento da pessoa humana. Não nos esquecendo de formar alunos conscientes da importância 

de ações voltadas para a melhoria da qualidade do nosso meio ambiente. 

 

5 - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ADMINISTRATIVAS 

 Os princípios da Educação Integral nas escolas públicas do Distrito Federal a serem observados pelas escolas no planejamento, na 
organização e na execução das ações de Educação Integral são: 

           Integralidade:   

A educação integral é um espaço privilegiado para se repensar o papel da educação no contexto contemporâneo, pois envolve o grande 
desafio de discutir o conceito de integralidade. É importante dizer que não se deve reduzir a educação integral a um simples aumento da carga 
horária do aluno na escola. Integralidade deve ser entendida a partir da formação integral de crianças, adolescentes e jovens, buscando dar a 
devida atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo 
formativo deve considerar que a aprendizagem se dá ao longo da vida, por meio de práticas educativas associadas a diversas áreas do 
conhecimento, tais como cultura, artes, esporte, lazer, informática, entre outras, visando ao pleno desenvolvimento das potencialidades 
humanas.   

          Intersetorialização:  

A educação integral deverá ter assegurada a intersetorialização no âmbito do Governo entre as políticas públicas de diferentes campos, 
em que os projetos sociais, econômicos, culturais e esportivos sejam articulados, buscando potencializar a oferta de serviços públicos como 
forma de contribuição para a melhoria da qualidade da educação. 
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  Transversalidade:  

A ampliação do tempo de permanência do aluno na escola deverá garantir uma Educação Integral que pressupõe a aceitação de muitas formas 
de ensinar, considerando os diversos conhecimentos que os alunos trazem de fora da escola. A transversalidade só faz sentido dentro de uma 
concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculando a aprendizagem aos interesses e aos problemas reais dos alunos e da comunidade. 

           Diálogo Escola e Comunidade:  

As escolas que avançaram na qualidade da educação pública foram as que avançaram no diálogo com a comunidade          ( BRASIL, 
2008). Na Educação Integral é necessária a transformação da escola num espaço comunitário, legitimando-se os saberes comunitários como 
sendo do mundo e da vida. Assim, o projeto pedagógico implica pensar na escola como um polo de indução de intensas trocas culturais e de 
afirmação de identidades sociais dos diferentes grupos presentes, com abertura para receber e incorporar saberes próprios da comunidade, 
resgatando tradições e culturas populares.  

           Territorialidade: significa romper com os muros escolares, entendendo a cidade como um rico laboratório de aprendizagem. Afinal, a 
educação não se restringe ao ambiente escolar e pode ser realizada em espaços da comunidade como igrejas, salões de festa, centros e 
quadras comunitárias e etc. A educação se estrutura no trabalho em rede, na gestão participativa e na corresponsabilização pelo processo 
educativo.         

        Torna-se necessário enfrentar o desafio primordial de mapear os potenciais educativos do território em que a escola se encontra, 
planejando trilhas de aprendizagem e buscando uma estreita parceria local com a comunidade, sociedade civil organizada e poder local, com 
vistas à criação de projetos socioculturais significativos e ao melhor aproveitamento das possibilidades educativas. 

          Trabalho em Rede: todos devem trabalhar em conjunto, trocando experiências e informações, com o objetivo de criar oportunidades de 
aprendizagem para todas as crianças, adolescentes e jovens. O estudante não é só do professor ou da escola, mas da rede, existindo uma 
corresponsabilidade pela educação e pela formação do educando. Nesse ambiente favorável ao diálogo, o professor não está sozinho, faz 
parte da equipe da escola e da rede de ensino.     

Princípio da unicidade entre teoria e prática: 

Na prática pedagógica criadora, crítica, reflexiva, a teoria e prática juntas ganham novos significados.  É importante considerar que, 
quando são tratadas isoladamente, assumem caráter absoluto. Vázquez (1977) afirma que, ao falar de unidade entre teoria e prática, é preciso 
considerar a autonomia e a dependência de uma em relação à outra; entretanto, essa posição da prática em relação à teoria não dissolve a 
teoria na prática nem a prática na teoria, tendo em vista que a teoria, com sua autonomia relativa é indispensável à constituição da práxis e 
assume como instrumento teórico uma função prática (idem, p. 215). 
            Nessa perspectiva de práxis, o conhecimento é integrado, há uma visão articulada de áreas de conhecimento/componentes curriculares, 
de saberes e de ciências; as metodologias são mais dinâmicas, mutáveis e articuladas aos conhecimentos. A avaliação das aprendizagens 
adquire sentido quando passa a considerar o conhecimento em sua totalidade e construção. 
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            Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua 
efetividade na sala de aula, deve-se privilegiar estratégias de integração que promovam reflexão crítica, análise, síntese e aplicação de 
conceitos voltados para a construção do conhecimento, permeados por incentivos constantes ao raciocínio, problematização, questionamento, 
dúvida. Do professor, especificamente, exige a abertura para o diálogo e a disposição para repensar a organização da aula (SILVA, 2011), com 
a clareza do Para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar?  O que e como avaliar? 

Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização 
          A interdisciplinaridade e a contextualização são núcleos para a efetivação de um currículo integrado. A interdisciplinaridade favorece a 
abordagem de um mesmo tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares. A contextualização dá sentido social e político a 
conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos, propiciando relação entre dimensões do processo didático (ensinar, aprender, 
pesquisar e avaliar). 
           O professor que integra e contextualiza os conhecimentos de forma contínua e sistemática contribui para o desenvolvimento de 
habilidades, atitudes, conceitos, ações importantes para o estudante em contato real com os espaços sociais, profissionais e acadêmicos em 
que irá intervir. A interdisciplinaridade pode acontecer em duas dimensões: no próprio componente curricular (intra), e entre componentes 
curriculares chamado de (inter). 

           O princípio da interdisciplinaridade estimula o diálogo entre 
conhecimentos científicos, pedagógicos e experienciais, criando possibilidades de relações entre diferentes conhecimentos e áreas. Santomé 
(1998) afirma que “[...] interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho que entram em ação na hora de 
enfrentar os problemas e questões que preocupam em cada sociedade” (p.65), contribuindo para a articulação das diversas disciplinas e, ao 
mesmo tempo, favorecendo o trabalho colaborativo entre os professores. 

Nas escolas públicas do DF, o diálogo acontece nas coordenações pedagógicas, formações continuadas, planejamentos, discussões 
do currículo e organização do trabalho pedagógico para que contemplem a interdisciplinaridade como princípio. 

Princípio da Flexibilização: 

Em relação à seleção e organização dos conteúdos, este Currículo define uma base comum, mas garante certa flexibilidade para que 
as escolas, considerem seus projetos político-pedagógicos e as especificidades locais e regionais, e enriqueçam o trabalho com outros 
conhecimentos, igualmente relevantes para a formação intelectual dos estudantes. 

A flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia 
e a formação de cidadãos críticos e criativos. Amplia, portanto, de forma aberta, flexível e coletiva, rompimento das amarras impostas pela 
organização das grades curriculares. 

A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas, articuladas ao projeto da escola. Ao considerar os conhecimentos 
prévios dos estudantes, torna-se possível a construção de novos saberes. Nessa visão, os conhecimentos do senso comum são 
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transformados com base na ciência, com vistas a “[...] um senso comum esclarecido e uma ciência prudente [...], uma configuração do saber” 
(SANTOS, 1989, p. 41), que conduz à emancipação e à criatividade individual e social.  

Nessa perspectiva, abrimos espaço para experiências, saberes, práticas dos sujeitos comuns que protagonizam e compartilham com 
professores saberes e experiências construídas em espaços sociais diversos. 

   

     
 

6- OBJETIVO GERAL 

 Realizar uma gestão baseada nos princípios da ética, democracia, paridade, transparência e justiça, Oportunizando à todos o ensino 

de qualidade e valorização das potencialidades e diversidade, através do currículo por competências, permitindo as vivências de 

diversos letramentos, e conhecimento das infinitas formas de linguagens para o sucesso escolar  
 

6.1 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Melhorar a cada ano o índice do IDDF e o do IDEB; 

 Reduzir o índice de reprovação nas turmas provenientes da promoção automática; 

 Promover ações de participação mais efetiva da comunidade escolar; 

 Estimular os profissionais da escola e capacitá-los constantemente;   

 Promover a avaliação institucional semestralmente envolvendo toda a comunidade escolar; 

 Realizar a gestão escolar baseada nos princípios da ética, democracia, paridade, transparência, justiça e no cumprimento das regras 

pré-estabelecidas; 

 Estabelecer ações envolvendo todos os membros da equipe escolar e pais no atendimento qualitativo diferenciado aos alunos que 

necessitarem; 

 Democratizar a informação a respeito da realidade social ambiental, política e econômica local, em vista da promoção da consciência 

cidadã; 

 Identificar as várias formas de linguagens e gêneros literários. 

 Motivar os leitores para a leitura e fruição dos gêneros textuais. 

 Ampliar horizontes e diversificar conhecimentos por intermédio da leitura de diferentes gêneros textuais. 
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 Tomar conhecimento de dados sobre a vida e obra de autores escolhidos. 

 Reconhecer a língua e suas variantes como forma de expressão e identidade de grupos sociais e da época em foco. 

 Compartilhar, confrontar, validar e aprimorar os registros das suas produções nas atividades que envolvem raciocínio lógico matemático. 

 Utilizar as artes cênicas para desenvolver a criatividade. 

 Utilizar novas tecnologias como ferramenta alternativa para desenvolvimento das habilidades pedagógicas. 

 Melhorar a oralidade em sala de aula. 

 Tornar a leitura tão atrativa, quanto os meios de comunicação e entretenimentos.  

 Promover o gosto e desejo pela leitura. 

 Reconhecer a diversidade linguística valorizando as diferenças culturais entre variedades regionais sociais. 

 Oferecer abertura a diversas interpretações que os gêneros textuais podem suscitar, ensinando-os a fazer a vinculação entre o lido e 

vivido. 

 Garantir as aprendizagens, a partir da democratização dos saberes, em uma perspectiva de inclusão de todos, respeitando e valorizando 

as diferenças socioculturais, afetivas, subjetivas, físicas, cognitivas, entre outras; 

 Desenvolver a capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo e a formação de 

atitudes e valores, permitindo as vivências de diversos letramentos; 

 Fortalecer os vínculos de cidadania, os vínculos familiares, os laços de solidariedade humana e a tolerância recíproca; 

 Promover o desenvolvimento de habilidades contextualizadas, tendo como eixos principais a valorização do pluralismo e do confronto 

de ideias, a tolerância e a cooperação como meios de desenvolvimento de capacidades para a convivência, oportunizando ao educando 

a concepção de integralidade. 

 Desenvolver estratégias de promoção da igualdade racial, de gênero tendo como referência o contexto histórico-cultural; 

 Conhecer culturas, autores e gêneros textuais, oportunizando aos leitores o conhecimento das infinitas possibilidades das formas de 

linguagens; 

 Proporcionar a construção de uma autoimagem positiva e consequente valorização do eu, do outro e do meio; 
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7 - CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

Toda proposta pedagógica deve ser orientada por pressupostos teóricos que explicitam as concepções acerca da criança e da educação 

e nós nos fundamentamos na psicologia do desenvolvimento humano para que possamos compreender as diferentes formas que as crianças 

se desenvolvem e aprendem buscando metodologias mais eficazes. 

 Atualmente a criança é percebida como ser integral, global, a qual é considerada biopsicossocial. Compreende-se as influências 

concretas de Piaget no estudo sobre o sujeito cognoscente e Vygotsky no estudo do sujeito social (histórico). 

De acordo com Vygotsky, o desenvolvimento da criança poderia ser descrito como: ensinar e aprender. As crianças se desenvolvem e 

são desenvolvidas. Ele afirma que os seres humanos aprendem à medida que interagem uns com os outros. O conhecimento deriva da cultura 

humana. Tudo que está na zona de desenvolvimento proximal é apreendido. 

 Piaget mostra a importância da interação sujeito-objeto, tornam-se importantes o equilíbrio, a adaptação e a assimilação. 

A Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky, em sua gênese, pressupõe uma natureza social da aprendizagem, ou seja, são por meio das 

interações sociais que o indivíduo desenvolve suas funções psicológicas superiores. O aprendizado humano pressupõe uma natureza social 

específica e um processo pelo qual as crianças penetram na vida intelectual daqueles que as cercam. (VIGOTSKI, 2007, p.100) através das 

relações com os outros homens, por meio da mediação de instrumentos, principalmente por meio da linguagem (instrumento simbólico básico 

de todos os grupos humanos) e dos objetos (instrumentos concretos), que o indivíduo interioriza os elementos culturalmente estruturados. 

Vygotsky chama de internalização, essa reconstrução interna de uma operação externa.  

        De acordo com ele, todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem duas vezes, ou seja, em dois momentos: no nível social 

(Inter psicológico) e depois no nível individual (intrapsicológico): 

1º Inter psicológico: é o momento da aprendizagem que ocorre entre pessoas. Este primeiro momento é decisivo no processo de ensino-

aprendizagem, pois é o momento da mediação docente; 

2º Intrapsicológico: é o momento da aprendizagem que ocorre no interior da criança. No processo de ensino-aprendizagem corresponde ao 

momento da apropriação dos conteúdos pelo aluno. 
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       A transformação de um processo interpessoal num processo intrapessoal acontece ao longo do desenvolvimento da criança, como 

resultado de uma série de eventos ocorridos, como um processo dialético complexo caracterizado por inúmeras transformações. 

 

       Segundo Vygotsky (2007), não se pode limitar à determinação de níveis de desenvolvimento, se o que queremos é descobrir as relações 

reais entre o processo de desenvolvimento e a capacidade de aprendizado. Temos que determinar pelo menos dois níveis de desenvolvimento 

da criança: o primeiro nível pode ser chamado de nível de desenvolvimento real e o segundo, de zona de desenvolvimento proximal. 

 

➔Nível de desenvolvimento real: é o nível de desenvolvimento da criança onde suas funções mentais se estabeleceram como resultado de 

certos ciclos de desenvolvimento já completados; 

➔Zona de desenvolvimento proximal ou potencial: é o nível de desenvolvimento da criança determinado através da capacidade de solução 

de problemas sob à orientação de um adulto ou em colaboração com os colegas mais capazes.  

 

Com base nas concepções da Psicolinguística, na perspectiva psicogenética da aprendizagem da língua escrita, de Emília Ferreiro 

(2001), que houve uma significativa mudança de pressupostos e objetivos na área da alfabetização. Alterou-se a concepção do processo de 

aprendizagem e reduziu a distinção entre aprendizagem do sistema de escrita (alfabetização) e as práticas sociais efetivas de leitura e de 

escrita (letramentos), que devem se dar de forma prazerosa e criativa (ludicidade). 

 

O Bloco Inicial de Alfabetização que apresenta uma proposta pedagógica pautada na tríade alfabetização, letramentos e ludicidade. 

Esses eixos procuram estabelecer uma coerência entre os aspectos fundamentais do processo de alfabetização, buscando a proficiência leitora 

e escritora a partir da alfabetização e dos letramentos sem perder de vista a ludicidade. A intenção é a de que o eixo integrador possa facilitar 

o desenvolvimento das estruturas cognitivas e das dimensões afetiva, social e motora dos estudantes nos diferentes anos do Bloco, favorecendo 

a alfabetização e os letramentos nos seus diversos sentidos. Santomé (1998, p. 125) afirma que “as propostas integradoras favorecem tanto o 

desenvolvimento de processos quanto o conhecimento dos problemas mais graves da atualidade”.  

Diante desse conhecimento, a Escola Classe 111 Sul desenvolveu o presente projeto tendo como objetivo principal desenvolver a 

linguagem oral e escrita das crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

      Com isso, pretende-se trabalhar o tema Pequeno Leitor Imaginativo para despertar nos alunos o hábito de leitura, conduzindo-os para 

imensas possibilidades de conhecimentos, no qual a leitura e a escrita estão presentes em todos os níveis educacionais e sociais. Este projeto 

conduzirá o leitor pelos caminhos da crítica e os levará a conhecer obras de alta qualidade estética e autores expressivos. 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1997) definem que o papel do professor e da escola, é formar alunos críticos e habituados 

com a leitura. Habituar-se à leitura só é possível quando há o contato diário com todo tipo de gênero textual. Nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, esse contato encontra forte parceria na oralidade, é no ato de contar histórias para crianças e nas brincadeiras de cadência, que 

são atos de linguagem, que representamos simbolicamente o real. Essa representação simbólica é direcionada para a aquisição de modelos 

linguísticos formais, que possibilitarão aos estudantes apropriarem-se da leitura e da escrita de forma descontraída e natural. Ao mesmo tempo, 

formar sujeitos críticos, pressupõe apresentar-lhes o mundo em toda a sua complexidade, criando ambientes de diálogo fraternos e 

multiculturais, que favoreçam o exercício da alteridade e a formação de uma empatia verdadeira para com o outro e as diferenças. 

Cabe à escola a relevante tarefa de ensinar a ler e a escrever, por isso é necessário desenvolver uma política de leitura e de escrita que 

busque uma consistente formação leitora a crianças e adolescentes. 

Acredita-se que o grande desafio da escola contemporânea seja desenvolver as capacidades leitoras nos alunos, com o mundo atual 

voltado para as redes sociais, pois o que se observa é o desinteresse das crianças pelas obras literárias, o que vem crescendo gradativamente, 

mas em ritmos acelerados. 

A escola se caracteriza como um ambiente profícuo à formação de leitores e o que se pretende é apresentar diversos gêneros literários 

e autores diversos acreditando-se que essa aproximação alunos/obras literárias despertará nas crianças o interesse pela leitura.  

Partindo-se do conhecimento da criança, da realidade em que ela vive e da sociedade da qual faz parte, será realizada a seleção dos 

autores e obras literárias, desta forma acredita-se que o texto literário terá maior significância. 

Propor uma forma de ensino com base na leitura literária é importante, pois a literatura trata de sentimentos, sensações e situações que 

vinculam fantasia e realidade, o que constantemente estão presentes em nossa própria vida. 

Ao utilizar a literatura na escola, ela se transforma em importante instrumento de formação, já que o enredo da obra literária é construído 

a partir de conteúdos humanos, o que possibilita ao leitor refletir sobre assuntos relevantes para o seu desenvolvimento e permite ainda, que 

os leitores se encontrem com personagens que têm aflições, sentimentos, desafios e relações corriqueiras. 

A linguagem literária é caracterizada por sua plurissignificação. Termos e expressões são utilizados muitas vezes com sentidos diferentes 

daqueles que lhes são atribuídos comumente. Por isso, as palavras no texto literário têm o poder de nos envolver e transportar para um lugar 

que não é só imaginário, mas, também, real. É real porque se pode viver um momento inigualável, mesmo que este seja fruto do imaginar, do 

sentir, do fruir, do aprender ou do sonhar. 
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A literatura, enquanto obra de arte, estimula o desenvolvimento estético de cada pessoa, pois não explica o mundo como o faz a ciência 

e a razão. Entretanto, por ser rica em intenções e fecunda em ambiguidades, a arte tem o poder de aflorar nossos sentimentos, o que gera o 

refinamento do nosso espírito e acarreta uma nova percepção sobre o mundo, as pessoas e as relações existentes. 

Ouvir e ler (figurativamente), esse movimento cria o ambiente propício para que compreendam outras formas narrativas que possam 

estabelecer contato com todos os tipos de leitura, de escrita, reescrita e reconto. 

 

8 - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

A presente proposta foi elaborada pela comunidade escolar deste Estabelecimento de Ensino sob a supervisão da Direção, com o 

objetivo de melhorar a qualidade de ensino, reduzir a repetência, garantir o sucesso escolar e extinguir a evasão, assim como implementar 

uma gestão democrática. Com relação à metodologia utilizada, será baseada nas habilidades dos Parâmetros do Currículo Nacional, por meio 

de Pedagogia de projetos, nos quais a interdisciplinaridade e a proposta sócio interacionista e a abordagem construtivista permeiam o fazer 

pedagógico. Portanto, o método é global, visando desenvolver individualmente as potencialidades.  

As atividades pedagógicas serão complementadas com subprojetos voltados para os gêneros textuais (biografia, jornal, correio 

eletrônico, notícia, etc. Mediar a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática pelo tema transversal “PLIM – Pequeno Leitor Imaginativo” 

é desenvolver nos alunos capacidades específicas que lhes permitam compreender a diversidade da vida nas obras de autores a serem 

conhecidos. Em 2019 serão abordados os subprojetos com base nos gêneros textuais, em consonância com o tema gerador - PLIM - PEQUENO 

LEITOR IMAGINATIVO. Os gêneros textuais serão divididos através dos quatro bimestres, assim sendo, todas as turmas estarão trabalhando 

conjuntamente os mesmos gêneros textuais.  

1º BIMESTRE:  Agenda, Biografia, Autobiografia, Calendário, Lista, Regras, Bilhete, Gráficos, Tabelas, Cartazes, Contos, Cantigas de 
roda.  

2º BIMESTRE: Convites, Fábulas, Jornal, Música, Propagandas, Reportagem, Notas fiscais, Textos instrucionais.  

3º BIMESTRE: Carta, Correio eletrônico, Mensagem instantânea, Whatsapp, Entrevista.  

4º Bimestre: Histórias em quadrinhos, Notícia, Crônicas – 5º ano, Resenha – 5º ano, Texto científico – 5º ano.   

 As turmas dos 5º anos desenvolverão o Projeto de sustentabilidade com o título de Consciência Planetária   
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A EC 111 SUL é organizada em ciclos. Atende aos blocos do BIA e 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, com turmas de Integração 

Inversa e Inclusão – inclusive Classe Especial de TGD (autistas). 

Atualmente a EC 111 SUL atende alunos na modalidade de Ensino Fundamental 09 anos, Classe Especial TGD (autistas), Sala de 

Recursos Generalista e Específica de Altas Habilidades. A escola possui um total de 340 alunos distribuídos em 18 turmas e 26 alunos atendidos 

pelo programa de Altas Habilidades 

TURNO MATUTINO 

ANO MODALIDADE DE ENSINO Nº DE ALUNOS 

1º ano A   Ensino Fundamental de 09 anos 29 

2º ano A e B  Ensino Fundamental 09 anos-II 42 

3º ano A  Ensino Fundamental 09 anos 17 

4º ano A e B Ensino Fundamental 09 anos 43 

5º ano A Ensino Fundamental 09 anos 24 

Classe Especial A Ensino Especial TGD (Autismo) 02 

Classe Especial B Ensino Especial TGD (Autismo) 01 

TURNO VESPERTINO 

ANO MODALIDADE DE ENSINO Nº DE ALUNOS 

1º ano B Ensino Fundamental de 09 anos 25 

2º C e D Ensino Fundamental 09 anos 41 

3º ano B e C Ensino Fundamental 09 anos 38 

4º ano  C Ensino Fundamental 09 anos 23 

5º ano B Ensino Fundamental 09 anos 19 
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Classe Especial C Ensino Especial TGD (Autismo) 02 

Classe Especial D Ensino Especial TGD (Autismo) 02 

Como citado no Programa Novo Mais Educação, do Governo Federal, “fazer Educação Integral deve ser uma escolha livre e consciente, 

da comunidade de aprendizagem. Contextualizado nos objetivos e metas gerais, que caracterizam uma atuação sistêmica e articulada, o projeto 

pedagógico deve preocupar-se com o planejamento das atividades cotidianas da escola”. 

Em conformidade com o programa no espaço da Escola Classe 111 Sul, será trabalhado o Currículo em Movimento da SEEDF e, o 

aluno no turno matutino terá: Acompanhamento Pedagógico (Obrigatório): instrumentalização metodológica para ampliação das oportunidades 

de aprendizado dos estudantes, com foco na aprendizagem do aluno em Língua Portuguesa e Matemática. Os Educadores Sociais Voluntários 

são acompanhantes dessas atividades pedagógicas, trabalhando de forma articulada com os professores das turmas para promover a 

aprendizagem dos alunos nos componentes de Matemática e Língua Portuguesa. 

Para complementação dos trabalhos formativos desta Instituição Escolar, no turno vespertino o professor Alessandro Viegas Rodovalho, 

profissional habilitado na área de Educação Física desenvolve o Projeto Educação com Movimento (SEEDF) habilidades do currículo, com 

atividades a serem realizadas na quadra esportiva externa da escola, pátio interno e área em frente à escola.        

Os Coordenadores Pedagógicos e a Orientadora Educacional cumprirão o determinado na portaria de distribuição de carga horária, de 

acordo com suas atribuições em documentos norteadores. 

Às quartas-feiras serão realizadas reuniões coletivas com Projeto de Coordenações Propositivas, com propostas de palestras, oficinas, 

estudos dirigidos, trocas de experiências entre os colegas, organização de momentos coletivos, conselhos de classes, Viradas Pedagógicas, 

entre outras necessidades conforme surgirem no decorrer do ano letivo. 

Nas demais coordenações da semana, os professores planejam aulas, se reúnem com pais, realizam correções de trabalhos, pesquisas 

etc., para desenvolver aulas atrativas. 

As aulas serão enriquecidas com atividades lúdicas, objetivando o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, leitura e 

interpretação, o desenvolvimento de habilidades motoras, maior socialização em busca do bem-estar físico / mental, desenvolvendo-se junto 

aos eixos transversais do Currículo. 

A Escola Classe 111 Sul apresenta uma rotina diária e organizada da seguinte maneira: 

ROTINA  ESCOLAR 
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Assim que chegam à escola, todos os funcionários devem passar na sala dos professores e olhar o quadro de avisos, antes de irem 
para suas atividades, pois as informações do dia, mês são atualizadas diariamente. 

*Toda semana é entregue um informativo semanal para os pais, com avisos sobre a escola, para ser lido e colado na agenda escolar. 

Entrada  

*Sinal musical toca e os alunos entram e sentam nos tapetes, onde são acolhidos. São repassados recados e os parabéns dos 
aniversariantes. Cada turma, em rodízio, é responsável por planejar e acolher as crianças às quartas-feiras.  

*Segundas-feiras 

    Nas entradas haverá o hasteamento e arreamento da Bandeira Nacional. 

*Quartas-feiras 

Acolhidas planejadas pelas turmas com temas a definir na semana. 

*Sextas-feiras – Projeto Caminhos da Leitura 

*Os alunos vão direto para sala, deixam as mochilas e se acomodam em frente as suas salas em cantinhos/rodinhas de leitura para realizar 
o projeto no pátio. Toda escola para por 30 minutos. Cabe ao professor selecionar os livros no dia anterior para esta atividade. 

Uma vez por mês, uma turma é responsável por planejar com os alunos, uma apresentação de um gênero textual na acolhida de sexta-
feira. 

Recreio e lanche 

Matutino: 

*9h50 às 10h10-Recreio do 4º e 5º anos matutino e lanche do BIA e Classe Especial. Após o lanche, retornar para sala; 

*10h10 às 10h30-Recreio do BIA e Classe Especial e lanche do 4º e 5º anos 

Vespertino; 

*15h10 às 15h30 - Recreio do 4º e 5º anos vespertino e lanche do BIA e Classe Especial. Após o lanche, retornar para sala; 

*15h30 às 15h50 - -Recreio do BIA e Classe Especial e lanche do 4º e 5º anos 

*Os responsáveis pelo monitoramento do recreio pegam os alunos e levam aos locais e ao final, retornam com eles em fila; 
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*Nos horários de 10h30 e 15h55- Intervalo dos funcionários que ajudaram no monitoramento do recreio, exceto servidores que lancham 
antes. 

Saída 

*12h40 toca a música. Os alunos do Integral são acompanhados pelo professor até o transporte e entregues ao monitor do ônibus com 
uma lista de frequência  

*17h50 toca a música. Os pais entram e pegam as crianças em sala e o professor libera os alunos que têm autorização para irem embora 
sozinhos. 

*Após tocar o sinal, todos devem ser encaminhados para frente da escola aos cuidados da portaria. 

           Quanto à Sala de Recursos, o atendimento do professor deverá viabilizar a adequação curricular, inclusive as avaliações aos alunos 

ANEE acompanhando os alunos diagnosticados junto ao professor regente, o atendimento ocorre no contra turno, durante dois dias da semana, 

com carga horária de 50 minutos cada atendimento. 

 Os Educadores Sociais Voluntários, também têm a função de auxiliar o professor regente com esses estudantes TGD em sala de aula. 

Atualmente temos alunos diagnosticados com NEE: 01 DI, 01 S. DOWN/DI, 15 TGD, 02 DF/BNE, 02 DPAC, 07 TDAH, 01 DISLALIA, 05 

AH, 01 TOD e 01 DA/MOD. Serão atendidos pela Sala de Recursos da escola todos os alunos com o diagnóstico de DI, DF e TGD incluídos 

no ensino regular.  

SALA DE RECURSOS DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

Sempre que se fala em Altas Habilidades/Superdotados, o que nos vem à mente é a figura dos grandes gênios e visionários da 

humanidade. Todos eles se destacaram em virtude de suas realizações criativas, deram contribuições positivas para a humanidade e elevaram 

o conhecimento humano, as ciências, a tecnologia, a cultura e as artes a patamares inusitados.  

          O século XXI nasce como o prenúncio de uma nova era, em que cada vez mais as nações percebem que os talentos humanos são seus 

bens mais preciosos. O mundo de hoje clama por boas ideias, por mudanças nas noções pré-concebidas. Assim sendo, a escola abre espaço 

para contribuir com esse processo.  

         Sabendo-se que, as pessoas com altas habilidades/superdotados formam um grupo heterogêneo, com características e habilidades 

diversificadas; que diferem uns dos outros, de acordo com as pesquisas, esta instituição educacional considera essencial encorajá-los e atendê-

los para o desenvolvimento de suas potencialidades logo em seus anos iniciais, tendo em vista que a maioria desses estudantes demonstra 
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um padrão diversificado de desenvolvimento cognitivo, expresso em diferenças entre o desenvolvimento intelectual e o emocional ou 

psicomotor.  

            E assim, “É indispensável instrumentalizar didaticamente a escola para trabalhar com a diversidade”. Nem a diversidade negada, 

nem a diversidade isolada, nem a diversidade simplesmente tolerada. 

            Também não se trata da diversidade assumida como um mal necessário ou celebrada como um bem em si mesmo, sem 

assumir seu próprio dramatismo. Transforma diversidade conhecida e reconhecida em uma vantagem pedagógica: este me parece 

ser o grande desafio do futuro (apud Lerner, 2007, p.7). 

           Muitos são os desafios que nossa escola tem que enfrentar para fornecer uma educação de qualidade e atender às demandas de todos 

os estudantes, de forma inclusiva. A par destes desafios, o AEE AH/SD, apresenta-se como uma resposta aos propostos pela área. E esta 

instituição educacional rompe com a rotina convencional para não gerar desperdício de talento, de potencial ou desmotivação do estudante por 

não ser assistido, entendendo-se que é tarefa da escola reconhecer a singularidade do sujeito, e principalmente as suas necessidades 

educacionais. 

           Com base em todos os pressupostos da inclusão desta demanda, a Escola Classe 111 Sul abriu espaço para uma Sala de Recursos do 

AEE- AH/SD, contribuindo para o desenvolvimento do talento e do potencial desses estudantes, tendo em mente que o ambiente é um dos 

principais promotores das capacidades superiores que um dia irão desabrochar de forma plena e oferecer novas ideias para a solução dos 

problemas da nossa sociedade.    

           A Sala de Recursos tem como finalidade atender ao estudante identificado como superdotado, aplicando técnicas e estratégias de ensino 

para suplementação, diferenciação e o enriquecimento curricular, assegurando o cumprimento da legislação brasileira e o princípio da igualdade 

de oportunidades para todos. Assim sendo, o acesso do estudante à Sala de Recursos do AEE-AH/SD, oportuniza experiências que extrapolam 

o espaço educacional, possibilitando o desenvolvimento do seu potencial em níveis cada vez mais elevados. Portanto, torna-se também, tarefa 

deste atendimento educacional especializado, conhecer os pontos fortes e os interesses do estudante, suas necessidades cognitivas, sociais 

e afetivas.  

           Os estudantes indicados pelas escolas regulares ou profissionais da educação e da saúde serão atendidos no contra turno do ensino 

regular, uma vez por semana, nesta sala de recursos, por um professor mediador, especializado em Altas Habilidades/ Superdotados. 

           O professor da Sala de Recursos atua como mediador, dinamizador, catalisando e articulando com outros espaços todas as demandas 

advindas do interesse do estudante e criando oportunidades para o mesmo encontrar desafios compatíveis com as suas habilidades.  



30 
 

           A equipe do AEE- AH/SD é composta por um professor de atividades e um itinerante, responsáveis por todas as atividades processuais. 

 O atendimento às necessidades educativas dos estudantes identificados com potencial de talento em salas de aula do ensino regular 

fundamenta-se no desenvolvimento de estratégias diferenciadas de abordagem das habilidades e competências do currículo comum, com 

vistas à suplementação, diferenciação, modificação e ao enriquecimento curricular através da Sala de Recursos existente nesta Instituição de 

Ensino.  

        Cada turma tem um dia destinado à ocupação da sala de leitura, para trabalho com o professor regente. O espaço também é aberto para 

a comunidade escolar. 

Os alunos terão semanalmente/quinzenalmente, aula no Laboratório de Informática. (No momento funcionando com apenas 15 

computadores) 

 A escola está inserida nos Projetos Mais Educação da Rede Integradora da CRE/PP, Mais Alfabetização do MEC, EcoAtivos e participa 

ativamente dos Temas dos dias destinados aos Dias Letivos Temáticos, além de participar de atividades extraclasses conforme as habilidades 

desenvolvidas nos subprojetos. 

9 – CONCEPÇÕES PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO. 

                A avaliação pedagógica do ensino-aprendizagem será de caráter processual, formativo e participativo de forma contínua, cumulativa 

e diagnóstica, levando-se em consideração tanto as estratégias didático-pedagógicas propostas como os processos de aprendizagens dos 

estudantes. 

 

           A avaliação das ações contidas neste Plano de ação foi e será feita através da avaliação institucional, dos encontros envolvendo família, 

nas reuniões pedagógicas e administrativas com feedback dos acontecimentos na escola, visando sempre uma reavaliação, possibilitando 

rever estratégias semestrais, mensais e anuais que zele pela eficácia e eficiência do mesmo. 

         A avaliação será formativa com vários instrumentos e análise de todo o coletivo da escola. A cada final de quatro semanas, haverá 

aplicação do teste da psicogênese envolvendo os alunos do BIA (1º e 2º anos), letramento e letramento matemático (3º ano) com vista a avaliar 

os avanços dos alunos e reformulação de estratégias para a progressão continuada. Nas turmas de 4º e 5º anos (Bloco 2) também serão 

avaliadas as estratégias de reagrupamento envolvendo a equipe pedagógica da escola. 

           Também será trabalhado com portfólio para acompanhamento individualizado, Conselho de Classe bimestral, Conselho de Classe Mirim 

bimestral envolvendo a clientela escolar e reunião bimestral de pais. 
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           A partir deste ano implantamos na escola o questionário “Minha Sala Favorece a Aprendizagem da Leitura e da Escrita” esse instrumento 

sinaliza e avalia erros e acertos dentro do espaço interno da sala de aula e os regentes também realizam uma auto avaliação do trabalho 

pedagógico.   

10 – ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 

 
            A escola implementa o currículo trabalhando de forma interdisciplinar com os subprojetos, o professor regente tem autonomia para 

trabalhar de forma interdisciplinar as habilidades propostas no currículo de acordo com o interesse da turma em relação à alguma atividade 

proposta. Faz-se necessário o aproveitamento de conhecimentos prévios de seus estudantes para que estes possam avançar em suas 

expectativas pedagógicas.  

            O trabalho realizado com projetos visa facilitar e objetivar o interesse dos alunos norteando-os quanto às atividades propostas. Eles 

podem fazer a relação da teoria com a prática através das histórias lidas e ouvidas, reapresentações por meio de dramatizações, jograis, 

cartazes, músicas, danças, maquetes entre outros, conforme criatividade. 

De acordo com o caderno 06 do Currículo em Movimento 2013 a Educação Básica fundamenta-se nos princípios da equidade, do direito 

à dignidade humana, na educabilidade de todos os seres humanos, independentemente de comprometimentos que possam apresentar no 

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

de políticas públicas educacionais reconhecedoras da diferença e da necessidade de condições distintas para a efetivação do processo 

educacional. Essa previsão se encontra respaldada desde a garantia em Carta Magna (Constituição Federal, 1988), que assegura em seu 

artigo 1°, incisos II e III, a cidadania e a dignidade da pessoa humana como Fundamentos da República que, em seu artigo 3º, inciso IV, 

estabelece a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação como 

um dos Objetivos da República. 

  O aluno Portador de Necessidade Educacional Especial terá seu atendimento observando à Adequação Curricular, no qual poderá 

ocorrer: 

 Introdução ou eliminação de conteúdos considerando a condição individual do estudante; 

 Modificação metodológica dos procedimentos, da organização didática e da introdução de métodos; 

 Flexibilização da carga horária e da temporalidade para desenvolvimento dos conteúdos e realização das atividades; 

 Avaliação e promoção com critérios diferenciados, em consonância com a proposta pedagógica da instituição educacional, respeitada a 

frequência obrigatória. 
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           De acordo com o Currículo, os Eixos Integradores e Transversais, são trabalhados através de textos com temas atuais para serem 

abordados com compreensão e interpretação em sala, com conversas diariamente sobre como respeitar o próximo, dialogar, resolver conflitos 

amigavelmente, não causar desconforto ao colega, assim como eliminar a prática do bullying, preconceito e discriminação. Este ano, o projeto 

piloto “moeda imaginária“, realizada pela orientação e coordenação, também auxiliará nestas atividades e a escola contempla com certificados, 

alunos destaques em todos os aspectos disciplinares e pedagógicos.  

           Para os estudantes que apresentarem alguma dificuldade de aprendizagem, será preenchida a ficha de encaminhamento à EEAA, 

enviada à CRE PP/C, para que juntamente com a Equipe Pedagógica desta UE,e colaboração da família, sejam organizados projetos de 

intervenções para sanar essas dificuldades. Pois, a Equipe EEAA, desta instituição no momento encontra-se sem esse auxilio profissional, pois 

a pedagoga da Equipe lotada na escola encontra-se afastada das suas atribuições, com restrições de atendimento à aluno e família, aguardando 

processo de readaptação.  

A proposta de trabalho para as intervenções aos estudantes que apresentarem alguma característica diferenciada, será realizada com 

atividades diversificadas e diferenciadas, reagrupamentos intraclasses e atendimento individualizado, conforme a necessidade e realidade do 

aluno. 

Os reagrupamentos intraclasses acontecerão de acordo com a necessidade das turmas, podendo ser diariamente.  Os interclasses 

ocorrerão bimestralmente, com atendimento diário por uma semana, envolvendo professores e equipe pedagógica. Os alunos serão 

classificados de acordo com os testes da Psicogênese Escrita para os alunos do BIA e, produções de gêneros textuais e/ou situações problemas 

matemáticos para o segundo bloco 4º e 5º anos. Segue abaixo, a grade curricular por bimestre, de acordo com cada ano para se trabalhar 

interdisciplinaridade e a contextualização dos conteúdos: 

 

            CURRÍCULO EM MOVIMENTO – 2019            1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL  
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE / LINGUAGENS – LÍNGUA PORTUGUESA /  BIA - 1º ANO 

1º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

Leitura Produção escrita e oral 

• Diferenciar as unidades linguísticas: letras, palavras, textos, números e outros símbolos. 

• Conhecer o alfabeto, perceber a função das letras e reconhecer os diferentes tipos. 

Leitura Produção escrita e oral 

• Símbolos: identificação e diferenciação (letras, números, figuras, etc). 
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• Identificar diferentes linguagens (verbal e não verbal) presentes em gêneros textuais. 

• Antecipar e inferir assuntos de textos a serem lidos em função de seu suporte, gênero e 
contextualização. 

• Antecipar conteúdos (levantamento de hipóteses) durante a leitura, feita por outros leitores ou 
com autonomia. 

• Fazer inferências para perceber informações implícitas (entrelinhas) no texto lido.  

 

• Alfabeto: topologia de letras, tipos de letras (maiúsculo e minúsculo), ordem alfabética, 
identificação de consoantes e vogais. 

• Letras iniciais de palavras significativas – percepção do som 

• Relação de letras, palavras e imagens. 

• Análise de palavras significativas quanto a número de letras, silabas orais, letras inicial e final. 

• Classificação de palavras que começam e terminam com a mesma letra. 

• Textos: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal (escrita e imagem), concretizados 
em diversos gêneros, em diferentes suportes 

• Elementos que compõem a estrutura e a apresentação de diversos gêneros e seu contexto 
de produção (características composicionais, autor, interlocutor, situação de interação, 
finalidade, suporte, circulação). 

• Nome próprio e de colegas: leitura e escrita. 

• Leitura e escrita de listas diversas de acordo com alguns critérios: ordem alfabética, contexto 
semântico, etc. 

2º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

• Participar de situações de produção oral e escrita de textos em diferentes gêneros. 

• Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente e por escrito. 

• Ler e escrever com compreensão um texto pequeno com encadeamento de ideias, com 
autonomia, a partir de assunto significativo e contextualizado. 

• Identificar os diversos falares regionais relacionando-os a aspectos culturais evidenciados em 
diversos gêneros textuais. 

• Conhecer e manusear diferentes suportes textuais. 

• Selecionar informações necessárias para compreensão do texto de acordo com o objetivo da 
leitura. 

• Verificar (confirmando ou não) hipóteses levantadas, facilitando a compreensão do texto lido. 

 

• Cantiga de roda, parlenda, trava língua, lengalenga, adivinhação, piada, quadrinhas, poemas 

– leitura, declamação, brincadeiras e produção 

• Bilhetes e convites – leitura e produção de acordo com o contexto de uso 

• Rótulos, embalagens, logomarcas e slogans: leitura apoiada em imagens e em textos 
(quantidade, forma, disposição gráfica, prováveis interlocutores, etc.) 

• Poemas (versos e estrofes) e textos em prosa – diferenças entre estruturas  

• Ilustração (desenhos) de poemas, músicas e contos de fadas, como forma de interpretação 
do tema abordado 

• Criação de histórias por meio de desenhos 

• Produção textual por meio de diversos gêneros, preferencialmente em situações reais de 
uso 

3º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 
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Retomar informações explícitas e implícitas de textos lidos, por meio de perguntas mediadas pelo 
professor. 

• Perceber o assunto principal de textos lidos, com autonomia ou por outros leitores. 

• Relacionar os assuntos de textos lidos, a conhecimentos prévios, construindo significados. 

• Perceber, com a mediação do professor, a intertextualidade 

• Leitura e produção oral e escrita de gêneros que apresentam a NARRATIVA em sua 
organização interna: contos infantis, fábulas, lendas, etc. 

• Elementos que compõem a narrativa (presente em diversos gêneros): personagens (quem?), 
lugar/espaço (onde?) e ações (o quê?) 

• Relação imagem texto: leitura de narrativas somente com imagens. 

• Descrição oral da sala de aula 

• Relatos de acontecimentos do cotidiano 

• Reconto de histórias por meio da oralidade, escrita e desenho 

• Diversos falares regionais – diferenças e semelhanças de sentidos de palavras e expressões 
ligadas a aspectos culturais 

• Manuseio de suportes textuais: livros; revistas, jornal, gibi, folhetos, folder, encartes, cartazes, 
cartão, panfletos, etc. 

4º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

Conhecimentos linguísticos articulados com textos: 

• Desenvolver a consciência fonológica para relacionar fonemas e grafemas na leitura e na 
escrita. 

• Compreender, no mínimo, a estrutura silábica CV para ler e escrever palavras e pequenos 
textos. 

• Refletir sobre a função de determinadas palavras: verbos (como ação) e adjetivos, em 
contextos de uso oral. 

Literatura 

• Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler com prazer e aprimorar-se 
como leitor e escritor proficiente. 

• Lidar com textos variados para descobrir a diversidade estética presente na literatura infantil. 

• Recontar contos de fadas e lendas que conhece. 

• Ilustrar histórias clássicas da Literatura Infantil. 

Conhecimentos linguísticos articulados com textos: 

• Exploração de sons iniciais (aliteração) ou finais (rimas) das palavras 

• Segmentação (divisão) oral da palavra em sílabas 

• Identificação do som da sílaba na palavra 

• Relação entre grafema (letra) e fonema (som) – na leitura e escrita de palavras e textos 

• Correspondências regulares diretas entre letras e fonemas: PBTDFV 

• Oposição surda / sonora (diferenças sonoras) entre: p/b; t/d; f/v 

• Palavras novas a partir de outras, trocando letras e sílabas (PATO/MATO, GADO/DADO) 

• Utilização da estrutura silábica CV para ler e escrever palavras e pequenos textos 

• Adjetivação oral (atribuição de qualidade / características) de objetos enfatizando formas, 
cores e função por meio de jogos e brincadeiras 

• Verbos - apenas para perceber e nomear ações realizadas no dia a dia: correr, caminhar, 
levantar, pular, comer, escovar, escrever, espreguiçar, etc. 

• Vocabulário - ampliação a partir da compreensão de significados no contextualizados 

Literatura 
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• Exploração estética (ritmo, rima, estrofe e silhueta) de gêneros da tradição oral: parlendas, 
cantigas, música popular, etc. 

• Livros e obras infantis: escuta e manuseio 

• Literatura e cinema: diferença entre o livro e o filme, realçando a autoria original. 

• Estudo de personagens clássicos da literatura brasileira: diferença da obra literária, de 
adaptações feitas pela criança. 

 

 

 

 

 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE /LINGUAGENS – ARTE /   BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 

1º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

Plástica e Cênica 

• Desenvolver a percepção (construção de identidade). 

• Explorar a imaginação e a expressividade espontânea. 

• Explorar a criatividade a partir de temas e observação da natureza. 

• Experimentar materiais e suportes diversos. 

• Ampliar o repertório de imagens. 

• Conhecer aspectos do bioma Cerrado. 

• Explorar a imaginação e a expressividade por meio de temas que contextualizem a ação 
criadora.  

• Pesquisar e exercitar as diferentes propriedades da cor. 

• Compreender diferentes características das cores, como 

Forma de elaborar novos parâmetros de conhecimento e observação da natureza. 

• Conhecer a diversidade cultural presente em manifestações artísticas brasileiras. 

Plástica e Cênica 

• Elementos básicos: ponto, plano, textura, formas, volume, luz, linha 

• Autorretrato e releitura 

• Desenho de observação (paisagens, objetos, pessoas etc.) 

• Criação livre de desenhos, pinturas, colagem, esculturas, modelagem e construções. 

• Pesquisa de elementos, cores e formas presentes na fauna e flora do Cerrado 

• Pesquisa de elementos encontrados na natureza (folhas, pedras, terra, etc.) 

• Técnicas artísticas com variados instrumentos e materiais (pincéis, lápis, giz de cera, 
papéis, tintas, argila) e outros meios (fotografias, vídeos, computação gráfica, etc.) 

• Elaboração de trabalhos em suportes de tamanhos, formas e texturas variadas 

• Observação das cores presentes na natureza em diferentes épocas do ano 

• Apreciação de obras de artistas que utilizam a temática da natureza para composição do 
trabalho plástico 
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• Pesquisar a diversidade cultural e o folclore brasileiro presentes nas linguagens artísticas. • Elaboração plástica a partir de leitura de imagens de artistas brasileiros 

2º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

• Desenvolver a criatividade, sensibilidade e pesquisa em arte, por meio da observação, 
imaginação, fantasia a partir da exploração e experimentação de diversas linguagens, 
suportes, técnicas e materiais.  

• Conhecer alguns fundamentos da linguagem visual, aplicando seus princípios na criação de 
trabalhos artísticos variados (cor, forma, textura, equilíbrio, movimento, contrastes de claro e 
escuro). 

• Estabelecer relações entre elementos (objetos, formas) de diferentes proporções. 

• Apreciar obras de artistas variados e observar aspectos plásticos da composição. 

• Frequentar espaços culturais diversos e conhecer aspectos importantes na formação do 
espectador. 

• Trabalhar o corpo e expressar-se cenicamente visando à 

Expressão, integração e socialização. 

• Utilizar a linguagem cênica para facilitar e ampliar sua potencialidade criadora. 

• Trabalhar a voz de forma lúdica visando à expressividade. 

• Adquirir noções elementares da linguagem teatral a partir de textos e histórias trabalhadas. 

• Adquirir noções da nomenclatura teatral através de jogos teatrais. 

• Utilizar-se de modalidades teatrais para trabalhar a expressividade. 

• Produções artísticas próprias e de outros (apreciação, observação análise, interpretação, 
criação e valorização) 

• Arte como manifestação da cultura e identidade de um povo. (Matrizes brasileiras) 

• Manifestações folclóricas e populares 

• Cores primárias e secundárias 

• Cores frias e cores quentes 

• Cores na natureza e as produzidas pelo homem 

• Criação de desenhos, pinturas, esculturas e construções a partir de temáticas pesquisadas 

• Elementos básicos da linguagem visual: relação entre texturas, formas, ritmos, movimentos e 
equilíbrio 

• Figura-fundo: relações de proporção (colagem e desenho) 

• Noção espacial. 

• Apreciação de obras artísticas variadas 

• Espaços de informação e de comunicação artística / cultural, museus, mostras, exposições 
galerias, oficinas, ateliês, pontos turísticos e outros 

3º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 
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• Reconhecer a estrutura do texto dramático, início, meio e fim, por meio de diferentes tipos de 
textos. 

• Frequentar e utilizar espaços culturais. 

• Perceber o teatro como fonte de cultura e sua relação com a história. 

• Exercitar atitudes de plateia. 

Música 

• Explorar sons que nos cercam em diversos contextos (corpo, natureza, objetos, ambientes, 
instrumentos). 

• Perceber o silêncio como parte de sequências sonoras. 

• Perceber diferentes elementos que compreendem o som. 

• Ouvir e apreciar vários gêneros musicais. 

• Perceber o tempo forte de palavras e de músicas, sejam cantadas ou instrumentais. 

• Cenas corporais 

• Improvisação teatral 

• Jogos dramáticos 

• Comunicação espontânea de diferentes sensações: olhar, ver, escutar, ouvir, comer, pegar e 
cheirar, etc. 

• Diálogo: improvisação de pequenas cenas 

• Expressão corporal 

• Expressão vocal 

• Interpretação de personagens de narrativas e textos infantis, de espetáculos teatrais, histórias em 
quadrinho, filmes, propagandas, desenhos animados e programas infantis de TV 

• Dramatização de histórias 

• Elementos teatrais visuais e sonoros: máscaras, maquiagem, cenário, sonoplastia, figurino e 
iluminação 

• Movimentos expressivos: ações dramáticas por meio da exploração de deslocamentos, de planos, 
de peso e de fluência. 

• Expressividade corporal em movimentos socioculturais (frevo maracatu, quadrilha, samba, 
capoeira) e outros do contexto 

• Conhecimento e identificação do texto dramático 

• Espaços de informação e de    comunicação artística / cultural: teatros, salas de apresentação outros 

4º BIMESTRE 

OBJETIVOS 

• Conhecer características de ritmo,  

Melodia e harmonia. 

• Registrar sons de forma alternativa, criativa e hipotética. 

• Confeccionar instrumentos com elementos da natureza como: galhos de árvores, folhas, 
vagens e sementes, bambus, entre outros. 

• Formar banda rítmica (com instrumentos convencionais ou de materiais reutilizáveis 
explorando sonoridades, criando e executando músicas). 

CONTEÚDO 

Música 

• Sons corporais, ambientais e silêncio (pausa). 

• Elementos de som (altura, intensidade, duração e timbre) 

• Estilos / gêneros musicais (folclórico, popular, erudito do Brasil, do mundo e outros) 

• Pulsação (percepção do tempo forte da música e da palavra) 

• Noções de ritmo, melodia e harmonia 
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• Perceber diversos ritmos encontrados em cantigas de roda, marchinhas, marchas, samba, 
rock, valsa, baião, indígenas e africanas, entre outras. 

• Utilizar brinquedos cantados e jogos folclóricos como 

Ciranda, canções folclóricas, indígenas, africanas, sobre bichos e marchinhas carnavalescas 
para percepção de ritmo, melodia, movimento corporal aliado à música e repertório como 
resgate da cultura popular. 

• Dramatizar e sonorizar histórias. 

• Criar histórias para sonorizar. 

• Compor músicas livremente, criar paródias. 

• Formar conjuntos instrumentais e vocais para execução de músicas diversas, inclusive 
compostas pelo grupo. 

• Observar e explorar suas possibilidades vocais e cuidados para a preservação da voz. 

• Apreciar grupos musicais diversos. 

• Registro de sons (escrita musical espontânea, partitura alternativa) 

• Confecção de instrumentos com elementos da natureza como: galhos de árvores, folhas, vagens, 
sementes e bambus 

• Banda rítmica (com instrumentos convencionais ou de materiais reutilizáveis) 

• Canções de ritmos diversos: cantigas de roda, marchinhas, marchas, samba, rock, valsa, baião, 
indígenas e africanas, outros. 

• Brinquedos cantados e jogos folclóricos: ciranda, canções folclóricas, indígenas, africanas, sobre 
bichos e marchinhas carnavalescas 

• Dramatização e sonorização de histórias 

• Criação de histórias sonorizadas 

• Arranjo e composição musical 

• Formação de conjuntos instrumentais e vocais 

• Canto e cuidados com a voz 

• Grupos locais: bandas e artistas que surgiram na localidade em que vivem 

• Músicas cívicas e história e músicas de compositores locais 

 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE / LINGUAGENS – EDUCAÇÃO FÍSICA / – BIA 

1º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

• Desenvolver habilidades primordiais de locomoção e estabilidade. 

• Desenvolver elementos psicomotores ligados a movimentos manipulativos, locomotores e 
combinados, compreendendo noções de lateralidade, tempo e espaço. 

• Participar de atividades lúdicas que possibilitem ampliação do repertório motor, através da 
vivência de habilidades básicas e suas combinações. 

 

• Dominância lateral 

• Esquema corporal (equilíbrio, percepção sensorial) 

• Elementos psicomotores ligados a movimentos manipulativos, locomotores e combinados, 
compreendendo noções de lateralidade, tempo e espaço 

• Habilidades locomotoras: caminhar, correr, pular, saltar, elevar-se, galopar, deslizar, saltar 
obstáculos, escalar 

• Habilidades manipulativas propulsivas: 

-arremessar, chutar, atingir, rebater, quicar, rolar 

• Habilidades manipulativas absortivas: prensar, receber, apanhar, transportar 
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2º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

• Desenvolver a capacidade de atuar individual e coletivamente em brincadeiras e jogos, 
respeitando os limites corporais de desempenho próprio e dos companheiros. 

• Desenvolver a autoconfiança ao participar de atividades. 

• Compartilhar espaços e equipamentos com os colegas quando participar de atividades. 

 

• Habilidades estabilizadoras: inclinar-se, alongar-se, virar, girar, balançar; 

• Posturas estáticas e dinâmicas: Apoios invertidos, rolamento corporal, iniciar, parar, esquivar-
se, equilibrar-se; 

• Combinações das habilidades básicas; 

• Jogo simbólico; 

• Atividades com regras; 

• Trabalho em grupo; 

3º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

• Perceber e reconhecer diferenças e características relacionadas a gênero, biótipo e 
habilidades • Conhecer, compreender e valorizar a inclusão e a diversidade étnico racial 
existente no país. 

• Desenvolver cooperação, solidariedade e compartilhamento de ações em práticas de 
atividades motoras. 

• Vivenciar normas básicas de conduta, com vistas a uma convivência harmônica e promoção 
da autonomia. 

• Organização coletiva; 

• Regras de convívio social e escolar; 

• Respeito ao gênero; 

• Brincadeiras trazidas ou criadas pelos alunos; 

• Jogos com regras adaptadas pelo professor e ou alunos, incluindo jogos cooperativos 

• Conceitos de cooperação e competição, visando ações cooperativas em práticas de atividades 
motoras 

4º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

• Compreender as regras, sua funcionalidade e implicações em jogos, reconhecendo erros e 
acertos, aprendendo a conviver com os mesmos. 

• Vivenciar e reconhecer ritmos, por meio de sua expressividade corporal. 

• Jogos com regras adaptadas que possibilitem a participação de alunos com necessidades 
especiais 

• Criação e adaptação de jogos e materiais para utilização em atividades lúdico recreativas 

• Ritmos e expressividade corporal: danças, mímicas e imitações (e: pessoas e animais, danças 
juninas, brincadeiras cantadas, cantigas de roda, etc.) 

• Jogos da cultura popular, afro-brasileira e indígena, valorizando a inclusão e a diversidade 
étnico racial existente no país 

• Expressão corporal por mímicas e imitações de pessoas e animais 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE / MATEMÁTICA / BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA 

1º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

Estruturas lógicas ou processos mentais 

• Vivenciar situações que envolvam estruturas lógico matemáticas. 

• Adquirir noções de conservação, correspondência, comparação, classificação, ordenação e 
sequenciarão. 

• Identificar o uso do número em suas diferentes funções sociais, reconhecendo sua 
necessidade. 

• Contar objetos de uma coleção (tampinhas, palitos, figurinhas) ou eventos (número de 
alunos presentes, número de jogadas). 

• Realizar correspondência biunívoca na contagem: reciprocidade entre o objeto contado e a 
fala numérica que se refere ao objeto (Ex.: 1 para uma figurinha, 2 para outra figurinha.). 

• Realizar contagens para desenvolver a capacidade de separar objetos já contados dos ainda 
não contados (zoneamento).  

• Compreender as diferentes ideias da adição: juntar (objetos de naturezas diferentes = 5 lápis 
+ 3 canetas) e acrescentar (objetos de mesma natureza (5 lápis + 3 lápis), através de 
situações problema, realizando registros pictóricos e numéricos. 

• Compreender diferentes ideias da subtração a partir de situações-problema: retirar (tenho 6 
maçãs e comi 2. Quantas sobraram?). Comparar (na sala tem 12 meninas e 13 meninos. 
Quantos meninos a mais? Quantas meninas a menos?) e completar (gastei R$8,00 no 
supermercado e paguei com uma nota de R$10,00. Quanto recebi de troco?  

Estruturas lógicas ou processos mentais 

• Estruturas lógico matemáticas (processos mentais): 

-Conservação 

-Correspondência 

-Comparação 

-Classificação 

-Sequenciação 

-Seriação 

-Ordenação 

-Inclusão 

• Funções do número: 

- Indicador de quantidade de elementos de uma coleção discreta (cardinalinalidade); 

- Indicador de posição: número ordinal; 

-Código ( número de telefone, placa de carro, etc...); 

-Medidas de grandezas (2 kg, 3 dias, 24 horas, meio metro, R$ 5,00, etc... 

 

2º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

Números e operações 

• Compreender que o último objeto de uma coleção a ser contada refere-se à quantidade de 
objetos da coleção (Kamii). 

• Estabelecer relações de conservação de quantidades discretas (Ex.: 5 tampinhas = 5 
bolinhas = 5 folhas = 5 mesas. 10 crianças juntas numa roda = 10 crianças separadas). 

Números e operações 

• Sistema de Numeração Decimal: 

- Quantificação de coleções ou eventos; 

- Correspondência biunívoca; 
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• Estabelecer relação entre quantidades iguais com objetos diferentes (7 pedrinhas = 7carros). 

• Estabelecer relação entre quantidade e símbolo (//////// = 8). 

• Estabelecer a relação entre símbolo e quantidade (8 = ////////). 

• Compreender a lógica do sistema de numeração decimal a partir da construção de grupos de 
10, com o respectivo registro simbólico. 

• Compreender a lógica do sistema de numeração decimal a partir da construção de grupos 
(grupos de 10), com o respectivo registro simbólico. 

• Compreender que o SND é formado por 10 algarismos e que o valor do algarismo 
corresponde à posição que ele ocupa. (Ex.: 12 = 10 + 2, que é diferente de 21 = que é 20 +1). 

• Compreender que os agrupamentos e desagrupamentos de quantidades com seus 
respectivos registros numéricos contribuem para a construção do SND. 

• Comparar ou ordenar quantidades por contagem; formulação de hipóteses sobre a grandeza 
numérica, identificação da quantidade de algarismos e da posição ocupada por eles na escrita 
numérica (até no mínimo 99). 

• Introduzir as nomenclaturas: unidade e dezena após a compreensão do agrupamento. 

• Ler e produzir escritas numéricas a partir de hipóteses baseadas na compreensão do SND. 

• Realizar contagens de 2 em 2; 5 em 5 e 10 em 10 (iniciar pela contagem de 10 em 10 pela 
característica do SND). 

• Elaborar situações contextualizadas para comparação entre números: ordenação crescente 
e decrescente, antecessor e sucessor maior que, igual a, menor que, até 99. 

• Compreender diferentes ideias de multiplicação: repetição de parcelas iguais (tenho 3 notas 
de R$ 2,00. Quanto tenho?), combinação (tenho uma calça preta e outra azul para combinar 
com uma blusa branca, outra vermelha e outra amarela. Quantas combinações diferentes 
posso fazer?) e configuração retangular (numa caixa de ovos há 5 fileiras com 6 ovos. 
Quantos ovos há na caixa?). 

• Compreender as diferentes ideias de divisão: partilha (tenho 8 laranjas que darei a 2 
crianças. Com quantas laranjas cada uma ficará? Então, 8 laranjas ÷ 2 pessoas = 4 laranjas 
pra cada) e medida (tenho 8 laranjas e vou dar 2 para cada pessoa. Quantas pessoas vão 
ganhar laranjas? Então, 8 laranjas ÷ em grupos de 2 laranjas = 4 pessoas). 

• Reconhecer cédulas e moedas de nosso SMB através de atividades lúdicas. 

• Resolver situações problema significativas de adição, subtração, multiplicação e divisão 
envolvendo as diferentes ideias através de registros pictóricos, orais e ou escritos das 
experiências matemáticas vivenciadas a partir de jogos, brincadeiras, etc... 

• Compreender diferentes composições até 10 estimulando o cálculo mental (Ex.: 5= 1+4; 2+3; 
5+0; 4+1; 3+2; 0+5). 

- Sequência oral numérica 

- Zoneamento (os contados e a contar); 

-Conservação de quantidade. -Relação entre: quantidade/quantidade, quantidade/símbolo, 
símbolo/quantidade 

-Agrupamentos e desagrupamentos de quantidades; -Formação de grupos (grupos de 10 – 
unidade para dezena); -Formação de agrupamentos (grupo de grupo/ dezena para centena); 
Registro, leitura e escrita numérica de quantidades até menores que uma centena. -
Agrupamentos e desagrupamentos de quantidades menores que a centena. (2 em 2, 3 em 3, 5 
em 5, 10 em 10) 

• Registros pictóricos, orais ou escritos de experiências matemáticas vivenciadas a partir de 
situações-problema envolvendo adição (ações de juntar, acrescentar), subtração (ações de 
retirar, comparar) e divisão (ações de partilha) 

• Descobrindo o corpo como calculadora: - adição (ações de juntar e acrescentar quantidades); 
- subtração (ações de retirar e comparar e completar quantidades); - multiplicação (ações de 
agrupar parcelas iguais, combinações); - divisão (ideias de repartir a coleção em partes iguais e 
determinação de quantas vezes uma quantidade cabe em outra) 

• Sistema Monetário Brasileiro (reconhecimento de cédulas e moedas) 
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3º BIMESTRE 

Grandezas e medidas 

• Compreender a ideia de grandezas e medidas: massa, comprimento, capacidade, 
temperatura e tempo. 

• Utilizar instrumentos de medidas não convencionais / arbitrárias (corpo, colher, copo, 
ampulheta, etc.). 

• Determinar com os alunos a medida padrão a partir das reflexões e uso das medidas 
arbitrárias (no arbitrário uso o palmo, o pé, o braço para medir, no entanto, descobre-se que 
não é possível ter a mesma medida, escolhe-se então o pé, por exemplo para padronizar). 

• Reconhecer instrumentos mais usuais de medidas e seus significados nos contextos sociais. 
(Balança/ saco de arroz, metro/ fita...). 

• Compreender expressões básicas para desenvolver a ideia tempo: agora, depois, antes, 
amanhã, hoje. 

• Identificar no uso do calendário: dia, mês e ano. 

 

Grandezas e medidas 

• Utilização das partes do corpo como unidade de medida. 

• Medida de Tempo: -Noções de tempo (antes, durante e depois; dia, semana, mês e ano; 
manhã, tarde e noite). 

-Noções de intervalos de tempo e uso deste 

Tempo para realizar atividades diversas. -Medida de tempo: hora inteira, meia hora. 

• Registros pictóricos, orais e ou escritos das experiências matemáticas vivenciadas 
envolvendo a utilização de medidas não padronizada (exemplo: fases da lua) e convencionais 
(hora inteira, meia hora) 

• Exploração e utilização do calendário, da rotina e da agenda 

• Comparação e socialização de estratégias pessoais 

A partir do uso de instrumentos de medidas não convencionais Exemplo: palmo, passos, uso 
de fitas de comprimentos variados, distâncias) 

• Reconhecimento de instrumentos mais usuais de medidas e seus significados nos contextos 
sociais 

• Reconhecimento de unidades de medidas convencionais: metro, litro e quilograma.  

4º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

Espaço e forma 

• Perceber o próprio corpo, suas dimensões e sua relação com o espaço físico. 

• Localizar-se e orientar-se no espaço próximo, descrevendo oralmente e de forma pictórica, 
localizações próximas e pequenos deslocamentos. 

• Reconhecer seu próprio corpo como referencial de deslocamento no espaço (para cima e 
para baixo, para frente e para atrás, para dentro e para fora, para direita e para esquerda). 

• Observar, manusear estabelecer comparações entre objetos do espaço físico e objetos 
geométricos, sem uso obrigatório de nomenclaturas. 

Tratamento da informação 

• Ler, interpretar e fazer uso das informações expressas na forma de ícones, símbolos, signos 
e códigos. 

Espaço e forma 

• Reconhecimento da corporeidade (semelhanças, diferenças e respeito às singularidades) 

• Orientação e deslocamento: 

• No espaço vivido, em trajetórias familiares (casa, vizinhança, escola) 

• Registro, relato e socialização de orientação e deslocamento no espaço 

• Representação e localização de objetos e de pessoas 

• Noção de lateralidade, posicionamentos e 

Comparações: -Acima de/abaixo de, em cima de/em baixo de, à direita de/à esquerda de, em 
frente de/atrás de, no meio de, diante de, em torno de (ao redor de), dentro/fora, antes 
de/depois de, ao lado de, entre, horizontal/ vertical, menor que/ maior que, igual a/ inferior a/ 
superior a. 
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• Coletar, organizar e construir representações próprias para a comunicação de dados 
coletados (com ou sem uso de materiais manipuláveis ou de desenhos). 

• Organizar registros das informações em tabelas simples e em Gráficos de colunas 
(pictórico). 

• Compreender a funcionalidade dos registros, nos jogos e brincadeiras. 

• Sentidos: para baixo/ para cima, por baixo/ por cima, para dentro/ para fora, para trás/ para 
frente, por detrás/ pela frente, através de, para a direita/para a esquerda, horizontal/ vertical. 

• Reconhecimento de formas geométricas espaciais e planas em contextos variados 

• Percepção das formas geométricas nos objetos. 

Tratamento da informação 

• Registro de forma variada da coleta de informações em situações de pesquisa, jogos e 
brincadeiras 

• Organização dos registros das informações 

• Tabelas simples 

• Gráficos de coluna (pictórico) 

• Construção de tabelas; 

• Leitura, interpretação e análise de tabelas simples. 

• Leitura, interpretação e análise de gráficos de colunas (pictóricos). 

• Decodificação de sinalizações, placas e códigos mais significativos do contexto sociocultural 

 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 

CIÊNCIAS - HISTÓRIA 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA - 1º ANO 

1º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

• Construir a sua identidade como sujeito individual e coletivo. 

• Identificar o contexto histórico dos espaços de convivência como elementos 
constituintes de sua identidade. 

• Identificar registros históricos (certidão de nascimento, calendários, cartas, fotos, 
álbuns) observando seus usos sociais numa perspectiva cidadã. 

 

• Eu: nome, sobrenome (conteúdo histórico e afetivo) 

• Documentos pessoais, certidão de nascimento, cartão de vacina, registros 

• Registros da história pessoal: gráficos (fotos, imagens, desenhos), autorretrato, preferências, 
desejos 

• Minhas características: semelhanças e diferenças com relação ao outro 

2º BIMESTRE 
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OBJETIVOS CONTEÚDO 

• Identificar instrumentos e marcadores de tempo (relógios, calendários...) elaborados e 
ou utilizados por sociedades ou grupos de convívio em diferentes localidades. 

• Compreender a ordenação dos dias da semana, mês e ano na perspectiva da 
construção do tempo cronológico. 

 

• Interesses, brincadeiras, traços, regras pessoais, responsabilidades 

• Eu e a família: convivência familiar, valorização e respeito aos membros da família; história de 
vida familiar 

• Vida em família: identificação dos membros da família (árvore genealógica), relações de 
parentesco, normas e regras familiares 

 

3º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

• Identificar e compreender aspectos da ancestralidade, memória e reminiscências. 

• Identificar fatos importantes do ponto de vista afetivo e significante para si e para sua 
comunidade familiar, local, regional e nacional. 

 

• Instrumentos e marcadores de tempo (relógios, calendários...) elaborados e ou utilizados por 
sociedades ou grupos de convívio em diferentes localidades 

• Ordenação dos dias da semana, mês e ano na perspectiva da construção do tempo cronológico 

• Eu e o outro: diversidade sociocultural 

4º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

• Conviver eticamente com o outro, conhecendo e respeitando seus direitos, deveres, 
costumes e modos de viver, na busca da eliminação da discriminação e do preconceito.  

• Respeitar as diversidades socioculturais, políticas, étnico-raciais e de gênero que 
compõem a sociedade atual. 

 

• Reconhecimento do contexto da desigualdade étnico racial, sociocultural e de gênero na 
sociedade 

• Conhecimento da história de comunidades locais, rurais, quilombolas, indígenas e outras na 
região em que vive. 

• Declaração Universal dos Direitos Humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do 
Idoso. 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 

CIÊNCIAS - GEOGRAFIA 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA - 1º ANO 

1º BIMESTRE 
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OBJETIVOS CONTEÚDO 

Identificar as características do meio ambiente próximo à escola e a sua residência, 
reconhecendo diferenças e semelhanças, e como contribuir para preservar essas 
paisagens. 

• Identificar espaços de convivência e seu papel para a comunidade escolar e 
circunvizinha. 

• Reconhecer a importância da interdependência de espaços, e que estes são 
construídos a partir de relações sociais e de intervenções humanas. 

• Localizar no espaço a posição do corpo e de outros objetos, reconhecendo noções de 
posicionamento (frente, atrás, entre, perto, longe) e lateralidade (esquerda e direita). 

• Desenvolver noções de localização espacial (dentro e fora, ao lado, entre), orientação 
(esquerda e direita) e legenda (cores e formas) 

• Paisagens da sua escola e locais próximos a sua residência 

• Preservação do ambiente (familiar, escolar e circunvizinho) e dos recursos naturais 

• Práticas de conservação e desenvolvimento de atitudes sustentáveis (redução do consumo, 
reciclagem) 

• Espaços vividos: reconhecimento, cuidados e leitura crítica. 

 

 

 

2º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

• Preservar e respeitar o meio ambiente, participando de questões da vida coletiva da 
escola e de sua comunidade circunvizinha. 

• Reconhecer práticas de utilização e conservação dos espaços e meio ambiente, por 
meio de atitudes sustentáveis, visando ao bem-estar de todos. 

• Identificar mudanças e permanências ocorridas em diferentes espaços ao longo do 
tempo. 

• Espaço da casa: minha casa, meu endereço, meu telefone 

• Espaço da sala de aula: a posição de objetos e estudantes: frente, atrás, em cima, embaixo; 
dimensões (altura, comprimento, largura) 

• Reorganização do espaço pelo grupo 

• Espaço da escola: sala de aula, espaços brincantes, sala de leitura, demais dependências 

3º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 
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• Distinguir elementos naturais e construídos, existentes nas paisagens e os impactos 
decorrentes da ação humana. 

• Conhecer registros cartográficos (mapas, guias de ruas, endereços, pontos de 
referência) observando seus usos sociais. 

• Localizar nos trajetos de deslocamentos diários informações como endereço, nomes 
de ruas, pontos de referência. 

• (localização, utilização reorganização e conservação) 

• Espaço da escola: espaços escolares - pontos comuns e semelhantes; referências da escola - 
posições: (direita, esquerda, interior, exterior; vizinhança, separação); espaço externo da escola - 
ligação da escola com outros lugares 

• Espaço da vizinhança: a rua onde moro, comércio local, espaços de lazer, órgãos públicos (posto 
de saúde, delegacias, hospitais, escolas) 

4º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

• Localizar no espaço a posição do corpo e de outros objetos, reconhecendo noções de 
posicionamento (frente, atrás, entre, perto, longe) e lateralidade (esquerda e direita). 

• Desenvolver noções de localização espacial (dentro e fora, ao lado, entre), orientação 
(esquerda e direita) e legenda (cores e formas) 

• Conhecer a realidade de comunidades rurais, quilombolas e indígenas. Reconhecer 
diversas fontes escritas, midiáticas, iconográficas e orais que representam a diversidade 
geográfica de sua localidade. 

• Comunidades rurais, quilombolas e indígenas. 

• Representações dos diferentes espaços 

• Registros cartográficos (mapas, guias de ruas, endereços); maquetes, globo terrestre. 

 

 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE / CIÊNCIAS DA NATUREZA / BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA - 1º ANO 

 1º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 
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Ambiente 

• Identificar diferenças e semelhanças entre dia e noite. 

• Reconhecer o Sol como fonte de luz natural e a sombra como ausência de luz. 

• Observar a natureza e reconhecer a necessidade de preservar o ambiente em que 
vivemos, bem como a água. 

• Conhecer ambientes naturais e ambientes construídos, compreendendo o homem 
como principal agente transformador desses ambientes. 

Ser humano e saúde 

• Conhecer o próprio corpo, identificando suas partes, além de comparar as 
semelhanças com outros indivíduos. 

• Reconhecer a funcionalidade das partes do corpo. 

Ambiente 

• Ocorrências do dia e da noite (diferenças e semelhanças entre dia e noite) 

• Posições do Sol durante o dia e suas relações com as sombras 

• Importância do Sol para a manutenção da vida 

• Ações do homem no ambiente: ambientes naturais e ambientes construídos (preservação do 
ambiente em que vive) 

• Poluição do meio ambiente. 

Ser humano e saúde 

• Percepção do ambiente e orientação espacial por meio dos órgãos sensoriais e da ludicidade 

• Identificação das partes e noções básicas das funções do corpo humano. 

2º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

• Entender a importância da água para o planeta Terra.  

• Diferenciar seres vivos e não vivos, identificando suas características. 

• Identificar ambientes onde são cultivados vegetais. 

• Identificar partes da planta e compreender noções de preservação. 

• Água – importância, características e uso sustentável 

• Matérias-primas: borracha, metais, plástico e papel 

• Animais e plantas: classificação e características - locomoção, movimento, alimentação, 
revestimento do corpo, interação com o ser humano, etc. (a partir de critérios estabelecidos pelos 
estudantes) 

• Relação dos seres vivos com o ambiente: falta de alimento, desmatamento, captura, predação, 
situações ambientais, extinção. 

                                                              3º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

Ser humano e saúde 

• Compreender que a saúde, em seus diversos aspectos: pessoal, social e ambiental é 
promovida pela atuação de diferentes agentes. 

• Reconhecer que a higiene pessoal e ambiental são importantes à preservação da 
saúde. 

• Conhecer diferentes formas de alimentação dos seres vivos. 

Ser humano e saúde 

• Semelhanças entre parentes consanguíneos 

• Semelhanças e diferenças entre os seres humanos 

• Cuidados com o corpo 

• Higiene 

• Alimentação saudável 
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4º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

Recursos Tecnológicos 

• Compreender a tecnologia no processo de transformação dos recursos naturais. 

• Identificar de que são feitos os diversos objetos que fazem parte do universo da 
criança. 

Recursos Tecnológicos 

• Invenções e descobertas realizadas pela humanidade no ambiente familiar 

• Transformações científicas e suas influências no meio físico e social 

 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 

ENSINO RELIGIOSO 

BLOCO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO – BIA - 1º ANO 

1º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

• Reconhecer-se como parte de grupos sociais, desenvolvendo valores necessários 
para o convívio em sociedade, respeitando diferenças culturais e religiosas. 

Alteridade 

• Auto percepção e relacionamento com o outro 

2º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

• Identificar que os simbolismos estão presentes nas 
diversas  

Formas de convivência humana. 

• Convívio escolar: respeito, justiça, solidariedade no ambiente escolar 

• Ações voluntárias como expressão da alteridade humana 

3º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 

 • Conhecimento e respeito da sua religiosidade e da do outro 

• Convivência humana e ações éticas  

4º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDO 
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 Simbolismo Religioso 

• Objetos simbólicos como expressão do fenômeno religioso 

• Cantos presentes nas diferentes manifestações religiosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLA CLASSE 111 SUL / 2º ANO – 2019 
 

PORTUGUÊS 

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

LEITURA E ESCUTA 
 
• Texto: verbal (escrita), não verbal 
(imagem) e multimodal (escrita e 
imagem), concretizados em diversos 
gêneros, em diferentes suportes  
• Leitura e escuta de listas diversas 
de acordo com alguns critérios: 
ordem alfabética, contexto 
semântico. 
• Rótulos, embalagens, logomarcas e 
slogans: leitura apoiada em imagens 
e em textos (quantidade, forma, 
disposição gráfica, prováveis 
interlocutores). 
• Anúncios publicitários – 
levantamento de hipóteses sobre 
produtos, informações explícitas, 
finalidade e construção de senso 

LEITURA E ESCUTA 
 
• Histórias em quadrinhos: 
exploração de inferências e 
previsões a partir da sequência de 
imagens. 
• Produção oral e escrita de gêneros 
que apresentam a narrativa em sua 
organização interna: conto popular, 
conto folclórico, conto de fadas, 
lendas, fábulas, entre outros. 
• Criação de histórias por meio de 
desenhos. 
• Leitura de imagens, gráficos, 
tabelas, desenhos: levantamento de 
hipóteses, discussão coletiva e 
construção de sentidos. 
• Obras infantis de autoria (Monteiro 
Lobato, Irmãos Grimm, Perrault, 
Esopo, La Fontaine, Câmara 

LEITURA E ESCUTA 
 
• Obras escritas que contenham 
coletâneas de origem oral, 
parlendários, coletâneas de 
adivinhações, cantigas, outros. 
• Leitura e manejo de suporte, 
relações e comparações como 
as que as crianças trazem em 
memória; elaboração de uma 
coletânea. 
 

ESCRITA PRODUÇÃO DE 
TEXTO 

 
• Gêneros que apresentam 
instrução/injunção em sua 
organização interna: receitas, 
regras de jogos, manuais – 

LEITURA E ESCUTA 
 

• Contos infantis e fábulas: leitura, análise da 
estrutura, enfatizando elementos da 
narrativa, uso do léxico literário, 
comparações entre textos. 
• Poesias de autores contemporâneos: 
biografia e obra.  
• Literatura e cinema: diferença entre o filme 
e o livro, realçando a autoria. 
• Jornal, campanhas e anúncios publicitários, 
cartazes de conscientização, notícias, 
folhetos, textos digitais. 
 

ESCRITA PRODUÇÃO DE TEXTO 
 
• Concordância nominal para 
aperfeiçoamento de textos: gênero e número. 
• Concordância verbal para aperfeiçoamento 
de textos: sujeito e verbo. 

ORALIDADE 
  
• Modos de falar: regionalismo, sotaque 
adequação linguística à situação 
comunicativa. 
• Relatos orais de acontecimentos do 
cotidiano.  
• Entrevistas, relatos de curiosidades e 
reportagens.  
• Descrição oral (sala de aula, pessoas, 
imagens etc.).  
• Recados orais, opinião e comentário, 
declamação, cordel. 
• Recursos para linguísticos (gestos, 
tonalidade da voz e expressão facial), de 
acordo com o objetivo do ato de 
interlocução.  
• Roda de conversa: regra para escuta 
atenta, fala e manutenção do tema. 
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crítico sobre as informações 
apresentadas. 
• Poema (versos e estrofes) e textos 
em prosa – diferenças entre as 
estruturas. 
 
ESCRITA PRODUÇÃO DE TEXTO 
 
• Diferenças entre estrutura de 
poemas (versos e estrofes) de textos 
em prosa. 
• Manuseio e Identificação de 
suportes /portadores: livros, revistas, 
jornal, gibi, folhetos, folder, encartes, 
faixas, placas, cartazes, cartão, 
panfletos, outros. 
 

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA 

 
• Alfabeto: topologia das letras, tipos 
de letras (maiúsculo e minúsculo), 
ordem alfabética, identificação de 
consoantes e vogais. 
• Relação de palavras com imagens. 
• Exploração de sons iniciais 
(aliteração) ou finais (rimas) das 
palavras. 
• Segmentação (divisão) oral da 
palavra em sílabas.  
• Identificação do som da sílaba na 
palavra. 
• Relação entre grafema (letra) e 
fonema (som) – na leitura e na 
escrita de palavras e textos. 
• Correspondências regulares diretas 
entre letras e fonemas: P, B, T, D, F, 
V. 
 

Cascudo e outros): leitura e manejo 
de suporte, escolhas, discussão e 
comentários sobre a autoria. 
 
ESCRITA PRODUÇÃO DE TEXTO 

 
• Cartazes educativos – produção de 
acordo com o assunto trabalhado. 
• Características físicas do 
personagem principal e do lugar, 
sequência de ações (começo, meio e 
fim) de narrativas presentes em 
diversos gêneros textuais.  
• Recontos e reescrita de histórias 
mudando o início, o final ou outra 
parte. 
• Pontuação – observação no texto 
para compreensão do sentido 
produzido: exclamação (!), ponto de 
interrogação (?) e ponto final (.). 
 

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA 

 
• Oposição surda/sonora (diferenças 
sonoras) entre: p/b; t/d; f/v. 
• Segmentação de palavras no texto 
considerando a hipossegmentação e 
a hipersegmentação • Vocabulário – 
ampliação a partir da compreensão 
de significados contextualizados. 

leitura, compreensão e 
produção.  
• Cartas, bilhetes, convites, 
cartão postal e outros – estudo 
de gênero e produção de acordo 
com o contexto de uso. 
• Reportagens (temas 
significativos) – leitura, 
compreensão, identificação e 
escrita de manchetes. 
• Adjetivação (sem 
nomenclatura) por meio de jogos 
e brincadeiras, contextos de 
leitura e escrita. 
• Verbos - apenas para perceber 
e nomear ações na leitura e 
escrita de textos.  
• Cantiga de roda, música com 
movimento, parlenda, trava-
língua, lengalenga, adivinhação, 
piada, quadrinhas, poemas – 
escuta, memorização, leitura, 
reconto oral e produção escrita. 
 

ANÁLISE 
LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA 

 
• Estruturas silábicas: CV, VC, 
CCV, CVC, CVV, V, CCVCC, 
CVCC e outras. 
 
 

• Pronome pessoal (elemento de coesão) 
para evitar repetições de nomes em 
produções textuais. 

 

• Relatos espontâneos de acontecimentos, 
histórias vividas biografias e 
autobiografias. 
• Escuta, leitura, reconto oral: cantiga de 
roda, música com movimento, parlenda, 
trava-língua, lengalenga, adivinhações, 
piada, quadrinhas, poemas, contos de 
fadas e lendas, contação de histórias.  
• Entrevistas, relatos de curiosidades, 
relatos de experimentos, registros e 
observação e reportagens. 
 

LEITURA E ESCUTA 
 
• Leitura, em colaboração com os colegas 
e com a ajuda do professor ou já com certa 
autonomia: agendas, avisos, calendários, 
bilhetes, convites, receitas, instruções de 
montagem, notícias, anúncios, dentre 
outros gêneros usados no cotidiano, de 
acordo com o contexto de uso, sua forma e 
finalidade  
• Níveis de compreensão da leitura: 
objetiva, inferencial e avaliativa Reconto de 
histórias por meio da oralidade, escrita e 
desenho. 
• Ilustração (desenhos) de poemas, 
músicas, contos de fadas, como forma de 
interpretação do tema abordado.  
• Escuta e manuseio de livros e obras 
infantis. 
• Enunciados de tarefas escolares, 
curiosidades, pequenos relatos de 
experimentos, entrevistas, verbetes de 
dicionários infantis. 
 

ESCRITA PRODUÇÃO DE TEXTO 
 
• Noção de espaço movimento e direção 
em produções escritas. 
• Produção textual por meio de diversos 
gêneros, preferencialmente em situações 
reais de uso. 
• Escolha de suporte /portador mais 
apropriado para publicação do gênero 
produzido: mural, jornal da escola, 
caderno, livro, outros. 

ANÁLISE LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA 
 

• Correspondências regulares contextuais 
entre letra ou grupo de letras e seus sons: 
C/QU (cadela/quilo) o G/GU (garoto/ 
guerra) J (com as vogais a, o, u) E ou I 
(perde, perdi) O ou U (bambu, bambo) Z 
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em início de palavra (zebra, zangado) Uso 
do R/RR: r (rua, barata, honra, porta), rr 
(carro) Uso do S/SS em palavras com som 
de S: s (sapo), ss (pássaro) Modos de 
nasalação - M e N no final da sílaba 
(bombom, ponte); NH (galinha); usando o 
til (maçã, anão) Contiguidade (cama, 
dama. (OBS: trabalho progressivo) 
 

MATEMÁTICA 

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

NÚMEROS 
• Comparação entre números: noção 
de maior, menor e estar entre. 
• Construção de fatos fundamentais 
da adição.  
• Construção de fatos fundamentais 
da subtração. 
• Resolução de situações-problema 
envolvendo os diferentes 
significados da subtração (retirar, 
comparar e completar) com 
estratégias pessoais e numéricas, 
por meio de registros pictóricos e 
numéricos. 
 

GEOMETRIA 
 

• Reconhecimento da corporeidade 
(semelhanças, diferenças e respeito 
às singularidades). 
 

GRANDEZAS E MEDIDAS 
 
• Intervalo de tempo, uso do 
calendário, leitura de horas em 
relógios digitais e ordenação de 
datas. 
• Noções de tempo (ontem, hoje, 
amanhã; dia, semana, mês e ano; 
manhã, tarde e noite). 
 
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

 
• Leitura, interpretação e análise de 
tabelas simples. 

NÚMEROS 
•Agrupamentos (agrupamentos de 
10 – unidades para dezena). 
• Nomenclaturas: unidade, dezena, 
centena. 
• Fatos fundamentais da adição e 
subtração em situações que 
desenvolvam o cálculo mental. 
• Resolução de situações-problema 
envolvendo os diferentes 
significados da adição com 
estratégias pessoais e numéricas, 
utilizando registros pictóricos e 
numéricos (juntar e acrescentar). 
• Fracionamento da unidade para 
representar partilha: metade (meio) 
em situações do cotidiano. 
 

GEOMETRIA 
 
• Representação, localização e 
movimentação de pessoas e objetos 
no espaço, segundo pontos de 
referência, e indicação de mudanças 
de direção. 
• Localização de objetos e de 
pessoas no espaço, segundo um 
dado ponto referencial, utilizando 
termos que se referem à posição 
(direita, esquerda, em cima, 
embaixo) e ao sentido (para baixo/ 
para cima, por baixo/ por cima, para 
dentro/para fora, para trás/pela 
frente, através de, para a direita/para 
a esquerda, horizontal/e vertical), 
comparando-os.  
 

GRANDEZAS E MEDIDAS 
 
• Utilização de medidas não 
padronizadas. 

NÚMEROS 
• Agrupamentos (agrupamento de 
agrupamento/ dezena para centena). 
• Utilização do corpo para operar e medir. 
• Resolução e elaboração de situações-
problema envolvendo as diferentes ideias 
da adição e da subtração. 
• Ideias da multiplicação: somas de 
parcelas iguais, combinações e 
configuração retangular. 
• Resolução de situações-problema 
envolvendo as ideias da multiplicação. 
 

GEOMETRIA 
 
• Orientação e trajetória no espaço vivido, 
em trajetórias familiares (casa, vizinhança, 
escola). 
• Registro, relato e socialização e trajetória 
no espaço. 
• Esboço de roteiros e de plantas simples, 
reconhecimento e características.  
 

GRANDEZAS E MEDIDAS 
 
• Medida de capacidade e de massa: 
unidades de medida não convencionais e 
convencionais (litro, mililitro, grama e 
quilograma). 
 
• Comparação de grandezas de mesma 
natureza, por meio de estratégias pessoais 
e pelo uso de instrumentos de medidas não 
convencionais e convencionais. 
• Tempo familiar: o dia a dia familiar, árvore 
genealógica. 
• Composição de 1 real como uma centena 
de Centavos (R$ 1,00 = 100 X R$ 0,01; 1 
real = 100 centavos). 
 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

NÚMEROS 
• Agrupamentos e 
desagrupamentos de quantidades 
até 999. 
• Valor posicional dos números. 
• Registro, leitura e escrita 
numérica de quantidades até 999. 
• Composição e decomposição de 
números naturais (até 999). 
• Registro, leitura e escrita 
numérica de quantidades até 999. 
 
• Figuras geométricas espaciais 
(cubo, bloco retangular, pirâmide, 
cone, cilindro e esfera): 
reconhecimento e características. 
• Figuras geométricas planas 
(círculo, quadrado, retângulo e 
triângulo). 
• Divisão (ideias de repartir a 
coleção em partes iguais e 
determinação de quantas vezes 
uma quantidade cabe em outra). 
• Registros pictóricos orais ou 
escritos de experiências 
vivenciadas a partir de situações-
problema envolvendo adição 
(ideias de juntar e acrescentar), 
subtração (ações de retirar, 
comparar e completar), 
multiplicação (ações de agrupar 
parcelas iguais, configuração 
retangular) e divisão (ideias de 
repartir a coleção em partes iguais 
e determinação de quantas vezes 
uma quantidade cabe em outra). 
• Problemas envolvendo 
significados de dobro, metade, 
triplo e terça parte. 
 

PENSAMENTO ALGÉBRICO 

NÚMEROS 
• Funções do número: o Indicador de 
quantidade o Indicador de posição o 
Código o Medidas de grandezas.  
• Quantificação de coleções ou eventos e 
registro do resultado da contagem desses 
objetos  
• Correspondência biunívoca  
• Sequência oral numérica  
• Zoneamento  
• Conservação de quantidades  
• Leitura, escrita, comparação e ordenação 
de números de até três ordens pela 
compreensão de características do sistema 
de numeração decimal (valor posicional e 
papel do zero) 
• Relação entre: quantidade e quantidade; 
quantidade e símbolo; símbolo e 
quantidade. 
• Reconhecimento de instrumentos de 
medidas e seus significados nos contextos 
sociais. 
• Sistema Monetário Brasileiro: 
reconhecimento de cédulas e moedas e 
equivalência de valores. 
• Reconhecimento e utilização de cédulas 
e moedas em situações problemas. 
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• Utilização do corpo como unidade 
de medida. 
• Utilização de instrumentos de 
medidas arbitrárias e medidas 
padronizadas.  
• Medida de comprimento: unidades 
não padronizadas e padronizadas 
(metro, centímetro e milímetro). 
• Tempo escolar: bimestre, semestre, 
rotina escolar. 
 
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 
• Leitura, interpretação e análise de 
gráficos de colunas. 

 
• Coleta, organização e construção de 
representações próprias para a 
comunicação de dados coletados (com ou 
sem uso de materiais manipuláveis ou de 
desenhos). 
 
 

 
• Construção de sequências 
repetitivas e de sequências 
recursivas  
• Identificação de regularidade de 
sequências e determinação de 
elementos ausentes na sequência. 
 

GEOMETRIA 
 
• Semelhanças e diferenças entre 
as formas geométricas espaciais e 
planas Grandezas e Medidas. 
 

PROBABILIDADE E 
ESTATÍSTICA 

 
• Coleta, classificação e 
representação de dados em 
tabelas simples e de dupla entrada 
e em gráficos de colunas e 
pictóricos.  
• Análise da ideia de aleatório em 
situações do cotidiano. 
 

 
 
 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

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

MATÉRIA E ENERGIA  
 
• Prevenção de acidentes 
domésticos. 
 

VIDA E EVOLUÇÃO 
 
• Água como fluido essencial à vida. 
• Importância da água e da luz para o 
desenvolvimento das plantas.  
 

MATÉRIA E ENERGIA  
 
• Composição e uso dos materiais 
(metais, vidro, madeira, outros). 
 • Propriedades e usos dos materiais. 

VIDA E EVOLUÇÃO 
• Seres vivos, suas características e 
os ambientes que habitam.  
• Desequilíbrios nas populações de 
animais e plantas causados por 
interferências humanas  
• Sol como fonte primária de energia 
para vida na Terra  
 

VIDA E EVOLUÇÃO 
 
• Partes das plantas e suas funções: a raiz 
(nutrição, sustentação, respiração); o caule 
(sustentação); o folhas (transpiração, 
respiração, fotossíntese); o flores 
(reprodução); o frutos (reprodução, 
dispersão de sementes). 
 

TERRA E UNIVERSO 
• Movimento aparente do Sol no 
céu  
• Nascente elevação máxima e 
poente  
• O Sol como fonte de luz e calor  
• Efeitos da radiação solar 
(aquecimento), em diferentes 
superfícies: água, solo, areia, 
plantas, superfícies claras, 
superfícies escuras etc. 
 
 

 

HISTÓRIA 

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

EU E O OUTRO: MEU LUGAR NA 
COMUNIDADE, REGISTROS, 

EU E O OUTRO: MEU LUGAR NA 
COMUNIDADE, REGISTROS, 

EU E O OUTRO: MEU LUGAR NA 
COMUNIDADE, REGISTROS, MINHAS 

EU E O OUTRO: MEU LUGAR NA COMUNIDADE, REGISTROS, MINHAS 
EXPERIÊNCIAS PESSOAIS E COMUNITÁRIAS 
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MINHAS EXPERIÊNCIAS 
PESSOAIS E COMUNITÁRIAS 

 
• A noção do “Eu” e do “Outro”: 
comunidade, convivências e 
interações entre pessoas. 
• Evolução do tempo: o dia, a 
semana, o mês, o ano. 
• O tempo como medida. Noções de 
tempo.  
• A noção do “Eu” e do “Outro”: 
registros de experiências pessoais, 
da família e da comunidade no tempo 
e no espaço. 
 
 

MINHAS EXPERIÊNCIAS 
PESSOAIS E COMUNITÁRIAS 

 
• História da família: sobrenome, 
origem, fatos familiares, profissões 
existentes na família. 
• Linha do tempo, fases da vida 
(infância, juventude, velhice), datas 
significativas para a família 
(aniversários, comemorações). 
• Tempo escolar: bimestre, semestre, 
rotina escolar. 
• A sobrevivência e a relação com a 
natureza. 
• Importância dos trabalhos 
prestados pela comunidade 
(voluntariado e mutirão). 

EXPERIÊNCIAS PESSOAIS E 
COMUNITÁRIAS 

 
• Formas de registrar e narrar histórias 
(marcos de memória materiais e 
imateriais). 
 

• Reconhecimento do contexto da desigualdade étnico racial, sociocultural e de 
gênero na sociedade, destacando as comunidades locais, rurais, quilombolas, 
indígenas e outras na região em que vive. 
• As fontes: relatos orais, objetos, imagens (pinturas, fotografias, vídeos), 
músicas, escrita, tecnologias digitais de informação e comunicação e inscrições 
nas paredes, ruas e espaços sociais. 

 

GEOGRAFIA 

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

• Importância do solo e da água para a vida, identificando seus diferentes usos. 
Semelhanças e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e no modo 
de viver das pessoas. 
História dos movimentos migratórios nas regiões administrativas. Atividades 
econômicas, costumes, modo e hábitos de vida. 

 
• Regras em diferentes espaços (sala 
de aula, escola, espaços e lugares 
públicos etc.). 
• Paisagens da sua escola, do lugar 
de vivência da região administrativa 
a qual a escola pertence e das 
regiões circunvizinhas. Modificações 
através dos fenômenos naturais. 
Diferenças e semelhanças entre as 
paisagens urbanas e rurais. 
• Diferentes formas de 
representação. 
• Princípios de localização e posição 
de objetos. Representações 
espaciais da sala de aula e da escola 
em literatura, croquis, maquetes, 
fotografias, desenhos, brincadeiras, 
músicas etc. 
 

 
• Reutilização de materiais, redução 
do consumo, reciclagem, 
reaproveitamento. Conservação do 
ambiente e dos recursos naturais 
(economia de água e luz etc.). 
• Atividades extrativas (minerais, 
agropecuárias e industriais), 
comércio e serviços na região 
administrativa a qual a escola 
pertence. Características presentes 
no espaço e na natureza, bem como 
seus impactos. 
 • Atividades de trabalho 
relacionadas com o dia a dia da 
comunidade e da escola: formal, 
informal, autônomo, voluntário. 
• Organização espacial da região 
administrativa a qual a escola 
pertence: caracterização física e 
econômica; serviços; referência dos 
arredores; espaço de relação: os 
arredores da escola, outros lugares, 
semelhanças e diferenças; o dia e a 
noite nos diferentes tipos de 
atividades sociais (horário escolar, 
comercial, refeições, descanso etc.) 

• Costumes e tradições de diferentes 
populações inseridas na comunidade em 
que vive. 
• Meios de transporte e de comunicação 
entre os lugares (familiar, escolar, região 
administrativa e região circunvizinha). 
Diversas funções dos meios de transporte. 
• Espaço família: percepção do espaço da 
casa, interno e externo; organização, 
divisão de funções do espaço; espaço e 
relação da família – subsistência, trabalho, 
escola, lazer.  
• Representações dos diferentes espaços 
(desenhos, mapas mentais, maquetes). 
Registros cartográficos (mapas, guias de 
ruas, endereços, fotografias, desenhos, 
maquetes, imagens aéreas, globo 
terrestre), registros históricos e marcos de 
memória (materiais e imateriais). 

ENSINO RELIGIOSO 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 
 
ALTERIDADE E SIMBOLISMO 

 
ALTERIDADE E SIMBOLISMO 

 
ALTERIDADE E SIMBOLISMO 

 
ALTERIDADE E SIMBOLISMO 
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• Valores como solidariedade, 
cooperação e fraternidade. 
 

 
• Relação entre criança/infância e 
ações voluntárias e altruístas. 
• Respeito às diferenças culturais e 
religiosas nos diversos ambientes. 
 

 
• Grupos sociais: família, escola e 
comunidade. 

 
• Simbolismo Religioso: símbolos religiosos e o transcendente. 
 

ARTES VISUAIS 

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

• Autorretrato e releitura de obras de 
arte. 
• Arte como manifestação da cultura 
e identidade de um povo (matrizes 
brasileiras). 
• Composição de imagens em 
suporte de tamanhos, formas e 
texturas variadas. 
• Técnicas artísticas variadas com 
instrumentos e materiais 
diversificados.  
• Produção de imagens gráficas e 
plásticas a partir de diferentes tipos 
de histórias e temas. 
• Ponto, linha, forma, cor, contrastes 
de claro e escuro, espaço, textura, 
equilíbrio, movimento etc.  
• Experimentação com desenhos, 
pinturas, colagem, quadrinhos, 
dobradura, escultura, modelagem, 
instalação, vídeo e fotografia.  
 

MÚSICA 
 
•Gêneros/estilos musicais 
(marchinhas, parlendas, trava-
língua, jingle, cívica, regionais, 
dentre outros.  
•Audição de repertórios: familiares, 
pessoais, comunitários, portfólio 
musical da turma. 
• Sons do corpo, materiais da 
natureza, objetos e instrumentos 
musicais.  
• Canto individual, coletivo, canto 
coral, duplas, trios, capela (sem 
acompanhamento) e com 
acompanhamento. 
• Consequências do grito e da fala 
forçada para a saúde vocal.  
• Cuidados com a saúde bucal e 
respiratória. 
 
 

• Espaços naturais, como áreas 
verdes, parques ecológicos, parques 
urbanos e de múltiplas funções, 
Jardim Botânico e outros. 
 

MÚSICA 
 
• Ritmo: pulsação (percepção do 
tempo forte da música e da palavra) / 
lento/moderado/rápido.  
• Intensidade: forte/médio/fraco.  
• Altura: agudo/médio/grave  
• Pausas rítmicas e melódicas; som e 
silêncio. 
 

• Diferenciação entre museus, galerias, 
instituições, artistas, artesãos, curadores 
etc.  
• Produção plástica a partir da leitura de 
imagens de artistas brasileiros. 
• Exposições, galerias, oficinas, ateliês e 
outros. 
• Monumentos/pontos turísticos de Brasília. 
• Composição de imagens utilizando 
fotografia por meio de softwares.  
• Apreciação de exposições a fim de 
despertar a apreciação estética. 
 

MÚSICA 
 
• Jogo sonoro “o que é o que é”; “Que som 
é esse?”, dentre outros. 
• Criação e experimentação sonoro-
musical em percussão corporal, canto e 
execução musical com instrumentos. 
• Pulsação da música.  
• Classificação de sons (timbre): tambores, 
chocalhos, percussivos (clavas, baquetas, 
xilofone, reco-reco). 
• Representações gráficas de sons. 
Exemplo: figuras geométricas 
representativas para determinadas 
sonoridades. Uma palma correspondendo 
a um quadrado; uma pisada 
correspondendo a um retângulo e outros 
meios de representação como letras, 
desenho de objetos e materiais. 

*TEATRO 
 
• Espaços de informação e de 
comunicação artística presente na 
cultura: teatros, salas de 
apresentação e outros. 
• Espetáculos cênicos: teatro em 
espaços convencionais e de rua. 
• Cenas dramáticas: jogos 
dramáticos e teatrais; 
improvisação teatral e 
representações corporais.  
• Elementos do teatro: palco, 
plateia, cortina, figurino, máscaras, 
maquiagem e sonoplastia. 
• Variadas entonações de voz, 
diferentes fisicalidades, 
estereótipos, diversidade de 
personagens e narrativas. 
• Narrativas teatrais: textos infantis, 
peças infantis, musicais, entre 
outros.  
• Diálogos e enquetes. 
Improvisação de pequenas cenas.  
• Elaboração de texto dramático 
com início, meio e fim.  
• Histórias criadas e dramatizadas, 
repertório ficcional.  
• Movimentos socioculturais (frevo 
maracatu, quadrilha, samba, 
capoeira, rock, gospel, rap) e 
outros do contexto. 

MÚSICA 
 
• Eventos para datas 
comemorativas, culminância de 
projetos, atividades artísticas 
culturais, dentre outros. 
• Apreciação e execução musical 
em parceria com familiares, 
comunidade escolar, colegas de 
sala e demais atores. 
• Gravações em áudio, vídeo e 
fotografia. 

*DANÇA 
 

CONTEXTOS E PRÁTICAS 
 
• Brincadeiras, jogos rítmicos e canções 
(cantigas de roda, brinquedos cantados, 
cirandas, entre outros). 
• Espaços culturais de dança da Região 
Administrativa circunvizinha à escola. 
Espaços de convivência (hall de entrada), 
espaços de contemplação (espaço da 
cena: palco, arena etc.), espaços de ensaio 
e preparação dos espetáculos (camarins) 
Elementos da Linguagem. 
• Partes do corpo: cabeça, mãos, braços, 
antebraços, coxa, perna, pés, coluna, 
cintura, quadril. 
• Formas: grande, pequena, curva, reta. 
• Conceito de espaço pessoal, espaço 
global. Ações corporais: caminhar, correr, 
pular, saltar, girar, pausar. 
• Níveis do espaço (alto, médio e baixo) e 
direções básicas (frente, trás, lado e 
diagonal). 
• Retas, curvas, círculos, ziguezague e 
formas geométricas. 
• Movimentos com tempo rápido, lento, 
pausado Processos de Criação  
• Improvisações livres e/ou dirigidas.  
• Improvisação a partir das características 
da fauna e flora. 
• Obras literárias, musicais e fotográficas 
presentes na cultura infantil. 
• Registros pessoais da experiência 
vivenciada em dança. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

  TODOS 

 
Brincadeiras e Jogos 
 
• Brincadeiras e jogos que possibilitem a 
combinação de habilidades estabilizadoras 
(rotar, desviar, equilibrar e apoiar), 
locomotoras (correr, saltar, saltitar, galopar 
e pular), manipulativas (chutar, 
arremessar, apanhar, interceptar e driblar). 
• Movimentos que exigem diferentes 
habilidades perceptivo motoras 
(coordenação, lateralidade, equilíbrio e 
organização espaço temporal).  
• Brincadeiras e jogos populares 
(amarelinha, elástico, pula-corda, 
brincadeiras de pique etc.). 
• Circuitos psicomotores; jogos simbólicos; 
jogos com regras simples; jogos e 
brincadeiras trazidas e criadas pelos 
estudantes. 
• Brinquedos e jogos com materiais 
alternativos (sucatas, reutilizados e 
recicláveis). 
 • Jogos de tabuleiro (dominó, damas, 
xadrez etc.) Danças e atividades rítmicas e 
expressivas. 
• Danças populares regionais; brincadeiras 
cantadas; jogos de expressão corporal 
Conhecimento sobre o corpo.  
• O conhecimento sobre o corpo por meio 
de atividades lúdicas, desenhos, pinturas, 
espelho, argila e desenho animado. 
 
 

 

 

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

Oralidade  

• Modos de falar: regionalismo, sotaque adequação 
linguística à situação comunicativa • Relatos orais 
de acontecimentos do cotidiano • Entrevistas, 
relatos de curiosidades e reportagens 

 

Oralidade 

• Descrição oral (sala de aula, pessoas, 
imagens etc.) • Recados orais, opinião e 
comentário, declamação, cordel • Recursos 
para linguísticos (gestos, tonalidade da voz e 
expressão facial), de acordo com o objetivo do 
ato de interlocução 

Leitura e escuta 

Oralidade 

• Roda de conversa: regra para escuta atenta, fala e 
manutenção do tema • Relatos espontâneos de 
acontecimentos, histórias vividas biografias e 
autobiografias • Debates: espontâneo e planejado 
(escuta e argumentos) 

Leitura e escuta 

Oralidade 

• Apresentação de trabalhos, exposições e 
palestras • Escuta, leitura, reconto oral: 
cantiga de roda, música com movimento, 
parlenda, trava-língua, lengalenga, 
adivinhações, piada, quadrinhas, poemas, 
contos de fadas e lendas, contação de 
histórias • Entrevistas, relatos de 
curiosidades, relatos de experimentos, 
registros e observação e reportagens • 
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Leitura e escuta 

• Texto: verbal (escrita), não verbal (imagem) e 
multimodal (escrita e imagem), concretizados em 
diversos gêneros, em diferentes suportes • Leitura 
e escuta de listas diversas de acordo com alguns 
critérios: ordem alfabética, contexto semântico • 
Rótulos, embalagens, logomarcas e slogans: 
leitura apoiada em imagens e em textos 
(quantidade, forma, disposição gráfica, prováveis 
interlocutores) • Histórias em quadrinhos: 
exploração de inferências e previsões a partir da 
sequência de imagens • Leitura com autonomia: 
agendas, avisos, calendários, bilhetes, convites, 
receitas, instruções de montagem, notícias, 
anúncios, dentre outros gêneros usados no 
cotidiano, de acordo com o contexto de uso, sua 
forma e finalidade  

Escrita/produção textual 

• Comparação e diferenciação de diversos gêneros 
textuais quanto a aspectos composicionais • 
Elementos que compõem a apresentação de 
diversos gêneros e seu contexto de produção 
(autor, interlocutor, situação de interação, 
finalidade, suporte e circulação) • Produção textual 
por meio de diversos gêneros, preferencialmente 
em situações reais de uso • Poesias/Poemas: 
leitura, compreensão, escrita e declamação • 
Reescrita de poemas em prosa e vice-versa • 
Reconto e reescrita de histórias a partir de outro 
ponto de vista (Exemplo: Chapeuzinho Vermelho 
na versão do Lobo) • Reconto e reescrita de 
histórias acrescentando ou mudando personagens 
ou uma parte (início, final, título etc.) 

Análise linguística/semiótica 

• Alfabeto: topologia de letras, tipos de letras 
(maiúsculo e minúsculo), ordem alfabética, 
identificação de consoantes e vogais • Exploração 
de sons iniciais (aliteração) ou finais (rimas) das 
palavras • Relação entre grafema (letra) e fonema 
(som) – na leitura e escrita • Estruturas silábicas: 
CV, VC, CCV, CVC, CVV, V, CCVCC, CVCC e 
outras 

 

 

• Níveis de compreensão da leitura: objetiva, 
inferencial e avaliativa • Ilustração (desenhos 
ou colagem) de poemas, músicas, contos de 
fadas, como forma de interpretação do tema 
abordado • Anúncios publicitários e 
propagandas – levantamento de hipótese 
sobre produtos, informações explícitas e 
implícitas, finalidade e construção de senso 
crítico sobre o conteúdo apresentado • Conto 
folclórico, lendas e conto acumulativo: escuta 
da conotação e comparação com a leitura do 
texto escrito (exploração de contos indígenas e 
africanos) • Fábulas: leitura, apreciação e 
análise 

Escrita/produção textual 

• Gêneros que apresentam a instrução/injunção 
na sua organização interna: receitas, regras de 
jogos, manuais – leitura, compreensão e 
produção • Cartas, bilhetes, convites, cartão 
postal e outros – estudo de gênero e produção 
de acordo com o contexto de uso • Cartazes 
educativos – produção de acordo com o 
assunto trabalhado • Reportagens (temas 
significativos) – leitura, compreensão, 
identificação e escrita de manchetes • Verbetes 
de dicionário, textos explicativos (de livros 
didáticos ou não), artigos de divulgação 
científica, entre outros • Produção oral e escrita 
de gêneros que apresentam a narrativa em sua 
organização interna: conto popular, conto 
folclórico, conto de fadas, lendas, fábulas, entre 
outros • Diferenciação entre a fala de 
personagens e do narrador 

Análise linguística/semiótica 

• Correspondências regulares diretas entre 
letras e fonemas em: P, B, T, D, F, V • Oposição 
surda/sonora (diferenças sonoras) entre: p/b; 
t/d; f/v • Correspondências regulares 
contextuais entre letras ou grupo de letras e 
seus sons: o C/QU (cadela/quilo) o G/GU 
(garoto/ guerra) o J (com as vogais a, o, u) o E 
ou I (perde, perdi) o O ou U (bambu, bambo) o 
Z em início de palavra (zebra, zangado) o Uso 
do R/RR: r (rua, barata, honra, porta), rr (carro) 
o Uso do S/SS em palavras com som de S: s 
(sapo), ss (pássaro) o Modos de nasalação - M 
e N no final da sílaba (bombom, ponte); NH 
(galinha); usando o til (maçã, anão) o 
Contiguidade (cama, dama) • Alguns casos de 
irregularidade (que dependem da consulta e 

• Escuta e manuseio de livros e obras infantis • 
Enunciados de tarefas escolares, curiosidades, relatos de 
experimentos, entrevistas, verbetes de dicionários 
infantis • Leitura de imagens, gráficos, tabelas, desenhos: 
levantamento de hipóteses, discussão coletiva e 
construção de sentidos • Obras infantis de autores 
contemporâneos: escuta, leitura e manejo de suporte 
(Exemplo: Ana Maria Machado, Ruth Rocha e Ziraldo) • 
Poesias de autoria: diferenciação da poesia de autoria e 
textos anônimos (parlendas e outros); exploração da rima 
e da musicalidade 

Escrita/produção textual 

• Identificação do foco narrativo: personagem (1ª pessoa) 
ou narrador que não participa da história (3ª pessoa) • 
Características físicas e psicológicas (corajoso, medroso, 
apaixonado etc.) do personagem principal das narrativas 
• Personagens secundários, tempo (quando), 
caracterização de lugar (onde) das narrativas • 
Sequência de ações (enredo) de narrativas presentes em 
gêneros textuais • Cantiga de roda, música com 
movimento, parlenda, trava-língua, lengalenga, 
adivinhação, piada, quadrinhas, poemas – escuta, 
memorização, leitura, reconto oral e produção • 
Manuseio, identificação e escolha de suportes de acordo 
com o gênero e seu contexto de circulação: livros, 
revistas, jornal, gibi, folhetos, folder, encartes, faixas, 
placas, cartazes, cartão, panfletos, mural, jornal da 
escola, caderno, livro, outros 

Análise linguística/semiótica 

• Redução de gerúndio: andano/andando • Observação e 
escrita de fonemas em final de verbos. Exemplo: r - 
vender, comprar, sentir; u (indicando pretérito) – vendeu, 
comprou, sentiu • Nome próprio (percepção nos diversos 
contextos de leitura e escrita) 

 

Planejamento e produção de textos orais: 
telejornal, notícias, textos de campanhas 
publicitárias 

Leitura e escuta 

• Contos infantis e fábulas: leitura, análise 
da estrutura, enfatizando elementos da 
narrativa, uso do léxico literário, 
comparações entre textos • Biografia e 
obra de autores contemporâneos • 
Literatura e cinema: autoria e 
características principais • Jornal, 
campanhas e anúncios publicitários, 
cartazes de conscientização, notícias, 
folhetos, textos digitais 

Escrita/ produção textual 

• Parágrafo – para organizar ideias no texto 
• Pontuação – uso no texto para produzir 
sentido: exclamação (!), ponto de 
interrogação (?),ponto final (.) e underline 
(_) • Concordância nominal para 
aperfeiçoamento de textos: gênero e 
número • Concordância verbal para 
aperfeiçoamento de textos: sujeito e verbo 
• Adjetivação (atribuição de qualidade / 
características) por meio de jogos, 
brincadeiras, contextos de leitura e escrita 
• Pronome pessoal (elemento de coesão) 
para evitar repetições de nomes em 
produções textuais 

Análise linguística/semiótica 

• Nasalização em final de verbos: 
viajaram/viajarão • Vocabulário (ampliação, 
significação, sinônimos e antônimos) a 
partir da leitura ou uso de dicionário • Uso 
do dicionário: função, organização e 
utilização 
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memorização): o Uso do X ou CH (xícara, 
chuva) o Uso do S ou Z (casa, azedo) o Uso do 
S ou C (selva, cidade) o Uso do G ou J (girafa, 
jiló) o Uso do H inicial (hora, ora) o Uso do L ou 
LH (Julio, Julho) o Uso do U ou L (anel, céu)  

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

 

Números  

• Funções do número: o Indicador de quantidade o 
Indicador de posição o Código o Medidas de 
grandezas • Quantificação de coleções ou eventos 
• Correspondência biunívoca • Sequência oral 
numérica • Zoneamento • Conservação de 
quantidade 

Pensamento algébrico 

• Identificação e descrição de regularidades em 
sequencias numéricas recursivas 

Geometria 

• Reconhecimento da corporeidade (semelhanças, 
diferenças e respeito às singularidades) • 
Localização e movimentação 

Grandezas e medidas 

• Utilização de instrumentos não convencionais e 
convencionais na comparação de grandezas 
(tempo, massa, comprimento e capacidade) • 
Medidas de capacidade e de massa (unidades não 
convencionais e convencionais): registro, 
estimativas e comparações • Significado de medida 
e de unidade de medida • Medidas de massa 
(quilograma, meio quilograma, grama, tonelada, 
construção, observação e uso de balanças) • 
Medidas de comprimento (metro, meio metro e 
centímetro) 

Probabilidade e estatística  

• Leitura, interpretação e representação de dados 
em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras 
ou de colunas • Pesquisa e interpretação de dados, 
gráficos e tabelas nos meios de comunicação: 
mídia impressa (panfletos, jornais, revistas, livros, 
entre outros) e outras mídias (computador, 
televisão, DVD, rádio, Internet, entre outros) 

Números 

• Leitura, registro, escrita numérica, 
comparação e ordenação de quantidades até 
9.999 • Leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números naturais de quatro 
ordens • Composição e decomposição de 
números naturais • Valor posicional dos 
números • Composição e decomposição de 
números naturais até quatro ordens 

Pensamento algébrico 

• Identificação e descrição de regularidades em 
sequencias numéricas recursivas 

Geometria 

Orientação e trajetória: o Reconhecimento de 
eventos que envolvem orientação e trajetória 
de pessoas e de objetos o Construção e 
socialização de procedimentos e de registros 
de referências (exemplo: casa/escola; sala de 
aula/banheiro) o Representação da localização 
e trajetórias por meio de mapas, desenhos e 
plantas 

Grandezas e medidas 

• Construção, observação e uso de fitas 
métricas, réguas e trenas) • Medidas de 
capacidades (litro, meio litro) • Registros 
pictóricos, orais e/ou escritos das experiências 
matemáticas vivenciadas a partir de situações 
problema • Comparação de áreas por 
superposição • Medidas de Capacidade (litro, 
meio litro) 

Probabilidade e estatística  

• Situações- problema envolvendo análise 
crítica dos dados de gráficos e tabelas • 
Pesquisa de fenômenos sócio culturais 
coletando, registrando e organizando 

Números 

• Comparação entre números: ordenação crescente e 
decrescente, antecessor e sucessor, maior que, igual a, 
menor que • Números ordinais: função, leitura e 
representação • Construção de fatos fundamentais da 
adição, subtração e multiplicação • Resolução de 
situações-problema envolvendo significados da adição: 
juntar e acrescentar • Resolução de situações-problema 
envolvendo significados da subtração: retirar, comparar e 
completar 

Pensamento algébrica  

• Relação de igualdade 

Geometria 

• Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, 
pirâmide, cone, cilindro e esfera): reconhecimento, 
análise de características e planificações 

Grandezas e medidas 

• Medidas de tempo • Reconhecimento de instrumentos 
de passagem de tempo: agenda, calendário, relógio, 
linha do tempo • Sistematização de tempo 
(estabelecimento das principais relações entre as 
unidades de tempo mais significativas: hora e minuto; 
hora e dia; dia, semana e mês) • Leitura de horas em 
relógios digitais e analógicos, duração de eventos e 
reconhecimento de relações entre unidades de medida 
de tempo • Medidas de capacidade (litro, meio litro) 

Probabilidade e estatística 

• Coleta, classificação e representação de dados 
referentes a variáveis categóricas, por meio de tabelas e 
gráficos • Análise da ideia de acaso em situações do 
cotidiano: espaço amostral 

 

Números 

• Representação e relação de ordem de 
números naturais na reta numérica • 
Resolução de situações problema 
envolvendo as ideias da multiplicação: 
soma de parcelas iguais, combinações, 
proporcionalidade e configuração 
retangular) • Divisão (ideias de repartir a 
coleção em partes iguais e determinação 
de quantas vezes uma quantidade cabe em 
outra) • Resolução de situações-problema 
envolvendo as ideias da divisão: ideias de 
repartir a coleção em partes iguais e 
determinação de quantas vezes uma 
quantidade cabe em outra • Formulação, 
interpretação e resolução de situações 
problema envolvendo ações de adição 
(ações de juntar, acrescentar), subtração 
(ações de retirar, comparar e completar), 
multiplicação (soma de parcelas iguais e 
configuração retangular associada à tabela 
de dupla entrada, à superfície) • 
Fracionamento da unidade para 
representar partilha: metade (meio) e 
metade da metade (quarto) em situações 
do cotidiano e décimos de quantidades 
contínuas e discretas • Significados de 
metade, quarta parte e décima parte 

Pensamento algébrico 

• Relação de igualdade 

Geometria 

• Composição e análises de figuras em 
malhas quadriculadas e sua relação com a 
medida de perímetro  

• Estabelecimento de comparações entre 
objetos do espaço físico e entre objetos 
geométricos 

Grandezas e medidas 
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 informações em forma de tabelas, e gráficos de 
coluna 

 

• Troca entre valores, cédulas e moedas  

• Comparação de valores monetários  

• Sistema Monetário Brasileiro: 
estabelecimento de equivalências de um 
mesmo valor na utilização de diferentes 
cédulas e moedas  

• Formulação, interpretação e resolução de 
situações problema envolvendo o Sistema 
Monetário Brasileiro 

Probabilidade e estatística 

• Situações-problema simples envolvendo 
noções de possibilidade e probabilidade  

• Situações- problema envolvendo a 
configuração retangular associada à tabela 
de dupla entrada 

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

Matéria e energia 

• Produção do som • Variáveis que influenciam na 
produção do som: Composição (da madeira, do 
vido, do metal, do elástico, do aço e do plástico), 
forma/formato, vibratilidade, espessura 

Vida e evolução 

• Tipos de alimentação dos seres vivos: o 
herbívoros; o carnívoros; o onívoros; o detritívoros; 
o insetívoros; o outros • Reprodução e prole • 
Hábitos de vida dos animais: • Animais diurnos 

Terra e universo 

• Características do planeta Terra: o formato 
esférico; o presença de água (corpos d’água, lagos, 
rios, oceanos); o superfícies (planícies, montanhas, 
florestas, desertos, ambientes alagados, savanas 
etc.)  

• Modelos de representação do Planeta Terra: o 
mapas; o globo terrestre; o GPS; o fotografias • 
Observação dos eventos celestes 

Matéria e energia 

• Efeitos da luz nos materiais: refração, reflexão 
e absorção 

Vida e evolução 

• Animais noturnos • Ambiente em que vivem 
os animais do cotidiano • Modos de 
deslocamento dos animais: o deslocamento no 
ar (voo, planação); o deslocamento no solo 
(marcha, corrida, salto, reptação, bipedia, 
quadrupedia); deslocamento na água 
(destaque ao formato fusiforme dos animais 
aquáticos) • Desequilíbrios ambientais e seus 
impactos nas populações de animais 

Terra e universo 

• Movimento aparente dos astros como: o Lua; 
o Sol; o planetas; o estrelas• Tipos de solo: o 
arenoso; o argiloso; o humoso; o silte; o 
calcáreo • Usos do solo 

Matéria e energia 

Saúde auditiva e visual em termos de som e luz 

Vida e evolução 

• Ciclo de vida dos seres vivos: nascimento; crescimento; 
reprodução; envelhecimento; morte • Reprodução dos 
seres vivos e continuidade das espécies: reprodução no 
reino animal; reprodução no reino vegetal • Ciclo de vida 
dos animais no meio terrestre e aquático • Interferências 
no ciclo de vida dos animais e plantas o doenças; 
escassez de nutrientes; condições ambientais 
desfavoráveis; diminuição das populações e extinções 

Terra e universo 

• Importância do solo para os seres vivos • Características 
dos solos: cor; textura; o tamanho das partículas;  
permeabilidade 

Matéria e energia 

Poluição sonora e visual 

Vida e evolução 

• Características dos animais: Reino 
Animália • Classificação Taxonômica dos 
Vertebrados • Subfilo dos Vertebrados: 
Peixes; Anfíbios; Répteis; Aves; Mamíferos 
• Classes Taxonômicas 

Terra e universo 

• Solo e agricultura • Conservação e 
preservação do solo 
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ESCOLA CLASSE 111 SUL / 4º ANO – 2019 

PORTUGUÊS 

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

 Revisão do alfabeto (letras maiúsculas e 
minúsculas, ordem alfabética)*; 

 Revisão da divisão silábica (monossílaba, 
dissílaba e trissílaba); 

 Leitura e interpretação de textos (poesia, 
contos, causo, anúncio, resenha de filmes): 
textual, contextual, inferencial e intertextual; 

 Planejamento e produção de texto (revisão 
de escrita e reescrita): pontuação, 
parágrafo, ortografia e concordância, 
funções da narrativa; 

 Uso do dicionário; 
 Substantivos: próprio, comum, primitivo, 

derivado, coletivo (gênero, número e grau*); 
 Ortografia “ç”, “ss”, “g”, “j”, “oso”e “osa; 

Adjetivo e locução adjetiva, adjetivos pátrios*. 

 Leitura e interpretação de textos (HQs e 
contos): textual, contextual, inferencial e 
intertextual; 

 Planejamento e produção de texto 
(revisão de escrita e reescrita): 
pontuação, parágrafo, ortografia e 
concordância, funções da narrativa; 

 Uso do dicionário; 
 H inicial; 
 Pronomes pessoais do caso reto; 
 Uso da vírgula; 
 Palavras e verbos terminados em “u” e 

“l”;* 
 Ortografia “s”, “z”, “ansa” e “ança”. 

Uso “m” antes de P e B.* 

 Leitura e interpretação de textos (cordel, 
reportagem, notícia, entrevista, poema, artigo 
científico, peça teatral - gestos, expressão 
facial, expressão corporal): textual, contextual, 
inferencial e intertextual; 

 Planejamento e produção de texto (revisão de 
escrita e reescrita): pontuação, parágrafo, 
ortografia e concordância, funções da 
narrativa; 

 Uso do dicionário; 
 Encontros vocálicos (ditongo, tritongo, hiato);* 
 Dígrafos;* 
 Acentuação gráfica; 
 Palavras terminadas em “ão”, “agem”, “igem”, 

“ugem”, “izar” e “isar”. 
Pronomes pessoais, retos e oblíquos. 

 Leitura e interpretação de textos (conto, 
artigo de opinião e HQs): textual, 
contextual, inferencial e intertextual; 

 Planejamento e produção de texto 
(revisão de escrita e reescrita): 
pontuação, parágrafo, ortografia e 
concordância, funções da narrativa; 

 Uso do dicionário; 
 Verbos (definição, conjugações e 

tempos verbais – passado, presente e 
futuro);  

 Emprego de ram e rão;  
 Pronomes possesivos; 
 Uso da vírgula; 
 Sons da letra “x”; * 
 Emprego de É e E;* 

Consoantes mudas.* 

MATEMÁTICA 

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

 Medidas de comprimento (metro e suas 
unidades, perímetro); 

 Identificação e utilização dos principais 
instrumentos de medida de comprimento 
(régua, fita métrica, trena); 

 Ideias de multiplicação; 
 Multiplicação com números naturais (com 

um e dois algarismos no multiplicador); 
 Propriedades da multiplicação; 
 Cálculo mental da multiplicação; 
 Sequência numérica recursiva formada por 

múltiplos de um número natural (tabuada); 
Situações problema envolvendo medidas de 
comprimento e multiplicação. 

 Medidas de comprimento (metro e suas 
unidades, perímetro); 

 Identificação e utilização dos principais 
instrumentos de medida de 
comprimento (régua, fita métrica, trena); 

 Ideias de multiplicação; 
 Multiplicação com números naturais 

(com um e dois algarismos no 
multiplicador); 

 Propriedades da multiplicação; 
 Cálculo mental da multiplicação; 
 Sequência numérica recursiva formada 

por múltiplos de um número natural 
(tabuada); 

Situações problema envolvendo medidas de 
comprimento e multiplicação. 

 Divisão com números naturais; 
 Propriedades da divisão; 
 Unidades de medidas (massa, capacidade, 

superfície, temperatura e tempo); 
 Identificação e utilização dos principais 

instrumentos de medida (balança, recipientes 
graduados para comparar quantidade de 
líquidos, termômetro, relógio). 

 Situações problema envolvendo divisão, 
grandezas e medidas; 

 Sistema monetário brasileiro.* 
 

 Frações; 
 Geometria (formas geométricas planas 

e não planas*, segmento de reta, reta e 
ângulos); 

 Números expressos na forma decimal 
(décimo, centésimo e milésimo); 

 Interpretação e construção de gráficos e 
tabelas*; 

Situações problema envolvendo as quatro 
operações. 

CIÊNCIAS 

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

 Matéria e Energia; 
 Substância e misturas; 
 Composição de misturas; 
 Propriedades físicas das substâncias e das 

misturas; 

 Terra e Universo; 
 Movimentos cíclicos do Sol e da Lua; 
 Calendários e ano bissexto; 
 Estações do ano. 

 Cadeia alimentar; 
 Teia alimentares; 
 Seres autotróficos (fotossíntese) e seres 

heterotróficos, produtores, consumidores e 
decompositores; 

 Introdução aos microorganismos; 
 Microorganismos e a manutenção da 

vida na Terra; 
 Bactérias e seres vivos; 
 Fermentações; 
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 Variação de temperatura, transformações 
físicas da matéria. 

 

 

 

 

 Fungos e bactérias; 
Conservação e preservação do Cerrado 

 Doenças causadas por vírus, bactérias, 
fungos e protozoários; 

 Transmissão e prevenção de doenças 
causadas  por microorganismos. 

 
 

GEOGRAFIA 

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

 Realidade das diferentes comunidades 
(urbana, do campo, quilombola, indígena e 
outras). Territórios existentes no DF e no 
Brasil; 

Distância, pontos cardeais, orientação espacial. 
Noções de proporção, escala, latitude, longitude. 

 Organização social e política do DF 
(RAs e população total do DF);* 

 Planejamento de Brasília: construção e 
planejamento demográfico;* 

Pontos turísticos 

 Clima, vegetação, hidrografia, relevo e fauna 
do Brasil com ênfase no Distrito Federal*. 

 

 Introdução aos microorganismos; 
 Microorganismos e a manutenção da 

vida na Terra; 
 Bactérias e seres vivos; 
 Fermentações; 
 Doenças causadas por vírus, bactérias, 

fungos e protozoários; 
 Transmissão e prevenção de doenças 

causadas  por microorganismos.  

HISTÓRIA 

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

 O surgimento da espécie humana no 
continente africano e sua expansão pelo 
mundo; 

 O mundo da tecnologia: a integração de 
pessoas. 

 Povos indígenas no Brasil (Dia do Índio) 
Aniversário de Brasília.* 

 Formação do Distrito Federal (a história 
da mudança da capital);* 
 Antigas capitais, Missão Cruls, a história 
de JK, os idealizadores de Brasília (Lúcio 
Costa e Oscar Niemeyer);* 
 Portugueses e espanhóis e sua 
contribuição para formação do Brasil. 
 

 Aniversário de Planaltina;* 
 Da África para o Brasil; 

Independência do Brasil 

 Abolição da escravatura; 
 Imigrantes: trabalho, resistência e 

cultura; 
 Dia da Consciência Negra; 
 Dia da Bandeira; 

Proclamação da República 

ARTES 

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

 Manifestação de dança da comunidade 
local e regional; 

Manifestação de dança da cultura brasileira e 
suas matrizes indígenas e africanas 

 Elementos da linguagem corporal e 
sonora.  

 Independência dos movimentos da 
parte do corpo; 

 Ações corporais; 
Danças e suas características 

Elementos do espaço teatral  Música como arte: ritmos e canções; 
 Elementos da música; 

Ritmos musicais 

VALORES 

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

 Os valores serão trabalhados de forma 
interdisciplinar explorando os seguintes 
pontos: 

 Direitos e deveres do cidadão; 
 Respeito à diversidade; 

Sensibilização com músicas. 

 Os valores serão trabalhados de forma 
interdisciplinar explorando os seguintes 
pontos: 

 Direitos e deveres do cidadão; 
 Respeito à diversidade; 

Sensibilização com músicas. 

 Os valores serão trabalhados de forma 
interdisciplinar explorando os seguintes 
pontos: 

 Direitos e deveres do cidadão; 
 Respeito à diversidade; 

Sensibilização com músicas. 

 Os valores serão trabalhados de forma 
interdisciplinar explorando os seguintes 
pontos: 

 Direitos e deveres do cidadão; 
 Respeito à diversidade; 

Sensibilização com músicas 
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ESCOLA CLASSE 111 SUL /5º ANO – 2019 

PORTUGUÊS 

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

Leitura/escuta  
• Textos: verbal (escrita), não verbal (imagem) e 
multimodal (escrita e imagem) concretizados em 
diversos gêneros em diferentes suportes  
• Comparação e diferenciação de diversos 
gêneros textuais quanto a aspectos 
composicionais e finalidade  
• Elementos que compõem a apresentação de 
diversos gêneros e seu contexto de produção 
(autor, interlocutor, situação de interação, suporte 
e circulação)  
• Níveis de compreensão da leitura: objetiva, 
inferencial e avaliativa 
• Leitura textual, contextual, inferencial e 
intertextual  
• Letras de músicas: uso de recursos estéticos, 
composição e comparações entre vários autores  
• Notícias e manchetes: estudo de gênero 
enfocando os elementos fundamentais (O quê? 
Com quem? Quando? Onde? Em que 
circunstâncias?)  
• Carta de leitor: finalidade, localização do 
assunto, destaque da reclamação, isolamento do 
relato ou exposição do assunto e argumentos  
• Reportagens e suplemento infantil de grandes 
jornais: leitura e estudo de reportagem levando em 
conta o tipo de leitor. Tiras de jornal: análise de 
ambiguidades no efeito de humor  
• Poesia moderna e contemporânea: leitura e 
análise. Sugestão de autores: Cecília Meireles, 
Manuel Bandeira, Vinícius de Morais, José Paulo 
Paes, outros  
• Obras literárias (apreciação, escuta e manuseio; 
compreensão e interpretação, leitura individual e 
coletiva) 
• Ditados populares, trovas, literatura de cordel e 
adivinhações. Contos de fada, contos populares, 
contos indígenas e africanos, folclóricos, causos, 
mitos e fábulas  
• Livros e obras infantis: Clássicos da literatura 
Infantil  
• Estudo de personagens clássicos da literatura 
brasileira: contexto histórico e geográfico  
• Comparação de versões literárias e produções 
artísticas (cinema, telas, livros), analisando 
similaridades e mudanças das obras  

Escrita/produção de texto 
 • Gêneros que apresentam a narrativa em 
sua organização interna: fábulas tradicionais e 
modernas; contos de suspense; conto popular; 
lendas, mitos e crônica – análise de 
mecanismos de coesão e coerência, reconto 
oral e produção escrita  
• Análise, percepção de elementos da 
narrativa presentes em diferentes gêneros: 
foco narrativo; características físicas e 
psicológicas (teimoso, corajoso etc.) do 
personagem principal; identificação de 
personagens secundários; caracterização de 
lugar (onde) e tempo (quando); enredo 
(desenvolvimento do conflito, clímax e 
desfecho); discurso direto e indireto  
• Autobiografia 
Notícia: escrita de texto de autoria a partir de 
pesquisa de dados e organização de 
informações  
• Notícias e manchetes: estudo de gênero 
enfocando os elementos fundamentais: o quê? 
Com quem? Quando? Onde? Em que 
circunstâncias?  
• Carta de leitor: finalidade, localização do 
assunto, destaque da reclamação, isolamento 
do relato ou exposição do assunto e 
argumentos  
• Análise e enfoque em gêneros que 
apresentam em sua organização interna a 
instrução: manual, regra de jogo, entre outros  
• Fábula: produção de reconto e autoria de 
fábulas após comparação entre fábulas 
tradicionais e contemporâneas, considerando 
os aspectos do gênero  
• Poesia/popular (Cordel): completar textos 
com lacunas ou paródia  
• Contos e crônica: análise, produção de 
reconto e texto de autoria  
• Textos de divulgação científica: resumo a 
partir de esquemas 
• Entrevista: planejamento, realização oral, 
organização de dados e escrita  
• Produção de diário e relatórios a partir de 
fatos motivadores  
• Resumo e sinopse (de livros ou filmes): 
produção após assistir um filme ou ler um livro  

Análise linguística/semiótica  
• Letra maiúscula: nomes próprios, início de frases e 
parágrafos  
• Acentuação de palavras conhecidas  
• Acentuação gráfica de proparoxítonas  
• Classificação quanto a tonicidade (oxítona, 
paroxítona e proparoxítona), com foco na 
acentuação de palavras conhecidas, destacando a 
frequência de paroxítonas na língua portuguesa  
• Marcadores textuais: artigo, preposição e 
conjunção – sem nomeação, com foco na 
paragrafação  
• Elementos coesivos e de coerência (para garantir 
a progressão temática e conceitual)  
• Pronomes pessoais (reto, oblíquo) – uso do 
pronome no texto, realçando seus efeitos na coesão  
• Pontuação: importância e uso contextual; 
pontuação do diálogo e reticências  
• Verbos: presente, passado e futuro 
• Verbos “pôr”, “querer”, “dizer” –foco na forma 
ortográfica  
• Verbos na terceira conjugação (partir, sorrir), nas 
formas “sorrisse”, “partisse”, sendo contrapostos a 
outras palavras, como “tolice”, “meninice • 
Contraposição – fazendo/fazeno (uso popular do 
gerúndio)  
• Análise das diversas formas de uso: por que, por 
quê, porque, porquê  
• Revisão: modos de nasalização - M e N no final de 
sílaba (bombom, ponte); NH (galinha); usando o til 
(maçã, anão); contiguidade (cama, dama); uso do 
“m” antes de “p” e “b”  
• Fonemas/sibilantes: /s/, /z/ representados pela 
letra “s” (sapo, casa)  
• Sufixos: esa e eza  
• Fonemas /ch/, /ksi/, /s/, /z/ representadas pela letra 
“x” (xarope, fixo, próximo, exato) – sons da letra X  
• Manuseio e uso de dicionário, enciclopédias e 
gramáticas  
• Vocabulário: ampliação, significação, sinônimos e 
antônimos (inferir o sentido a partir da leitura e uso 
do dicionário) 
 
 

Oralidade  
• Recursos paralinguísticos (gestos, 
tonalidade da voz e expressão facial), de 
acordo com o objetivo do ato de interlocução  
• Debates: espontâneo, temático, intencional e 
planejado (escuta organizada e apresentação 
de argumentos, opiniões e comentários)  
• Técnica de discussão em grupo, para 
posterior plenária: debate de temas em 
grupos, elaboração de síntese seguida de 
apresentação para o grande grupo  
• Entrevistas  
• Comentário crítico sobre obras literárias, de 
arte e pinturas conhecidas  
• Planejamento e produção de textos orais: 
telejornal, notícias, textos de campanhas 
publicitárias 
• Comédia, piada, tragédia, drama  
• Seminário: exposição oral na sala, usando 
apoio de anotações; estudo de algum modelo 
(exposição gravada em vídeo, por exemplo)  
• Peças teatrais, cordel, declamação, 
performances orais, jogral, auto, comédia, 
contos, obras literárias 
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• Elementos da narrativa: enredo, tempo, espaço, 
personagens, narrador e a construção do discurso 
direto e discurso indireto  
• Letra de música: compreensão do contexto da 
autoria; paródias  
• Biografia e obras de autores selecionados 
(Exemplo: Poesia: Cecília Meireles e Pedro 
Bandeira, Fábulas: de Esopo, Contos: Irmãos 
Grimm)  
• Cordel: análise do gênero e estudo de obras de 
alguns autores 
• Funções do texto dramático (escrito para ser 
encenado) e sua organização por meio de 
diálogos entre personagens e marcadores das 
falas das personagens e de cena 
 

• Criação de suportes para publicação: mural, 
varal, revistas, jornais, placas, faixas, folhetos, 
cartazes  
• Concordância nominal em situações 
contextuais: relações de gênero e número 
necessárias para o aperfeiçoamento do texto  
• Concordância verbal em situações 
contextuais: utilização de sujeito e verbo 
visando aperfeiçoamento do texto  
• Elementos coesivos e de coerência (para 
garantir a progressão temática e conceitual)  
• Revisão e reescrita de textos produzidos, 
considerando um ou mais aspectos: 
pontuação, paragrafação, ortografia, 
concordância nominal e verbal, coerência e 
coesão, características do gênero produzido 
 

MATEMÁTICA 

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

Números  
• Sistemas de numeração (hindu, romano, maia, 
arábico) em contexto da História da Matemática  
• Números racionais expressos na forma decimal 
e sua representação na reta numérica  
• Comparação e representação de números na 
reta numérica  
• Sistema de Numeração Decimal: composição e 
decomposição  
• Situações-problema envolvendo as quatro 
operações, explorando a diversidade de 
procedimentos e de registros • Múltiplos e 
divisores em contextos do cotidiano  
• Problemas: adição e subtração de números 
naturais e números racionais cuja representação 
decimal é finita  
• Leitura, escrita, comparação e ordenação de 
registros numéricos pela compreensão de 
características dos números decimais (valor 
posicional, função da vírgula)  
• Representação fracionária dos números 
racionais: reconhecimento, significados, leitura e 
representação na reta numérica  
• Fração de quantidade para cálculo de 
porcentagem simples (10%; 25%; 50%; 75%)  
• Cálculo de porcentagem e representação 
fracionária  
• Resolução de situações-problema envolvendo 
decimais com dinheiro e medidas com situações 
de adição e subtração explorando a diversidade 
de procedimentos e de registros  
• Formulação e interpretação de situações-
problema envolvendo as quatro operações 

• Resolução de problemas envolvendo ideia 
de equivalência e desigualdades de frações  
• Problemas de contagem do tipo: “Se cada 
objeto de uma coleção A for combinado com 
todos os elementos de uma coleção B, 
quantos grupos desse tipo podem ser 
formados?”  
• Comparação e ordenação de números 
racionais na representação decimal e na 
fracionária utilizando a noção de equivalência  
• Cálculo mental, cálculo aproximado, 
estimativa, uso da calculadora, socialização 
de estratégias de conferência 
Pensamento algébrico  
• Propriedades da igualdade e noção de 
equivalência  
• Grandezas diretamente proporcionais: 
associar a quantidade de um produto ao valor 
a pagar, alterar as quantidades de 
ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir 
escala em mapas, entre outros  
• Problemas envolvendo a partição de um todo 
em duas partes proporcionais, tais como 
dividir uma quantidade em duas partes, de 
modo que uma seja o dobro da outra, com 
compreensão da ideia de razão entre as 
partes e delas com o todo 
 
Grandezas e Medidas  
• Identificação e utilização dos principais 
instrumentos de medidas presentes no 
contexto sociocultural: régua, para medir 
pequenos objetos e distâncias; trena e metro, 

• Unidade de medida de temperatura: grau Celsius  
• Temperaturas máxima e mínima diárias, em locais 
do seu cotidiano  
• Áreas e perímetros de figuras poligonais: algumas 
relações  
• Noção de volume  
• Interpretação, criação e produção de textos que 
constem informações que envolvam medidas  
• Situações-problema envolvendo as quatro 
operações e o Sistema Monetário Brasileiro - 
explorando a diversidade de procedimentos e de 
registros  
• Utilização em situações-problema que envolvam a 
relação custo X benefício  
• Unidades de medidas (Exemplo: ½ Metro = 50 cm; 
¼L = 250 ml; ½ de hora = 30 min) 
Geometria  
• Trajetórias e orientações por meio de mapas  
• Plano cartesiano: coordenadas cartesianas (1º 
quadrante) e representação de trajetórias no plano 
cartesiano • Representação de locais, espaços e 
edificações por meio de maquetes utilizando 
poliedros, esferas, cilindros e cones  
• Ampliação e redução de figuras poligonais em 
malhas quadriculadas: reconhecimento da 
congruência dos ângulos e da proporcionalidade 
dos lados correspondentes  
• Reconhecimento de semelhanças e diferenças 
entre poliedros (prismas, pirâmides e outros) 
identificando elementos semelhantes e diferentes 
(faces, vértices e arestas)  
 

• Cálculo do perímetro e da área de figuras 
planas a partir de situações problema  
• Figuras geométricas espaciais: 
reconhecimento, representações, 
planificações e características 
• Figuras geométricas planas: características, 
representações e ângulos  
• Construção de sólidos geométricos: 
composição e decomposição  
• Elementos geométricos: formas da natureza, 
criações artísticas, tecnologia e arquitetura 
Probabilidade e Estatística  
• Leitura e interpretação de informações 
presentes nos meios de comunicação e no 
comércio, registradas por meio de tabelas e 
gráficos  
• Leitura, coleta, classificação interpretação e 
representação de dados por meio da 
construção de tabelas de dupla entrada, 
gráfico de colunas, barras, setores, pictóricos 
e de linhas  
• Cálculo de probabilidade de eventos 
equiprováveis  
• Noções de combinação associada à 
multiplicação e tabela  
• Situações-problema simples, envolvendo 
noções de possibilidade e probabilidade  
• Análise de chances de eventos aleatórios 
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(adição, subtração, multiplicação e divisão) com 
números naturais e números racionais não 
negativos (fração e número decimal) 
 • Adição e subtração de frações com 
denominadores diferentes por meio das 
equivalências 
 
 

para medir distâncias maiores; fita métrica, 
para medir o corpo; balanças, explorando 
diferentes tipos e usos; recipientes graduados 
para comparar quantidades de líquidos; 
termômetros, velocímetros, relógios e 
cronômetros  
• Reconhecimento da evolução das medidas e 
de seus instrumentos na história da civilização  
• Realização de leituras de medidas em 
instrumentos que expressem o resultado por 
número decimal  
• Socialização de procedimentos e de 
registros de medições de: tempo, temperatura, 
capacidade, massa, comprimento  
• Resolução de situações-problema 
significativas que requeiram transformações 
mais importantes e a descoberta de suas 
relações: Comprimento (Km/m; m/dm; m/ cm; 
cm/mm; m/ mm); Superfície (m2/cm²); Massa 
(Kg/g; g/mg; t/kg); Capacidade (L/mL); Tempo 
(h/min; min/seg; dia/hora; semana/dia; 
mês/dia; ano/dia; ano/mês)  

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

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

Terra e Universo  

• Constelações  

• Mapeamento de corpos celestes  

• Movimento de rotação da Terra e 
movimento aparente dos astros  

• Instrumentos ópticos para observação 
dos astros 

Matéria e Energia 

• Propriedades físicas da matéria:  
•  Densidade;  

• Condutibilidade elétrica e térmica;  
 Magnetismo;  

• Dureza;  

•  Elasticidade  
• Estados físicos da água  

• Ciclo hidrológico  

• Relação da cobertura vegetal com: o 
ciclo hidrológico, a conservação do solo, 
dos cursos de água e a qualidade do ar 
atmosférico  

• Alternativas sustentáveis para a 
produção de alimentos e bens de 
consumo  

• Uso sustentável de recursos naturais  
• Uso consciente dos recursos hídricos  

• Reciclagem  
• Consumo Consciente 

 

Vida e Evolução  
• Sistema circulatório, seus principais órgãos e 
funções  
• Sistema digestório, seus principais órgãos e 
funções  
• Sistema respiratório, seus principais órgãos 
e funções  
• Nutrição do organismo  
• Interação entre sistemas: digestório, 
circulatório e respiratório  
• Sistema excretor, seus principais órgãos e 
funções  
• Os rins como órgãos filtradores de resíduos 
e toxinas do corpo  
• Interação dos rins com o sistema circulatório  
• Hemodiálise  
 

• Alimentação saudável e educação alimentar  
• Grupos alimentares  
• Características dos grupos alimentares  
• Carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e sais 
minerais  
• Atuação dos diferentes grupos alimentares no 
organismo  
• Alimentação saudável e equilíbrio da microbiota 
intestinal  
• Necessidades nutricionais dos indivíduos  
• Distúrbios nutricionais: anemia, subnutrição e 
obesidade  
• Hábitos de vida: alimentação, práticas físicas, 
repouso, uso de medicamentos, atividades 
cotidianas 
 

Matéria e Energia  
• Máquina simples  
• Vantagem mecânica  
• Máquina simples e desenvolvimento social  
• Temperatura, calor e sensação térmica  
• Fatores que influenciam na umidade, 
temperatura e sensação térmica do ambiente  
• Trocas de calor  
• Equilíbrio térmico  
• Condutores e isolantes de calor  
• Forma de propagação de calor  
• Sol como fonte de energia  
• Máquinas térmicas  
• Tipos de combustíveis e usos nas máquinas 
térmicas 
• Impactos ambientais do uso de combustíveis 
fósseis  
• Alternativas energéticas renováveis  
• Mudanças econômicas, culturais e sociais 
decorrentes do desenvolvimento científico e 
tecnológico 
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CIENCIAS HUMANAS GEOGRAFIA 

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

• Condicionantes histórico-sociais, 
geográficos, ambientais, econômicos e 
culturais no Brasil, estados, capitais e 
regiões  

• Acesso a infraestrutura, hospitais, 
escolas, mobilidade, saneamento básico  

• Meio ambiente: preservação e 
degradação.  

• Aquecimento global, camada de ozônio, 
chuvas ácidas.  

• Gestão de resíduos.  

• Questão dos usos das águas. 
• Produção de alimentos  

 
 
 

 

• Formas de poluição dos cursos de 
água e dos oceanos, mares, rios, 
lagos (esgotos, efluentes industriais, 
marés negras etc.);  

 Tipos de poluição do ar, sonora, 
visual.  

 Poluição do solo e subsolo  

• Diferentes fontes de energia 
utilizadas na produção industrial, 
agrícola e extrativa e no cotidiano 
das populações.  

 Indústria: suas interferências na 
organização das cidades e regiões  

• Aspectos geográficos das regiões 
brasileiras: relevo, vegetação, 
hidrografia, clima, população  

 

• Etapas de ocupação das regiões 
brasileiras – semelhanças, permanências 
e mudanças;  

• Realidade das diferentes comunidades 
(urbana, do campo, quilombolas, 
indígenas e outras)  

• TIC (Tecnologia, Informação e 
Comunicação): as novas tecnologias no 
cenário da globalização  

• Referenciais de localização, pontos 
cardeais, direção.  

• Divisões e contornos políticos dos mapas, 
o sistema de cores e legendas;  

• tipos de mapas;  
• projeções cartográficas  

 
 
 
 

 

• Localização espacial: meios de 
orientação, direção, distância, proporção 
e escala;  

• transformações de paisagens nas 
cidades, comparando-as em épocas 
diferentes  

• Espaços: urbano e rural - suas 
semelhanças e diferenças  

• Espaços urbanos: infraestrutura, 
mobilidade, moradia e direito à cidade.  

• Órgãos Públicos responsáveis.  

• Canais de participação social.  
• Organizações não governamentais.  

• Organizações comunitárias 
 

CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA  /                                          Cidadania, diversidade e patrimônio no Brasil e no mundo  

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

• Declaração Universal dos Direitos 
Humanos,  

 Constituição Federal do Brasil,  

 Estatuto da Criança e do Adolescente,  

 Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha,  

 Declaração e Plataforma de Ação de 
Pequim - 4ª Conferência Mundial sobre 
a Mulher, 

 
 

 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, Leis 10.639/03 e 
11.645/08  

 Cidadania,  

 diversidade cultural e respeito às 
diferenças socioeconômicas, étnico-
raciais, religiosa, de gênero, de 
orientação sexual, de idade, 
culturais e históricas.  

 Combate ao bullying e à LGBTfobia  

 Compreensão do outro e respeito às 
diferenças socioeconômicas, étnico 
raciais, religiosa, de gênero, de 
orientação sexual, de idade, 
culturais, dentre outras  

 

 Noção de espaço e compreensão das 
condições que explicam a sua ocupação 
como as desigualdades sócio espaciais da 
região  

 Conceitos de cultura  

 A formação das matrizes populacionais 
brasileiras(indígenas, africanas e 
europeias).  

 Políticas de ações afirmativas.  

 Combate ao racismo e à discriminação de 
todos os tipos de preconceitos 

 

 

 

 As formas de organização social e 
política: a noção de Estado  

 O papel das religiões e da cultura 
para a formação dos povos antigos 
e suas implicações no presente  

 As lutas sociais que buscavam a 
aplicação de direitos inerentes às 
classes sociais, aos gêneros, aos 
grupos étnicos, dentre outros  

 O surgimento da escrita e a noção de 
fonte para a transmissão de saberes, 
culturas e histórias 

 As tradições orais e a valorização da 
memória 

 Os patrimônios materiais e 
imateriais da humanidade. Política 
de educação patrimônio 
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11- PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

 

 

DIMENSÕES DE 

GESTÃO 

 

OBJETIVOS 

 

METAS 

 

AÇÕES 

 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

 

RESPONSÁVEIS 

 

CRONOGRAMA 

 

 

 

DIMENSÕES DE 

GESTÃO 

 

OBJETIVOS 

 

METAS 

 

AÇÕES 

 

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

 

RESPONSÁVEIS 

 

CRONOGRAMA 

Gestão  

Pedagógica  

e Participativa 

 

 

PLIM 

 

Pequeno leitor 
imaginativo  

Oportunizar a todos 
o ensino de 
qualidade, 
garantindo a 
valorização das 
potencialidades 

Garantir a todos os 
alunos 
conhecimento sobre 
a miscigenação do 
povo brasileiro, a 
liberdade religiosa 
de todos os credos 
e liberdade política, 
trabalhando temas 
envolvidos no 
currículo. 

Buscar parcerias 
para melhorias da 
escola, por meio de 
festas, vivencia 
matemática e feira 
de ciências. 

Ampliar o tempo 
diário dos 

Garantir 100% aos alunos 
conhecimento, trabalhando 
temas envolvidos no 
currículo. 

Promover conhecimento da 
diversidade cultural através 
de livros, pesquisas, vídeos 
e fatos históricos. 

Vincular textos lidos com a 
realidade que o cerca. 

Melhorar 100% do convívio 
das relações interpessoais. 

Aprimorar em 100% as 
habilidades inerentes a 
cada estudante. 

Incentivar em 100% o 
respeito e a valorização do 
ser humano e suas 
diferenças. 

Participação nos projetos da  
rotina escolar, como vivência 
matemática, conselhos de classe 
mirim, acolhidas dirigidas, sala de 
leitura, recreio dirigido  e 
apresentação de gêneros textuais 
entre outros.  

Utilização de informática como 
ferramenta pedagógica, onde o 
professor regente poderá realizar 
aulas diversificadas, previamente 
planejadas ou usar o recurso com 
toda a turma. 

Fortalecimento da coordenação 
pedagógica como espaço de troca 
de experiências, aprendizado 
profissional, discussão e 
reavaliações; 

Intervenções aos alunos com 
atividades lúdicas e professores 
diferentes no reagrupamento com 
planejamento prévio, visando 
sanar a dificuldade momentânea. 

Participação e desempenho dos 
alunos na  rotina diária, 
conforme as atividades dos 
projetos. 

Através de leituras, produções e 
nas apresentações da feira 
cultural. 

 

Equipe, alunos e 
comunidade escolar. 

Diariamente 
durante todo ano 
de 2018  2019 
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estudantes na sala 
de leitura. 

Oferecer abertura a 
diversas 
interpretações que a 
obra literária pode 
suscitar. 

Proporcionar aos 
alunos visitas a 
Museu, Teatro, 
Cinema, Biblioteca, 
pontos turisticos e 
outros. 

 

Promover o gosto e 
desejo pela leitura e 
conhecimento do 
autor. 

Reconhecer a 
diversidade 
linguística 
valorizando as 
diferenças culturais 
entre variedades 
regionais sociais. 

Relacionar um texto 
lido com 
aprendizagens 
significativas. 

Fortalecer os 
vínculos de 
cidadania, os 
vínculos familiares, 
os laços de 
solidariedade 
humana e a 
tolerância recíproca; 

Promover o 
desenvolvimento de 
habilidades 
contextualizadas, 
tendo como eixos 
principais a 
valorização do 
pluralismo o 
confronto de ideias, 

Estímulo para divulgação 
administrativa e pedagógica do 
Jornal Voz da Criança, feito com a 
participação dos alunos e dos pais 
na versão escrita e falada. 

Garantir a todos os alunos 
conhecimento sobre a 
miscigenação do povo brasileiro, a 
liberdade religiosa de todos os 
credos e liberdade política, 
trabalhando temas envolvidos no 
currículo. 

Buscar parcerias para melhorias 
da escola, por meio de festas, 
vivencia matemática e feira de 
ciências. 

Ampliar o tempo diário dos 
estudantes na sala de leitura. 

Oferecer condições reais aos 
professores para trabalhos 
literários diversificados.  

Intervenções aos alunos com 
atividades lúdicas e professores 
diferentes no reagrupamento com 
planejamento prévio, visando 
sanar a dificuldade momentânea. 

Oferecer abertura a diversas 
interpretações que a obra literária 
pode suscitar. 

Participação nos projetos da  
rotina escolar, como vivência 
matemática, conselhos de classe 
mirim, acolhidas dirigidas, sala de 
leitura, recreio dirigido  e 
apresentação de gêneros textuais 
entre outros.  

Estímulo para divulgação 
administrativa e pedagógica  do 
Jornal Voz da Criança, feito com a 
participação dos alunos e dos pais 
na versão escrita e falada. 
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a tolerância e a 
cooperação. 

Desenvolver 
estratégias de 
promoção da 
igualdade racial, de 
gênero tendo como 
referência o 
contexto histórico-
cultural. 

Proporcionar a 
construção de uma 
autoimagem positiva 
e a valorização do 
eu, do outro e do 
meio. 

Conhecer  a 
biografia de autores 
selecionados com 
suas respectivas 
obras, 
oportunizando a 
todos a leitura dos 
diversos gêneros 
textuais.  

 

Estímulo a participação da 
comunidade escolar nas 
acolhidas. 

Promoção de eventos festivos, 
feiras e dias letivos temáticos com 
a participação de toda a 
comunidade. 

Participação dos alunos e pais em 
eventos culturais diversos. 

Espaços que oportunizem o 
desenvolvimento de capacidades 
como a tolerância e a cooperação 
para a convivência plena dos 
educandos. 

Atualização do banco de pais 
voluntários, para melhorias e 
ampliação de conhecimentos 
pedagógicos e práticos da vida 
diária. 

Implementação de projetos 
através das acolhidas, que visem  
temas transversais: Meio 
Ambiente, Combate à Violência, 
Direitos Humanos e outros 

Oferecer condições reais ao 
professor para realizar o trabalho 
diversificado e diferenciado com 
os educandos. 

Promoção de visitas a Biblioteca 
Nacional e Museus.   

Desenvolvimento da autonomia da 
criança 

Estímulo à participação da 
comunidade escolar nas 
acolhidas, com planejamento 
prévio. 

Implementação de projetos 
através das acolhidas, que visem 
temas transversais que 
possibilitem a valorização do eu. 

Proporcionar aos alunos do turno 
vespertino, prioritariamente, 
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atividades psicomotoras com 
professor formado em Educação 
Física através da participação 
voluntária.  

Gestão  

Pedagógica  

e Participativa 

 

 

Acolhidas 

 

Receber e acolher 
os alunos com 
alegria 

Socializar e interagir 
alunos e 
professores em 
atividades lúdicas  

Promover momentos 
de respeito, direitos 
e deveres 

Ler e apresentar 
gêneros textuais  

Socializar 100% dos alunos 
e profissionais da escola 
com atividades de 
acolhimento no horário de 
entrada. 

Nas segundas feiras acontece o 
momento cívico através de um 
rodizio de turmas, com o 
hasteamento e o arreamento da 
Bandeira Brasileira com o Hino 
Nacional.  

De terça à quinta, ao tocar o sinal 
de entrada, os estudantes deixam 
as mochilas na sala e vão sentar 
no tapetinho. Também com um 
rodizio de turmas, são 
apresentadas atividades 
realizadas em sala previamente 
planejadas, para todos os alunos 
da escola. 

Nas sextas-feiras, acontece o 
projeto caminhos da leitura. 

Após cada atividade, de segunda 
a quinta-feira, canta-se o 
Parabéns dos aniversariantes do 
dia e/ou do final de semana.   

Nos dias letivos temático, além 
das atividades interna, a  escola 
convida palestrantes ou pais que 
queiram apresentar alguma 
habilidade. 

Participação e alegria dos 
envolvidos.  

Equipe gestora, 
coordenação, orientação, 
professores, alunos e 
comunidade escolar. 

Diário  

Gestão  

Pedagógica  

e Participativa 

  

 

Recreio dirigido 

 

 

Socializar os alunos  

Promover uma 
formação de 
cidadania,  

Proporcionar 
diversão com 
cumprimento de 
regras;  

Valorizar o tempo e 
espaço meu e do 
outro 

Utilizar com regras 
combinadas o pula 

Garantir 100% a segurança 
dos alunos, promovendo 
momentos de lazer, 
diversão e respeito, com o 
recreio dirigido pelos 
funcionários da escola.  

 

O recreio é o momento de 
descanso e diversão dos alunos e 
acontece com 20 minutos de 
duração. As turmas são 
separadas em 3º,4º e 5º anos no 
primeiro tempo, ou seja, de 9h50 
às 10h10 – matutino, 15h10 às 
15h30 – vespertino. E, C.E, 1º,2º e 
3º anos no segundo tempo de 
10h10 às 10h30 – matutino e 
15h30 às 15h50 – vespertino. 
Nestes horários, cada professor 
de turma, realiza também um 
momento de descanso e lanche.   

As turmas são acompanhadas por 
um supervisor, que dirige os 
alunos aos locais disponíveis na 

Através da participação e 
acompanhamento dos 
envolvidos. 

 Equipe gestora, 
coordenação, ESV, SOE 
auxiliares da educação e 
limpeza, e estudantes. 

Diário  
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pula, totó, 
brinquedos no pátio, 
parquinho e quadra 
de esportes. 

escola, parquinho, pátio, frente da 
escola e/ ou quadra de esportes 
da Comunidade. 

Aos sinais de início e fim do 
recreio, os alunos são levados da 
sala de aula para o recreio e do 
recreio para as salas de aula. Ou 
seja, entregues ao professor. 

Gestão  

Pedagógica  

e Participativa 

  

 

Minha família sabe 
muito 

Envolver a família 
no contexto escolar; 

Interagir família e 
escola; 

Promover momentos 
lúdicos e prazerosos 
escola e família. 

Envolver 80% da 
comunidade 
escolar/famílias para 
apresentação de talentos de 
pais com filhos.  

Inscrição prévia de pais e ou 
familiares de algum talento 
realizado com o filho. 

Preparação e apresentação no dia 
destinado para toda a comunidade 
escolar. 

Através da apreciação e 
satisfação dos envolvidos. 

Equipe  escolar e familiares, Para Inscrição: 
duas semanas 
antes. 

Apresentação dos 
inscritos de 2h30m 

Gestão  

Pedagógica  

e Participativa 

 

 

Conselho de 
Classe Mirim 

Proporcionar ao 
aluno o direito de 
opinar sobre suas 
vontades; 

Socializar o aluno 
com os profissionais 
da escola e suas 
funções; 

Promover uma 
formação do 
cidadão com regras 
estabelecidas 

Direitos e deveres 

Envolver 100% dos alunos 
na avaliação da instituição 
escolar como um todo. 

Através de um roteiro elaborado 
pela própria escola, os alunos 
discutem e fazem avaliação dos 
membros componentes da 
instituição, assim como dos 
espaços utilizados. 

A turma elege um representante e 
vice para representá-los no 
Conselho. Reúnem-se direção, 
coordenação, orientação, portaria, 
limpeza e merenda, para que 
sejam ouvidas os elogios e 
sugestões para melhorias. Os 
participantes explicam sobre suas 
funções e como oferecê-las ao 
estudante.     

Através da apreciação e 
satisfação dos envolvidos. 

Retorno das sugestões 
conforme as possibilidades; 

Apresentadas para as famílias 
através dos informativos 

Equipe  escolar e 
estudantes. 

Semestral  

Uma aula para 
discussão. 

2h para a reunião 
do Conselho 
Mirim. 

Gestão  

Pedagógica  

e Participativa 

 

Conselho de   
Classe 

Realizar o pré 
conselho de classe 
com uma semana 
de antecedência ao 
Conselho de Classe. 

Perceber as 
dificuldades/ 
habilidades 
apresentadas pela 
turma e/ou individual 

Tentar atingir em 100 % o 
aproveitamento das 
observações e intervenções 
realizadas diante às 
habilidades apresentadas 
pelos alunos e turma. 

 

Uma semana antes os 
professores preenchem a ficha de 
Pré Conselho, onde serão 
apontados desempenho da turma, 
assiduidade, alunos destaques, 
alunos com dificuldades e 
sugestões de intervenções. 

No dia do Conselho, estarão 
reunidos a equipe de gestão, 
SOE, coordenação, professores 
do turno, equipes da sala de 

Através da participação dos 
envolvidos e o 
comprometimento de realizar as 
sugestões de intervenções.  

 Equipe gestora, SOE, 
coordenação, sala de 
recursos generalista, EEAA( 
se estiverem na escola) e 
pais.  

Bimestral  
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 Propor e praticar 
estratégias de 
intervenções 
necessárias  

Fazer o 
encaminhamento 
para as Equipes 
adequadas. 

 

recursos e de apoio à 
aprendizagem e pais, para 
conversa e conselho de como a 
turma tem desenvolvido diante 
das atividades propostas pelo 
professor e escola. 

Cada professor terá um prazo 
determinado para falar, 
acrescentar ou ressaltar o que já 
havia registrado no pré conselho.  

Serão sugeridas intervenções 
para a acompanhar de forma a 
sanar ou dar continuidade para as 
observações levantadas no 
momento. Caso de alunos com 
apresentação de alguma 
dificuldade, onde o grupo percebe 
que não pode ser só pedagógico, 
a orientadora encaminha o para a 
EEAA, onde serão feitos outras 
intervenções de acordo com a 
necessidade, talvez de um 
profissional na área  de saúde. 

Gestão  

Pedagógica  

e Participativa 

 

 

Jornal Voz da 
Criança 

 

 

 

 

Proporcionar ao 
aluno o direito de 
opinar sobre suas 
vontades; 

Socializar o aluno 
com os diversos 
gêneros textuais 

Promover uma 
formação do 
cidadão  

Produzir matérias de 
jornal; 

Proporcionar 
diversão aos leitores 

Envolver 100% dos alunos 
e seus professores na 
elaboração do jornal escrito. 
Cada turma responsável por 
uma matéria.  

Serão realizadas para divulgação 
das festas na escola (Festa da 
Família, no primeiro semestre e 
Feira cultural no segundo 
semestre). 

Cada turma é responsável por 
produzir coletivamente uma 
matéria escrita para em seguida 
ser editada, impressa e oferecida 
às famílias. Matérias como 
convite; texto coletivo, jogos de 
caça-palavras, relatos de pais das 
Classes Especiais, receitas, 
classificados, e outros conforme 
apresentação das turmas. 

As turmas de Classe Especial-
TGD, os pais que participam 
dando suas opiniões sobre o 
desenvolvimento do seu filho. 

Através da apreciação e 
satisfação dos envolvidos. 

Retorno das sugestões 
conforme as possibilidades; 

Apresentadas para as famílias 
através dos informativos 

Equipe  escolar, professores 
e estudantes. 

Para a realização 
serão duas 
semanas. E a 
atividade é 
semestral. 

 

 

Gestão  

Pedagógica  

Formar docentes na 
coordenação 
pedagógica coletiva 
que acontece nas 
quartas feiras com 

Permitir a integração entre 
toda a equipe pedagógica e 
favorecer o trabalho coletivo 
nas escola 

Desenvolver através  de estudos e 
trocas de experiências, momentos 
de socialização e integração com 
a participação de coordenadores, 
gestores, professores e visitantes 
palestrantes e 

Avaliação será feita através da 
participação, apreciação  e 
aproveitamento da equipe 
pedagógica. 

Professores, coordenadores 
gestores, orientadores, toda 
equipe pegagógica e   
convidados 

As coletivas são 
semanalmente e 
as ações 
propositivas de  
acordo com a 
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e Participativa 

 

COORDENAÇÃO 
COLETIVA 
PROPOSITIVA 

foco nas situações 
do cotidiano escolar 

Promover ação de 
formação, 
planejamento, 
socialização e 
avaliação no espaço 
tempo da 
coordenação 
coletiva 

Coordenar para realização 
de coletivas integradoras e 
formativas 

oficineiros.ministrando para 
processo da formação continuada.  

Realização previa de assuntos a 
serem estudados para 
organização de tempo e espaço. 

necessidade 
quinzenalmente  

Gestão de  

Resultados 
Educacionais 

Melhorar a cada ano 
o índice do IDDF e 
IDEB 

Diagnosticar através 
da análise de 
resultados do IDEB 

Garantir as 
aprendizagens, a 
partir da 
democratização dos 
saberes, em uma 
perspectiva de 
inclusão de todos, 
respeitando e 
valorizando as 
diferenças 
socioculturais, 
afetivas, subjetivas, 
físicas, cognitivas, 
entre outras; 

Fortalecer os 
vínculos de 
cidadania, os 
vínculos familiares, 
os laços de 
solidariedade 
humana e a 
tolerância recíproca; 

Promover o 
desenvolvimento de 
habilidades 
contextualizadas, 
tendo como eixos 
principais a 
valorização do 
pluralismo o 
confronto de ideias, 

Propor 100% de ensino de 
Qualidade durante todo o 
ano letivo, valorizando as 
potencialidades de cada 
indivíduo. 

Atingir nota superior ou 
igual ao ano anterior 

 

Respeito e valorização das 
diferenças individuais em todos os 
momentos. 

Realização das atividades diárias, 
teste da psicogênese, atividades 
avaliativas, Provinha Brasil, 
Avaliação Nacional de 
Alfabetização, Prova Diagnóstica, 
Prova Mais Alfabetização, e 
Avaliação Institucional, os 
entraves de melhoria. 

Dar continuidade a auto avaliação 
e a avaliação institucional de 
todos os membros da escola e da 
participação dos nos resultados; 

Acompanhamento sistemático dos 
resultados do IDEB, Provinha 
Brasil e Avaliação Nacional de 
Alfabetização.  

Oferecer condições ao professor 
para realizar o trabalho 
diversificado e diferenciado, 
incluindo a ludicidade, com apoio 
da equipe pedagógica, Sala de 
Recursos, acompanhamento 
Pedagógico com mediadores e 
Educadores Sociais Voluntários, 
Laboratório de Informática 
inclusive durante o horário de 
aula. 

Avaliação ao final de cada 
evento dos resultados 
alcançados e as dificuldades 
encontradas, para novos 
encaminhamentos. 

Através da avaliação formal e 
processual dos projetos 

Direção da escola, 
docentes, coordenação 
pedagógica, funcionários e 
pais e/ou responsáveis. 

Equipe escolar incluindo 
Pais e Responsáveis. 

Processual e 
contínua, 
diariamente 
durante o todo 
ano  
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a tolerância e a 
cooperação. 

Desenvolver 
estratégias de 
promoção da 
igualdade racial, de 
gênero tendo como 
referência o 
contexto histórico-
cultural. 
Proporcionar a 
construção de uma 
autoimagem positiva 
e a valorização do 
eu, do outro e do 
meio. 

Gestão  

Financeira  

Atender as 
principais 
necessidades da 
escola. 

Aquisição de 
material pedagógico 
de uso coletivo para 
utilização em 
atividades como 
feiras e festas. 

Incentivar e apoiar 
as equipes de 
aprendizagens, 
salas de recurso, 
altas habilidades e 
oficinas 
pedagógicas 

Proporcionar 
melhores condições 
de trabalho aos 
professores. 

 Ofertar aos alunos, 
ambiente favorável 
ao processo de 
aprendizagem. 

Atender 100% das 
demandas internas da 
escola. 

Atender 100% das 
demandas dos professores 
e alunos. 

 

Utilização da APM e dos recursos 
públicos. (PDAF e PDDE). 

Utilização  dos recursos públicos 
(PDAF e PDDE) e APM. 

Registro de todo o material 
adquirido e os avanços 
realizados na escola com tais 
investimentos. 

Registro dos avanços realizados 
na escola, objetivando suprir a 
demanda.  

Direção, APM e Conselho 
Escolar.  

 

. 

Durante o ano 
letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Gestão de Pessoas  Qualificar os 
profissionais de 
educação  

100% dos professores 
regentes. 

Cursos oferecidos pela secretaria 
de educação 

Bimestralmente 

Nas coordenações coletivas  

SEEDF 

EAPE 

Anual 

Semanalmente. 
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Promover uma 
coordenação 
coletiva e 
sistemática com 
toda equipe escolar 

Envolver toda 
comunidade escolar 
na efetivação das 
ações propostas na 
PP 

Organizar espaços  
propícios para 
discussões 
pedagógicas  

Média de 70% da 
comunidade 

100% da equipe escolar 

Incentivar a qualificação dos 
professores e agentes de 
educação e gestao0 educacional 

Garantir o tempo de coordenação 
pedagógica de professores 
coletiva e individual 

Atividades  semanais nas 
coordenações pedagógicas com 
grupos de estudos, troca de 
experiências, palestras com 
membros das equipes 
especializadas e convidados da 
educação 

Garantir a discussão, avaliação e 
reestruturação com a comunidade 
escolar. 

Promoção gestão democrática 
através de discussões 
pedagógicas  

Estabeler relações interpessoais 
através de confraternizações 
coletivas de final de ano. 

Nas avaliações institucionais e 
coordenações coletivas. 

Aos finais dos eventos.  

 

SEMINÁRIOS 

Coordenação local e 
Comunidade escolar 

Equipe gestora e 
coordenação 

Equipe gestora, 
coordenação professores e 
comunidade escolar. 

Equipe gestora e 
coordenação  

Bimestral e 
semestralmente. 

Ao longo do ano 
letivo e dos 
eventos. 

Gestão  

Administrativa  

 Acompanhar o 
desenvolvimento 
dos  trabalhos.  

 Proporcionar 
melhores condições 
de trabalho a todos 
os funcionários da 
escola. 

- Manter a 
documentação da 
escola e diários de 
classe em dia.  

Acompanhamento e 
orientação de 100% das 
atividades realizadas pelos 
terceirizados. 

Manutenção e conservação 
de 100% dos espaços da 
escola. 

Manter em 100% a 
circulação dos documentos, 
diários de classe, processos 
e declarações, bem como o 
arquivamento e o 
atendimento ao público.  

 

Acompanhamento e orientação 
dos servidores terceirizados. 

Acompanhar a escala e frequência 
dos vigias. 

Manutenção  e reparos das 
dependências da escola, bem 
como reposição de material 
didático, paradidático, de consumo 
e administrativo.   
Acompanhamento dos despachos 
e diários de classe. 

 Planejamento e execução da 
escrituração escolar. 

Atendimento a tempo  dos 
estudantes e familiares. 

Articulação com os profissionais 
da equipe gestora. 

Processual, através da 
devolutiva do trabalho realizado.  

Observação e acompanhamento 
dos espaços da escola.  

Otimização da devolutiva dos 
processos; diários atualizados e 
acompanhamento sistemático 
das ações.   

 

Direção e supervisão 
Administrativa. 

 Chefe de secretaria 

Durante o ano 
letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Projetos interdisciplinares desenvolvidos na escola 

Projeto Objetivos  Principais ações  Professor Responsável  Avaliação do Projeto e 

no Projeto 

Moeda Imaginária * Melhorar o desempenho escolar, nas 

relações humanas ou boas atitudes 

*Trabalhar o sistema monetário em 

sala de aula, estimulando o aluno a 

realizar suas tarefas e a ter bom 

rendimento escolar e comportament; 

*Conhecer formas de economizar e 

valorizar o dinheiro, e perceber que 

não se compra tudo 

Primeira etapa: 

Inicialmente, os professores devem testar os conhecimentos 
prévios dos alunos: conversar com eles sobre a história do 
dinheiro, discutir sobre o que é o dinheiro e para que serve.A 
partir das respostas dos alunos os professores poderão solicitar 
uma pesquisa sobre a história do dinheiro e cializar/compartilhar 
com todos os alunos. 

Segunda etapa: 

Produção de textos sobre a utilidade do dinheiro; Sugestões de 
temas para as produções textuais; Para que serve o dinheiro?; 
Com mil reais eu compraria...; Dinheiro é tudo na vida?; Dinheiro 
compra tudo?; O professor poderá montar um livro com as 
produções dos alunos. 

Terceira etapa: 

A orientação e coordenação providenciará para cada turma, 
uma caixa que será o banco onde serão guardadas as 
poupanças dos alunos. Cada aluno receberá um envelope 
personalizado, que ele poderá decorar e terá a função de sua 
poupança individual, onde serão depositadas suas cédulas, que 
serão guardadas no banco (caixa). Com isso, compreenderão 
que as pessoas guardam dinheiro no banco e que esta é uma 
forma segura. 

Quarta etapa: 

Elaborar uma tabela, com a turma, das atitudes que serão 
recompensadas ou penalizadas; Pagar, semanalmente ou 
quinzenalmente os alunos por suas tarefas e, descontar quando 
necessário. Com o dinheiro que eles conquistarem, poderão 
adquirir itens em feiras organizadas na escola. Os itens poderão 
ser brinquedos, material escolar, alimentos, etc. Os alunos 
devem entrar em contato com o dinheiro regularmente, fazendo 
trocas e somando ou subtraindo os valores sempre que 
necessário. 

Professores regentes, 

orientador e coordenação. 
Acompanhar o 

desenvolvimento e 

desempenho do aluno 

durante o processo de 

aprendizagem e a evolução 

da sua autonomia.  

 

Vivência Matemática  Promover uma formação do cidadão;  

Reconhecer os hábitos de higiene 
pessoal, alimentar; ambiental 

Os familiares são comunicados com antecedência através de 
informativos semanais, que o projeto será realizado e que seu 
filho participará em determinado dia. Em seguida, é enviado um 
bilhete à família dizendo qual o dia e o que ela pode doar para a 
escola. 

Equipe gestora, 

coordenação, professores, 

estudantes e todos 

funcionários. 

Através da participação da 
família nesse momento. 

Produção de texto coletivo. 
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Realizar atividades de raciocínio 
lógico matemático; sistema monetário, 
situações problema, tabela, 
agrupamento, 

Proporcionar alimentação saudável; 

Proporcionar uma aula experimental e 
prática de matemática bimestralmente. 

Neste dia, a turma realiza atividades matemáticas 
contextualizadas com outras habilidades, e se organiza para 
uma apresentação de venda dos produtos alimentícios para 
todos da escola, no momento do recreio. A turma 
democraticamente escolhe os indivíduos que vão participar do 
projeto do dia: caixa e vendedores.  

Ao sinal o recreio, as turmas se dirigem à venda em fila, e fazem 
suas compras trocando dinheiro por alimentos. Após as vendas, 
em sala fazem contagem do dinheiro. Criam e solucionam 
situações problemas que envolvem estimativas de preço; tabela; 
gráficos; SND, composição e decomposição; operações; texto 
coletivo e outros. 

O dinheiro arrecadado é doado para a APM da escola. 

Produção e realização das 
atividades propostas de 
matemática (tabela, 
situações problemas, 
operações, sistema 
monetário, grandezas em 
geral, etc) 

Quantidade arrecadada em 
valor. 

 

Caminhos da Leitura 

 

 

 

 

 

Socializar o aluno com os diversos 
gêneros textuais; 

Promover uma formação do cidadão;  

Proporcionar gosto por leitura; 

Dramatizar e/ou apresentar um gênero 
textual. 

Produzir textos escritos e falados. 

Todas as sextas-feiras após a entrada, os estudantes escolhem 
um título da estante de livros, locada na sala de aula. Ao sinal, 
sentam no pátio em círculos e fazem suas leituras, durante 20 
minutos. Esse espaço de tempo, também é destinado para 
apresentação dos diversos gêneros textuais, ou seja, as turmas 
passam por um rodízio quinzenalmente, e se preparam para 
mostrar aos colegas de outras turmas como aprenderam aquele 
gênero textual. As turmas de 1ºs anos, no início do ano letivo, a 
professora quem faz a leitura oral e depois ao longo das 
semanas as crianças fazem suas próprias leituras. Para as 
crianças que chegam atrasadas, aguardam a entrada com 
leitura. 

Equipe gestora, professora 

da sala de leitura, 

coordenação, professores, e 

estudantes 

Através do gosto pela 
leitura e participação desse 
momento. 

Produção individual e 
coletiva de textos. 

Reagrupamento  

 

Avaliar para intervir nas dificuldades e 
habilidades do aluno. 

Realizar atividades de intervenções 
que não sejam do contexto diário. 

Proporcionar atividades que 
contemplem os eixos ludicidade, 
alfabetização e letramento. 

Ao início do ano, faz-se uma avaliação diagnóstica com os alunos 
dos dois blocos.  

Organiza-se o BIA através dos níveis do teste da psicogênese e 
o bloco II através de produções de textos e operações 
matemáticas. Apresenta-se a história de um livro, através de 
leitura ou dramatização. Pode ser uma atividade coletiva no pátio 
ou não. 

Após a apresentação, faz se uma interpretação e compreensão 
da história oralmente e depois realiza-se as atividades propostas 
de acordo com os níveis. 

O reagrupamento interclasse acontece em uma semana dias 
contínuos, ao final de cada bimestre com a participação dos 
professores, coordenação e direção, nos dois turnos de 8h30 às 
9h40, no matutino, e 13h30 às 14h40, no turno vespertino. 

As atividades realizadas serão avaliadas com o desenvolvimento 
dos alunos em seu determinado nível para que se possa manter 
a intervenção ou ver outra estratégia para sanar dificuldades ou 
progredir com as habilidades. 

Equipe gestora, 

coordenação, professores, 

ESV e alunos 

Através do desenvolvimento 
dos descritores das 
habilidades propostas 
realizadas. 
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A cada bimestre realiza-se novas avaliações psicogênicas para 
formação de novos grupos com alunos que desenvolveram com 
aqueles que ainda não reiteram a proposta. 
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Projeto Canguru 
de Matemática 
Brasil 
 

*Ampliar e incentivar o 
desenvolvimento dos conhecimentos 
matemáticos. 
 
*Perceber que o estudo da 
matemática nos leva a evoluir como 
cidadãos,  
 
• Interligar o estudo da matemática 
com seu cotidiano, percebendo a 
presença da matemática em tudo.. 
 
• Desenvolver e resolver situações-
problemas, criando e elaborando 
técnicas de resolução válidas no 
encontro das soluções.  
 
• Saber comunicar matematicamente, 
ou seja, utilizar corretamente os 
símbolos matemáticos. 

Realização de Simulados de provas anteriores para preparação 
dos alunos para a prova oficial. 
 
Serão lançados no site da organizadora, os gabaritos de todos 
os alunos que participarão da prova. 
 
 

 

Todos os estudantes dos 
3ºs, 4ºs e 5º anos do Ensino 
Fundamental, professores,  
Coordenadores e gestores  

 

A avaliação escrita oficial 
acontecerá no dia 21 de 
março de 2019. 
 
Todos os alunos que 
conseguirem uma boa 
pontuação deverão ser 
premiados com medalhas 
de ouro, prata e bronze e 
certificados. 
Todos os alunos de cada 
ano terão direito a 
certificados de participação, 
o que acontecerá no mês 
de maio de cada ano.  
 

Projeto olimpíada 
de língua 

portuguesa 
 

Estimular  a leitura e a escrita de 
poesias de vários autores; 
 
Estimular a imaginação, a capacidade 
de abstração e interpretação, e 
expressão artística; 
 
Trabalhar a linguagem oral e escrita; 
 
Desenvolver interesse pela leitura (e 
todo o código linguístico) através da 
poesia; 
 
Instigar disciplina (noção de ordem, 
respeito, momento de falar e ouvir, 
vez etc.); 
 
Desenvolver o emocional através da 
compreensão dos sentimentos; 
 
 

Iniciativa do Ministério da Educação e do Itaú Social, com 
coordenação técnica do CENPEC. 
A  Olimpíada integra as ações desenvolvidas pelo Programa 
Escrevendo o Futuro. O tema das produções é “O lugar onde 
vivo”, que propicia aos alunos estreitar vínculos com a 
comunidade e aprofundar o conhecimento sobre a realidade 
local, contribuindo para o desenvolvimento de sua cidadania. 
 
Sondar os alunos, buscando verificar em qual estágio do 
conhecimento linguístico eles estão (quantas letras e palavras 
identificam, quais conseguem escrever, etc.); 
 
Apresentar o tema, (“O lugar onde vivo)”,  demonstrando o que 
é poesia, suas características; 
 
Trabalhar  através de atividades diversas: Folhear revistas, 
escrita espontânea, roda de leituras, músicas, filmes, 
brincadeiras dirigidas; 
 
Indagar  ao longo das leituras e histórias sobre o que sentiram. 
 
Pedir para que anotem tudo que sentiram ao longo da atividade.   
 
Trabalhar individualmente, cada sensação, sentimento e 
emoção; 
Ilustrar os poemas de cada aluno; 
 
Explorar rimas através de brincadeiras. 

Professores, coordenadores 
e gestores. 

Oficinas com suporte de 
material didático disponível 
no Portal Escrevendo o 
Futuro Curso on-line:  
 
Avaliação Textual: 
Propostas e analisadas, 
pelos membros das 
Comissões Julgadoras. 
Em Agosto e Setembro. 
 
 

 

  

https://escolaeducacao.com.br/projeto-leitura-e-escrita/
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12 – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 
            

A proposta para o acompanhamento dar-se-á através das atividades realizadas durante o processo e com culminâncias bimestrais, 

compostas por atividades lúdicas, artísticas e acadêmicas realizadas em sala de aula, assim como junto às famílias. Os professores e equipe, 

em reuniões coletivas, farão estudos e análises, sempre visando o melhor para o estudante. 

Serão apresentadas à comunidade escolar, em uma Feira Cultural as atividades realizadas dos subprojetos das turmas, com autores e 

suas obras. 

No final de cada semestre, a comunidade escolar, família, segmentos pedagógicos, e alunos, com o conselho de classe mirim, fazem a 

avaliação da PP, respondendo um questionário institucional, formulados pela própria unidade de ensino.  

          O Plano de Ação é flexível, dinâmico e alvo de avaliações diárias, semanais, bimestrais, entre outros. Serão utilizados instrumentos 

avaliativos como a ficha de acompanhamento individual além de reunião semanal e dos Conselhos de Classe, registrados em relatórios 

descritivos, com intervenções, reagrupamentos inter e intraclasse, com toda equipe escolar.  

 

Assim, a avaliação do Projeto da Escola será dialógica, acontecendo ao longo do processo, no intuito de redimensionar as ações, quando 

necessário, a fim de possibilitar maior qualidade à dinâmica da aprendizagem significativa, no seu âmbito geral e individualmente em cada um 

dos subprojetos, discutido em todos os bimestres com todos os segmentos envolvidos. 

Seguem modelo de avaliações elaboradas para acompanhamento ao final do material, em anexos. 

 

 

13 – PROJETOS ESPECÍFICOS DA ESCOLA  

TEMA:  PLIM - PEQUENO LEITOR IMAGINATIVO 

*Há uma Feira de Cultura no final do segundo semestre. 

Cada turma elabora um subprojeto partindo da temática da PP, faz planejamento contextualizado e produz material com as crianças para cada 
bimestre. Apresenta e guarda para o dia da Feira como a culminância dos Projetos. 

A escola não se baseia em trabalhos com datas comemorativas, e sim com a Pedagogia de Projetos. Essas datas são inseridas nos trabalhos 
de acordo com os eixos transversais do Currículo. 

*Projeto Laboratório de Informática / Enter Ação 
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*Os alunos frequentam semanalmente o laboratório de Informática (metade da turma vai para o laboratório e são supervisionados pelo professor 
do laboratório e a outra metade fica com o regente realizando as intervenções necessárias às dificuldades). A divisão é para facilitar o trabalho 
diversificado. A Classe Especial deve estar junto com o 1º ano. O regente que planeja as atividades para serem realizadas no computador. 

* Minha Família Sabe Muito 

Durante o decorrer do ano, os pais são chamados para contar histórias, realizar palestras, expor materiais, oficinas, além de participar e trocar 
suas experiências em acolhidas. 

* Conselho Mirim 

Cada turma elege um representante, a turma avalia a escola e propõe sugestões para melhorias e compromissos. A diretora, coordenadores 
e servidores ouvem e ponderam as estratégias que serão posteriormente definidas. 

* Jornal Voz da Criança 

Duas vezes ao ano, antes da Festa da junina e da Feira Cultural os alunos elaboram matérias e produzem o jornal escrito. Colunas como 
Curiosidades, Notícias da Escola, do mundo, da cidade, passatempo, cultura, fala pai, entre outros. Os professores definem. Ao final do ano é 
feita a versão falada. 

*Projeto Caminhos da Leitura 

Além de nas sextas feiras terem a pausa para leitura ou apresentação de gênero textual, semanalmente o professor deve fazer empréstimo de 
livros, promover ações de leitura e premiar os alunos que mais leem ao final do mês ou bimestre; 

A Biblioteca também deve ser utilizada com o regente. 

*Projeto Vivência Matemática 

Cada turma, durante um dia da semana previamente definido, é responsável por trazer produtos/alimentos saudáveis para serem vendidos no 
horário do recreio. A coordenação ajuda na arrumação dos estandes e o professor trabalha cartazes, temas relacionados à matemática 
vivenciada. A arrecadação é doada à APM e o lanche que não foi vendido, os alunos  consomem coletivamente. 

*Projeto da honestidade 

Com o conto chinês ”Flor da Honestidade” foi dado início ao Projeto da honestidade, onde os estudantes serão comtemplados com um 
certificado de Bom Comportamento, no final de cada bimestre, conforme atividades realizadas com respeito, organização e honestidade.   

*Recreio Dirigido 
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Professores não regentes, educadores sociais e servidores monitoram as crianças, em um recreio dividido pelos alunos do 3º, 4º e 5º anos no 
primeiro tempo e C.E, 1º e 2º anos no segundo tempo. 

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

CAMA ELÁSTICA/TOTÓ 

 

QUADRA POLIESPORTIVA FRENTE DA ESCOLA 

 

QUADRA POLIESPORTIVA PARQUINHO 

 

FRENTE DA ESCOLA 

 

CAMA ELÁSTICA/TOTÓ 

 

QUADRA POLIESPORTIVA PARQUINHO 

 

QUADRA POLIESPORTIVA 

 

QUADRA POLIESPORTIVA FRENTE DA ESCOLA 

 

CAMA ELÁSTICA/TOTÓ CAMA ELÁSTICA/TOTÓ FRENTE DA ESCOLA 

     

 

PROJETO  
CAMINHOS DA LEITURA 

BIBLIOTECA 
PROFESSORA MARIA LUIZA DA COSTA SILVA 

 

 

 

Projeto Objetivos  Principais ações  Professor Responsável  Avaliação do Projeto e no 
Projeto     

O Projeto de Leitura: 
CAMINHO DA 
LEITURA 

Biblioteca 
Professora Maria 
Luiza Da Costa 
Silva 
 

Desenvolver o prazer e o hábito de ler. 
A todos os alunos e alunas, bem como 
professores e professoras e também a 
todos e todas que compõem nossa 
escola. Em uma prática lúdica e 
planejada. 
 
 Conscientizar a todos e todas que o 
ato de ler, transforma e constrói um ser 
humano mais capaz de entender-se e 
entender o seu próximo. O mundo 

Oportunizar a participação de todos os segmentos em eventos 
culturais para a inclusão de todos e todas; 
  
Viabilizar o espaço para a prática de pesquisas em turno 
contrário; 
 
 Disponibilizar o espaço da sala de leitura para toda a 
comunidade dentro dos horário e normas estabelecidos pela 
unidade de ensino 

Empréstimo semanal de obras literárias; 

Professores regentes 
professora sala de leitura e 
coordenadores. 

Dar-se-á pela observação 
ao longo do ano letivo pela 
equipe gestora o corpo 
docente e discente, pais e 
responsáveis dos alunos e 
demais segmentos que 
compõem nossa escola.  
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literário fomenta a transformação de 
uma mente tímida para uma mente 
capaz de produzir novos 
conhecimentos e posturas sócio 
interativas. 
 
Divulgar as atividades ocorridas dentro 
do espaço da sala de leitura no blog da 
escola; 
 
 Combinar normas de funcionamento 
para o uso adequado; 
 
Oportunizar a participação de todos os 
segmentos em eventos culturais para a 
inclusão de todos e todas; 
 Viabilizar o espaço para a prática de 
pesquisas em turno contrário; 
 Disponibilizar o espaço da sala de 
leitura para toda a comunidade dentro 
dos horário e normas estabelecidos 
pela unidade de ensino 

 Premiação simbólica bimestral dos leitores; 
Parada para leitura às sextas feiras após entrada de turno;  
 Acolhimento de alunos e alunas durante o recreio para a 
familiarização com o espaço 

 

 

 

Informática, Ferramenta Pedagógica -  Professor Domingos 

Projeto Objetivos  Principais ações  Professor Responsável  Avaliação do Projeto e no 
Projeto     

Enter Ação 

Informática, 

Ferramenta 

Pedagógica 

 

Proporcionar ao educando, educação 
de qualidade, mais próxima da 
tecnologia vigente, tornando o 
conteúdo atraente, através de aulas 
lúdicas, prazerosas, oportunizando 
acesso ao conhecimento em tempo 
real;  

Socializar informações sobre a 
importância do uso do computador, 
como nova ferramenta didática no 
processo ensino-aprendizagem, ao 
mesmo tempo, sensibilizar para a 
utilização adequada desta ferramenta; 

Proporcionar ao professor a aquisição 
de conhecimento quanto às vantagens 

Os conteúdos que serão desenvolvidos estão propostos no 
Currículo em Movimento da Educação Básico do Distrito Federal 
e especificados no PP – PLIM – Pequeno Leitor Imaginativo. 

O Laboratório de Informática funcionará com 01 professor de 40 
horas, de matéria extinta.  Professor DOMINGOS GOMES 
VIEIRA. As professoras regentes dividem a turma em dois grupos 
e um por vez se encaminha ao laboratório. O tema da pesquisa é 
proposto pelo professor como forma de apresentação ou fixação 
de conteúdo. 

Serão atendidas as 14 turmas do Ensino Fundamental de 09 anos 
(1º ao 5º anos) e 04 Classes Especiais, além da comunidade 
escolar, para pesquisa e acesso a internet. Teremos dia 
disponível para capacitação dos servidores da escola, com 
repasse do curso feito pelo professor responsável pelo L.I. 

Professor regentes, 
professor do laboratório e 
coordenadores. 

 

Será realizada a partir da 
observação e participação 
efetiva dos alunos, pais, 
professores e servidores, 
além da avaliação 
institucional constante na 
PP 
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e os riscos das metodologias 
informáticas, a serem adotadas na 
escola, familiarizando-o com o 
hardware e o software educativo, para 
que ele possa promover o 
desenvolvimento de competências, na 
aplicação da Informática Educativa, em 
sua prática pedagógica; 

Estimular os servidores e pais quanto 
ao uso do computador, bem como se 
apropriarem desta ferramenta, 
diminuindo a distância com o mundo 
virtual; 

Oportunizar, aos alunos, a utilização do 
computador como ferramenta didática, 
de pesquisa e de comunicação real. 

Pretende-se atender cerca de 308 alunos semanalmente, além 
de 40 funcionários e comunidade em geral. O espaço do L.I. 
também será disponibilizado para a comunidade, onde a escola 
passa a ser um espaço de apropriação de todos, conforme consta 
no PP 

 

           

Consciência Planetária 

Ecopercepção 

Projeto elaborado pelo Professor Arthur Potter para ser desenvolvido com os alunos dos 5º anos. 

 “Cuidando de mim, sou capaz de cuidar do meu planeta” 
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Projeto Objetivos  Principais ações  Professor Responsável  Avaliação do Projeto e 

no Projeto 

Consciência 
Planetária 

Ecopercepção 

 

 

Respeitar tudo o que é vivo; 

Ser responsável em cada ato no 
cotidiano; 

Refletir sobre quem somos 
(autoconhecimento), o que é o mundo 
(conhecimento experiencial da 
realidade) e o que deve ser mudado 
nele (critérios éticos para a ação 
transformadora); 

Perceber que tudo está interligado e 
que Terra e o Homem formam um 
único organismo; 

Respeitar a biodiversidade e a 
diversidade humana (fisionomia, etnia, 
gênero, opiniões, religião, política, 
etc); 

Compreender que nossa espécie e 
toda a Terra depende da nossa 
capacidade de se relacionar de forma 
mais preservadora; 

Compreender a importância dos 
recursos naturais (alimentos, água, 
energia, etc) e da sustentabilidade de 
seus usos para nossa sobrevivência; 

Saber diferenciar atitudes sustentáveis 
de atitudes depredadoras; 

Entender que não há indivíduos 
isolados e que toda vida depende das 
múltiplas relações; 

Relacionar-se com o meio de forma 
sustentável; 

Compreender a riqueza do Cerrado;  

Sensibilizar para a importância dos 
biomas Floresta Amazônica, Mata 
Atlântica, Caatinga e Pampas para 
nosso desenvolvimento; 

Consciência ou visão planetária significa a redescoberta de que 
o mundo se torna um todo, o ser humano é membro da Terra e 
deve assumir a responsabilidade pelo futuro do planeta 
habitável.  

“No meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de 
vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre 
com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma 
sociedade sustentável global baseada no respeito pela 
natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica 
e numa cultura da paz. Para chegar a esse propósito, é 
imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa 
responsabilidade uns para com os outros, com a grande 
comunidade da vida e com as futuras gerações.” 

Ecopercepção implica uma postura ética: tomar atitudes 
pessoais e coletivas em vista da continuidade da teia da vida em 
nosso planeta. 
Convém notar que a consciência planetária é mais do que 
ecológica, pois incorpora a utopia viável de superação da 
exploração econômica, social, étnica e política, em favor de 
sociedades interconectadas com equidade, que cultivem o 
respeito, a tolerância, a diversidade e a cooperação. 

 

Professor regente e coordenadores 
e gestores 

Através das realizações das 

atividades propostas, 

observações, participação e 

produção. 
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Sensibilizar a luta de vários brasileiros 
e brasileiras que defendem nosso 
patrimônio cultural contra as 
desequilibradas demandas do atual 
modo de produção; 

Saber se portar como agente 
transformador consciente e 
representar-se como um componente 
do sistema de vida no planeta; 

Compreender que tudo o que é 
produzido vem da natureza; 

Entender o meio ambiente como um 
espaço físico e biológico mediado pela 
cultura; 

Respeitar a natureza como parte de 
nós mesmos; 

Sensibilizar para os problemas sociais 
e ambientais do consumo 
inconsciente; 

Compreender a necessidade de 
reciclar o lixo; 

Compreender e celebrar a vida. 

 

Plano de Ação de Coordenação/2019 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

AÇÕES ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 
AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

Coordenar o trabalho pedagógico com 
objetivo de promover no ambiente escolar 
momentos que propiciem envolvimento dos 
docentes, gestores, pais e discentes no 
aperfeiçoamento da qualidade do processo 
de ensino aprendizagem. 

Objetivos Específicos 

 Promoção de estudos e atividades de 
formação continuada norteando o trabalho 
pedagógico do professor, voltando-o para a 
intervenção na aprendizagem do aluno; 

 Planejamento de rotinas do trabalho 
pedagógico; 

 Acompanhamento das atividades 
pedagógicas e da evolução de aprendizagem 
dos alunos. 

 Busca de parcerias para a realização de 
atividades pedagógicas na escola.  

Equipe pedagógica 
Orientador Educacional, 
gestores e professores 

 

 

 

Estudantes 
Professores 
regentes e toda a 
comunidade 
educativa 

 

Diário  
SemanalMensal 
Anual 

 

A avaliação consiste num 
trabalho progressivo e 
cooperativo entre a 
direção, coordenação 
pedagógica e o corpo 
docente, integrados na 
diagnose dos problemas 
que interferem no 
processo ensino-
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 Realizar Coordenações coletivas 
voltadas para o estudo e reflexão das 
questões pedagógicas; 

 Orientar e coordenar a participação 
docente na elaboração e execução de 
projetos que propiciem a melhor 
aprendizagem dos alunos; 

 Proporcionar a reflexão sobre os 
resultados das avaliações nacionais, 
regionais e locais a fim de torná-las 
instrumentos de melhoria da prática 
pedagógica; 

 Participar da elaboração, da 
implementação, do acompanhamento e da 
avaliação dos Reagrupamentos e do Projeto 
Interventivo, a fim de auxiliar as 
intervenções do professor nas 
aprendizagens; 

 Integrar os diversos projetos da escola, 
voltando-os para uma prática pedagógica 
coletiva.  

 Incentivar a participação dos 
professores nas oficinas, palestras e demais 
atividades voltadas para a formação 
continuada. 

 Compreender o estudante de  forma 
integral, buscando identificar suas 
necessidades de desenvolvimento no nível 
físico, emocional, social e cultural. 

 Acolher as diferenças, reconhecendo 
que cada estudante é único, aprende de 
uma forma diferente e vive em contexto 
próprio. 

 Incentivar projetos que envolvam 
autoestima, identidade, entre outros. 

 Orientar os professores em ações na 
Semana Distrital de Inclusão. 

 Promover junto a Orientação 
Educacional, ações que envolvam valores. 

 

 

 Construção coletiva dos Reagrupamentos 
e do Projeto Interventivo. 

 Apresentação dos indicadores de  
desempenho da escola (IDEB, Provinha Brasil 
e outros) intensificando a reflexão acerca dos 
resultados obtidos e traçando, coletivamente, 
metas para avanços dos discentes; 

 Estudo do Regimento Escolar; 

 Realização de Oficina Pedagógica sobre a 
hipótese da escrita, orientando os professores 
quanto à aplicação do teste de escrita e sua 
análise. 

 Orientações acerca do preenchimento dos 
Diários de Classe e dos RAVs (relatórios 
avaliativos); 

 Participação nos conselhos de classe, 
sugerindo as intervenções e encaminhamentos 
necessários.  

 Realização, junto com a equipe gestora, da 
Avaliação Institucional, articulando os três 
níveis de avaliação, com vistas à melhoria do 
processo de ensino e aprendizagem; 

  Incentivo a utilização do laboratório de 
informática como espaço de estudo e 
aprendizagem; 

 Semana Pedagógica: Encontro dos 
professores e coordenadores na unidade 
escolar para elaboração do planejamento 
escolar. 

 Início do Ano Letivo: Acolhida dos 
discentes 

 Datas Comemorativas e dias temáticos: 
Os professores trabalharão com suas turmas 
em sala de aula, com atividades relacionadas 
de acordo com os temas comemorativos. 

 Reunião de Pais e Professores: Momento 
no qual serão passadas as normas da 
instituição escolar aos pais dos discentes, 
entrega da lista dos materiais escolares que 
serão utilizados pelos alunos ao decorrer do 
ano letivo. 

 Semana de Avaliações: Aplicação de 
Avaliações Bimestrais. 

 Reunião pedagógica e Conselho de 
classe: Reunião com professores e 
coordenadores para discutir assuntos a 
respeito dos alunos e fatos ocorridos no 
ambiente escolar, e entrega das notas e diário 
de classe. 

 Reunião de Pais: Será feita uma reunião 
com os pais dos alunos que estão com 
dificuldades de aprendizagem, contribuindo 
assim para o desenvolvimento dos mesmos. 

aprendizagem, para dar-
lhe solução adequada.  

A avaliação será feita 
através de uma análise 
continua do plano 
elaborado, para verificar 
se os objetivos foram 
alcançados. 
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 Dia da Família: Será feita uma festa em 
comemoração ao dia das mães e pais,  com 
apresentações culturais feitas pelos alunos. 

 Semana de Avaliações: Semana onde 
ocorrera a aplicação das avaliações. 

 Festa Junina: Será realizada uma festa 
junina, com quadrilha, comidas e bebidas 
típicas para os alunos e aberto a comunidade. 

 Reunião de Professores: Reunião onde 
será discutido o desempenho dos discentes. 
Início das Férias: Momento no qual o corpo 
docente e discente entra em recesso. 

 Dia da Criança: Será feita uma festa em 
comemoração ao dia das crianças com 
brincadeiras  e comidas variadas. 

 Dia dos Professores: Será realizada uma 
confraternização para os professores onde 
será entregue um mimo para os mesmos. 

 Período de Recuperação: Período para os 
alunos que não conseguiram obter notas ao 
decorrer do ano letivo, farão avaliações de 
recuperação. 

 Encerramento do Ano Letivo: Haverá 
confraternização com todos os educadores da 
escola. 

 Acompanhamento do momento de 
coordenação semanal e coletiva semanal: 
Nesse momento o professor juntamente com o 
coordenador debaterão assuntos relacionados 
aos alunos, e os professores elaborarão o 
planejamento escolar. 

 Formação Continuada: Momento no qual 
os professores farão cursos oferecidos pela 
própria instituição, contribuindo assim para o 
ensino – aprendizagem. 
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         AÇÃO DO AEE – SALA DE RECURSOS 2019 /  Professora: Flaviana Peres Ferreira Matrícula: 208851-7       
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS E (OU) 

INTERLOCUTORES 

Conhecer o histórico de vida do 
estudante. 

Conscientizar toda a comunidade escolar 
sobre a importância de uma cultura  
educacional inclusiva, na qual todos os 
sujeitos possam participar proativamente 
do processo educativo para que ele 
avance.  

Prover condições de acesso, 
participação e aprendizagem no ensino 
regular aos alunos com necessidades 
educacionais especiais. 

A t u a r  d e  f o r m a  c o l a b o r a t i v a  
c o m  o  p r o f e s s o r  d a  s a l a  d e  
a u l a  c o m u m  p a r a  a  
d e f i n i ç ã o  d e  e s t r a t é g i a s  
p e d a g ó g i c a s  q u e  f a v o r e ç a m  
o  a c e s s o  d o  a l u n o  c o m  
deficiência ao Currículo e a sua 
interação no grupo. 

Garantir a transversalidade das ações da 
educação especial no ensino regular. 

Fomentar o desenvolvimento de 
recursos didáticos e pedagógicos que 
eliminem as barreiras no processo de 
ensino e aprendizagem. 

Assegurar condições para a 
continuidade de estudos nos demais 
níveis de ensino. 

Perceber as necessidades educacionais 
especiais dos alunos valorizando a 
educação inclusiva. 

Flexibilizar a ação pedagógica nas 
diferentes áreas do conhecimento de 

Conseguir sanar dificuldades 
e limitações. 

Garantir a efetivação da 
educação inclusiva. 

Complementar a formação 
dos estudantes com 
deficiência e/ou com 
transtorno do espectro 
autista (TEA). Isso significa 
trabalhar com os recursos 
que possibilitem ao aluno 
transpor barreiras impostas à 
sua aprendizagem na classe 
comum. 

Entrevistar a família, respondendo 
uma ficha de anamnese. 

Essa conscientização dar-se-á por 
meio de palestras, conversas, 
debates, apresentações nas 
Acolhidas e nas Coletivas com 
professores e direção. Murais 
temáticos e outros recursos.  

Atendimentos individualizados ou em 
grupos na Sala de Recursos. 

Gincanas, brincadeiras. 

 

A avaliação se dará por 
meio da análise das 
impressões 
significativas de todos os 
envolvidos. 

Durante o 1º 
bimestre. 

Durante todo o ano 
letivo. 

50 minutos, duas 
vezes na semana. 

 Professora da sala de 
recursos; 

 Orientadora 
Educacional; 

 Direção; 

 Coordenação 
Pedagógica. 

 Professores; 

 Demais servidores da 
escola. 

 Estudantes 

 Família. 
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modo adequado às necessidades 
especiais de aprendizagem, respeitando 
as individualidades dos estudantes. 

Buscar a melhor integração dos 
estudantes na escola, auxiliando o seu 
desenvolvimento educacional e social, 
valorizando e respeitando as diferenças 
de cada um. 

AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO (AEE – SEAA – SOE) - 2019 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Conscientizar toda a comunidade 
escolar sobre a importância de uma 
cultura  educacional inclusiva, na qual 
todos os sujeitos possam participar 
proativamente do processo educativo 
para que ele avance.  

Palestras, conversas individualizadas ou 
em grupo,  debates, gincanas, 
brincadeiras, apresentações nas 
Acolhidas e nas Coletivas com 
professores e direção.  Murais temáticos 
e outros recursos. 

Professora da Sala de Recursos 
Generalista e Orientadora Educacional 

Durante todo o ano letivo. A avaliação se dará por meio da 
análise das impressões significativas 
de todos os envolvidos 

 

 

ORIENTADORA EDUCACIONAL: KARLA CRISTIANI PETRY – 33.822-2 

Plano de Ação de Orientação Educacional – 2019 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES 

PEDAGÓGICAS 

PARCERIA 

ENVOLVIDA NAS 

AÇÕES 

 

PÚBLICO 

 

CRONOGRAMA 

 

AVALIAÇÃO 

- “Organizar e sistematizar o trabalho a ser 
realizado na Instituição Educacional”. (retirado 
da Orientação Pedagógica de Orientação 
Educacional) 

- Organização física do espaço do SOE, 
criando e mantendo arquivo para registro dos 
atendimentos realizados; 

- Atualização e elaboração de instrumentos 
para atendimento, acompanhamento e 
encaminhamento dos casos e registro das 
ações da OE, além de modelo de bilhetes 
diversos necessários ao desenvolvimento do 
trabalho. 

- Secretaria  da escola. - x - -Primeiro 
semestre letivo. 

- Análise da eficiência do 
espaço e dos 
instrumentos no dia-a-dia 
da Orientação 
Educacional. 



89 
 

- Divulgar o planejamento do SOE para 2018 à 
equipe pedagógica da escola; 

- Esclarecer sobre as prioridades do Serviço de 
Orientação Educacional. 

- Apresentação do Plano de Ação da OE de 
2019 ao corpo escolar. 

- x - - Profissionais 
da escola. 

-Primeiro 
semestre letivo. 

- Análise do envolvimento 
dos participantes durante 
a exposição do Plano de 
Ação e avaliação oral dos 
presentes ao final da 
apresentação. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES PEDAGÓGICAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

- “Participar do processo de elaboração, 
execução e acompanhamento da Proposta 
Pedagógica da escola promovendo ações que 
contribuam para implantação e implementação 
das Orientações Curriculares/Currículo em vigor 
na rede pública do ensino do DF”. (retirado da 
Orientação Pedagógica da OE) 

- Participação das reuniões para discussão do 
Currículo em Movimento da Educação Básica; 

- Participação da Comissão Organizadora do 
processo de elaboração do PPP da escola. 

- Colaboração nas reuniões de planejamento 
das Avaliações Institucionais e demais ações 
da avaliação do trabalho da escola. 

- Equipe escolar. 

 

 

- Comunidade 
escolar. 

 

 

 

- Primeiro 
semestre letivo. - 
Ano letivo. 

- Análise do envolvimento 
dos participantes nas 
discussões e nas 
avaliações propostas. 

- Análise dos dados 
coletados nas avaliações. 

- Participar da identificação, acompanhamento 
e/ou encaminhamento de alunos que 
apresentem queixas escolares, incluindo 
dificuldades de aprendizagem, comportamentais 
e outras que interfiram em seu sucesso escolar. 
(adaptação  da Orientação Pedagógica da OE) 

 

Observação importante: O OE não é 
disciplinador. O atendimento ao aluno com 
dificuldade comportamental será previamente 
planejado e não ocorrerá no momento do ato 
inadequado com o objetivo de punição ou 
admoestação, sob pena de desarticular ou 
inviabilizar todo o processo. 

 

- Observação de alunos; 

- Levantamento de dados de alunos junto à 
secretaria e professores que já os 
acompanharam na escola atual ou anterior 
e/ou a Escola Parque, se necessário; 

- Análise das atividades dos alunos; 

- Assessoramento ao professor para 
discussão/troca de ideias sobre estratégias de 
intervenção junto ao aluno, grupo ou turma; 

- Entrevista, atendimento e assessoramento 
aos responsáveis, se necessário. 

- Atendimento diagnóstico e/ou interventivo 
aos alunos, individualmente ou em grupo ou 
na própria turma, caso necessário. 

- Participação dos Conselhos de Classe;  

- Reunião com o professor regente, direção, 
coordenadores pedagógicos, professoras da 
sala de apoio e/ou SEAA (conforme o caso) 
para definição de estratégias de atuação junto 
ao aluno, grupo ou turma; 

- Encaminhamento a profissionais e/ou 
instituições para atendimento específico ou 

- Equipe pedagógica; 

- Responsáveis pelo 
aluno; 

- Secretaria da escola; 

- Profissionais de 
escolas que atenderam, 
anteriormente, os 
alunos. 

-SEAA; 

- Equipe do Programa 
de  

Altas Habilidades; 

- Conselho Tutelar/Vara 
da Infância e da 
Adolescência/Ministério 
Público; 

- Postos de 
Saúde/Hospitais 
Públicos; 

- COMPP; 

-Adoslescentro; 

- Alunos 
encaminhados 
ao SOE. 

- Ano letivo. 

Obs.: Os 
atendimentos a 
alunos e 
responsáveis 
serão 
intensificados no 
primeiro semestre 
para identificação 
dos casos que 
serão 
encaminhados  à 
EEAA, 
obedecendo os 
prazos 
estabelecidos pela 
SEDF. 

- Análise do rendimento 
escolar dos alunos, pelo 
relato dos professores e 
de outros profissionais 
que o acompanham; 

- Relato dos responsáveis 
pelos alunos sobre seu 
desempenho em casa 
realizado durante as 
reuniões bimestrais, 
atendimentos individuais 
e/ou repassado pelos 
professores. 

- Observação do 
desempenho e 
crescimento dos alunos 
durante o atendimento 
com a OE e/ou relato dos 
professores. 
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contato/reuniões com estes profissionais, caso 
o aluno já esteja sendo acompanhado; 

- Participação de Estudo de Caso de alunos, 
quando houver necessidade de sua 
realização; 

- Elaboração de relatórios de alunos, em 
conjunto com o professor regente, quando 
solicitados por profissionais que já os 
acompanham ou que irão iniciar o 
atendimento dos mesmos. 

- Profissionais liberais: 
psicopedagogos, 
psicólogos, 
fonoaudiólogos, entre 
outros. 

 

 

- Sensibilizar o corpo docente e possibilitar aos 
professores maior conhecimento sobre seus 
alunos, suas características psicológicas, sociais 
e cognitivas. 

- Participação das discussões,  reflexões e 
demais atividades das Reuniões 
Extraordinárias e de Coordenação Coletiva 
Semanal dos Professores. 

- Equipe pedagógica; - Professores. - Semanal, 
durante a 
Coordenação 
Coletiva. 

- Participação dos 
participantes nas 
atividades. 

- Identificar alunos que possam apresentar 
problemas visuais que comprometam a sua 
aprendizagem e encaminhá-los à consulta 
oftalmológica. 

- Aplicação do Teste de Acuidade Visual 
(TAV); 

- Comunicação às famílias dos alunos com 
suspeita de problemas visuais, por meio de 
bilhetes e encaminhamento dos mesmos, 
acompanhados de seus responsáveis, para 
atendimento na Clinica Oftalmológica da 
SEDF, conforme vagas disponibilizadas. 

- Secretaria da escola. - Alunos dos 1º e 
5º anos, 
prioritariamente 
e, dos demais 
anos, quando 
houver 
necessidade. 

- Primeiro 
semestre. 

- Retorno dos 
responsáveis sobre as 
consultas realizadas. 

- Contribuir com o processo de transição dos 
alunos do 5º para o 6º ano, orientando-os para a 
realidade da próxima etapa de ensino e sobre as 
habilidades necessárias para um melhor 
aproveitamento escolar, incentivando-os a 
avaliar e avaliar-se, propiciando a reflexão e 
vivencia de questões que envolvam respeito, 
sociabilidade, responsabilidade, alteridade. 

-Desenvolvimento de projeto a ser elaborado 
em conjunto com as professoras das turmas 
do 5º ano e coordenação pedagógica que se 
dará por meio de discussões com os alunos, 
em horários previamente agendados, a serem 
coordenados pela OE e com a colaboração do 
professor regente. 

- Professores do 5º ano. 

- Coordenadores 
pedagógicos. 

- Turmas do 5º 
ano. 

- Segundo 
semestre letivo. 

- Envolvimento e resposta 
dos alunos nas atividades 
propostas; 

- Avaliação de cada 
encontro, oralmente e/ou 
por escrito, pela turma e 
pelo professor. 

- Contribuir para o desenvolvimento integral do 
educando, ampliando suas possibilidades de 
interagir no meio escolar e social como um ser 
autônomo, crítico e participativo. 

- Desenvolvimento do projeto Moeda 
Imaginária, em conjunto com a coordenação 
da Educação Integral, visando minimizar as 
situações de indisciplina e promovendo 
Hábitos de Estudos, respeito às normas e 
vivência dos valores humanos. 

- Professores;- 
Coordenação 
pedagógica e 
coordenação da 
Educação Integral;- 
Direção;- Profissionais 
de outras instituições 
especializadas. 

- Alunos de 
todos os anos, 
de acordo com o 
interesse dos 
professores e 
com a 
necessidade e 
prioridade. 

- Variável, de 
acordo com o 
planejamento de 
atividades a serem 
realizadas durante 
o desenvolvimento 
dos projetos. 

- Envolvimento dos alunos 
e dos professores com as 
atividades desenvolvidas 
e, observação na 
mudança de 
comportamento dos 
alunos. 

- Aprimorar conhecimentos e compartilhar 
experiências com os demais Orientadores 
Educacionais da CREPPC e das outras 
regionais de ensino do Distrito Federal. 

-Participação das Coordenações Coletivas dos 
Orientadores Educacionais e demais 
encontros quando  solicitados pela, COE 
(Coordenação Intermediária dos OEs) GOE 
(Gerência de OE), GREB (Gerência Regional 
de Educação Básica), EAPE (Escola de 
Aperfeiçoamento dos Profissionais da 

- COE; 

- GOE;- GREB;- EAPE; 

- EGOV;- SEDF. 

- Orientadores 

Educacionais. 

- Quinzenalmente, 
às quartas-feiras, 
em turnos 
alternados; 

- Envolvimento dos 
participantes; 

- Avaliação oral e/ou por 
escrito. 
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PLANO DE ENSINO DA EDUCAÇÃO  FÍSICA 
PROFESSOR   ALESSANDRO 

 

Projeto Objetivos  Principais ações  Professor Responsável  Avaliação do Projeto e 

no Projeto 

 Desenvolver uma rotina de aula; 
 
Ampliação do repertório motor com uso 
de habilidades básicas e combinadas; 

 
Estimular um ambiente de liberdade ao 
erro e expressão; 
 
Criar uma cultura de reflexão sobre as 
práticas. 
Praticar e conhecer esportes, jogos e 
brincadeiras que enfatizem o 
desenvolvimento motor mais amplo. 
Uma melhor reflexão cultural e 
conceitual da cultura corporal de 
movimento. 
 
Conhecer e saber agir em atividades 
pré desportivas. 
 
Saber relacionar aspectos motores em 
jogos complexos. 
 
Aprender e desenvolver movimentos 
específicos de cada modalidade 
esportiva. 
 
Ter conhecimentos de cada 
modalidade esportiva, nas dimensões 
conceituais e históricas. 
 
Refletir sobre a cultura atual em cada 
modalidade. 

 

Fevereiro a julho (1º semestre de 2019) 
Tema do semestre:  1º Bimestre - experimentação, habilidades 
motores básicas e habilidades combinadas. 2º Bimestre – 
Brincadeiras populares, brincadeiras cantadas e jogos simples e 
pré desportivos.  
 
Agosto a dezembro (2º semestre de 2019) 
Tema do semestre: Jogos pré desportivos e esportes em geral 
 
 
 
As aulas acontecerão na quadra publica de esportes fora da 
escola, ou sala de aula, ou biblioteca duas vezes por semana, 
com duração de 50 minutos cada. Os materiais necessários serão 
Bolas, bambolês, cordas, folhas de papel, balões, conezinhos, 
bolas de tênis, boliche, colchonetes e tatames, tecidos e jogos de 
mesa. 
 
Habilidades corporais: Andar, correr, saltar, equilibrar, 
arremessar, chutar, rolar, transportar, manipular; 
 
Habilidades de comunicação em atividades em grupos; 
Brincadeiras tradicionais; 
Jogos cooperativos; 
 
Estafetas de habilidades motoras; 
 
Jogos de tabuleiro.  
Habilidades combinadas;  
jogos cooperativos; 
Comunicação;  
organização em grupos; pensamento estratégico e solidário; 
Basquete, Futsal, Vôlei, Handebol, Futebol americano, Atletismo, 
Dança, lutas e Ginástica. 
   

Professor de educação física Os alunos serão 
avaliados através de 
observação e diálogos durante 
as aulas. Serão feitos registros 
de ocorrências durante as 
aulas que subsidiarão o 
preenchimento do formulário 
de avaliação do aluo. O 
principal critério é a 
participação. 

 
 
 
 

 

 
 

Educação), EGOV (Escola de Governo)  e 
SEDF (Secretaria de Educação do Distrito 
Federal). 
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Avaliando a Escola Classe 111 sul 

CONSELHO DE CLASSE MIRIM  -  2019 -         SEMESTRE 

TURMA________ 

AÇÕES ESTÁ BOM PRECISA MELHORAR 

Relacionamento entre colegas   

Relacionamento e aula da 
Professora 

  

Lanche   

Recreio   

Direção/Secretaria   

Banheiros   

Limpeza   

Informática   

Coordenação/Orientação   

Portaria   

Escola com um todo   

Saída para o transporte   
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Avaliação Institucional da Escola Classe 111 Sul 

Srs. Pais registrem aqui sua opinião! 

A avaliação não tem foco nas pessoas, mas no trabalho desenvolvido e visa uma análise pelo conselho e funcionários e novos direcionamentos. Levaremos em consideração todas as críticas que 
tenham sugestões para melhorias e colaboração nas ações. 

AÇÕES ASPECTOS POSITIVOS SUGESTÃO DE MELHORIA 

PAIS 

Participação dos pais na escola, nos 
eventos, na APM e rotina diária. 

  

PEDAGÓGICO 

Metodologia dos professores, controle de 
disciplina, tarefas escolares, trabalhos, 

leitura e outros. 

  

FINANCEIRO 

Prestação de contas, APM, arrecadação e 
outros 

 

 

 

 

GESTÃO 

Eventos da escola, atendimento à 
comunidade escolar, cumprimento do 
regimento escolar, coordenação das 

atividades da escola, limpeza, merenda, 
etc. 

 

  

Qual sua expectativa em relação à escola 
para seu filho no ano de 2019? 
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Escola Classe 111 Sul 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL / CARREIRA MAGISTERIO 

REFLETINDO SOBRE MINHA PRÁTICA PEDAGÓGICA  

Professor, reflita sobre sua prática pedagógica. Identifique aspectos a serem melhorados, valorize os conquistados e continue evoluindo e melhorando cada vez mais! A avaliação de forma crítica nos permite a 

excelência! Você é muito importante para a família 111 Sul! Contamos com você! 

1. PONTUALIDADE  

a) Estou pontualmente no horário de entrada, nos momentos de acolhida: 

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

b) Estou pontualmente, ao final do recreio no pátio para receber a turma: 

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

c) Mantenho atualizados diariamente os registros diários e projetos interventivos:  

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

d) Entrego os relatórios no prazo estipulado pela escola para conferência da coordenação: 

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

 

2. ASSIDUIDADE 

a) No semestre tive: 

(   ) menos de 5 ausências  justificadas em regência  

(   ) ausências injustificadas em coordenação   

(   ) nenhuma ausência injustificada. 

 

3. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

a) Cumprimento os funcionários da escola diariamente 

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

b) Demonstro atenção e cuidado ao vê-los precisando de ajuda 

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

c) Tenho atitude colaborativa com os colegas da escola 

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

d) Procuro envolver os servidores em pratica diária, reconhecendo-os como educadores e valorizando o seu trabalho 

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

e) Me abstenho de falar dos colegas na ausência dos mesmos e de repassar comentários depreciativos sobre o corpo de funcionários 

f) (   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

g) Procuro colaborar com o ambiente harmonioso da escola, tendo atitudes éticas 

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

 

h) Colaboro com a organização dos espaços escolares incluindo banheiros, copa, sala dos professores, sala de aula, contribuindo com a conservação da escola 

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

i) Atendo de forma gentil os pais dos meus alunos 

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

j) Procuro sanar qualquer situação através do dialogo 

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

k) Não utilizo de palavras depreciativas com os alunos e não os constranjo diante dos colegas 

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 
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l) Troco experiência com meus colegas de trabalho 

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

m) Respeito e reconheço a função dos membros da equipe pedagógica atendendo e colaborando com as ações e encaminhamentos dos mesmos (Coordenação, Orientação, Secretaria e Direção) 

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

n) Trabalho a diversidade, o respeito às diferenças e aceitação do outro com as crianças evitando atitudes discriminatórias de gênero, cor, religião e outros. 

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

 

4. CUMPRIMENTO DO REGIMENTO 

a) Observo as normas do regimento escolar, não utilizando o celular em sala, durante a regência, somente como ferramenta pedagógica 

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

b) Tenho atitude preventiva não me ausentando da sala ou nos casos necessários, chamo um funcionário para ficar com as crianças, resguardando a segurança e integridade física das mesmas 

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

c) Envio os alunos ao banheiro de forma individual ou coletiva com a minha presença 

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

d) Acompanho os alunos no refeitório durante o lanche, recomendando os hábitos de higiene, conservação, limpeza do local e respeito ao ritmo individual, evitando correrias antes do término da 

refeição  

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

e) Acompanho as acolhidas e ensaios da escola, intervindo na disciplina dos alunos 

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

f) Não divulgo nenhuma informação de alunos em redes sociais e respeito e cumpro as normas regimentais constantes no PPP 

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

g) Encaminho os casos de descumprimento regimental pelos alunos (uniforme,  desacato, uso de celular, agressões e outros incidentes) 

(   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

 

5. CONTROLE DE DISCIPLINA 

a) Oportunizo a escuta das queixas dos alunos e estimulo o diálogo entre os alunos na resolução dos problemas: 

(   ) sempre  (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

b) Encaminho para Orientação Educacional e/ou coordenação os casos graves e de reiterados descumprimentos dos regimentos pelos alunos: 

(   ) sempre  (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

c)  Retiro o aluno de sala: 

(   ) sempre          (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

d) Suspendo os alunos indisciplinados de atividades como recreio, informática, etc. 

         (   ) sempre   (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca  

e)  Utilizo dos mecanismos de diálogo e ocorrências disciplinares antes de encaminhar para a OE/coordenação e faço registros das mesmas: 

 (   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca  

f) Evito gritar e utilizar palavras inapropriadas com as crianças: 

 (   ) sempre (   ) às vezes (   ) raramente (   ) nunca 

 

Obrigada pela participação! 
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Escola Classe 111 Sul 

 
Ficha Perfil – 2019 

 

 1 -  Identificação Pessoal 

 

 Nome do (a) aluno (a) ________________________________________________ ano ______________ 

 Data de nascimento: ______/______/_______  Idade:________ 

Naturalidade:_________________________ 

 Nome do pai:________________________________________________________idade:_____________ 

Profissão: __________________________telef_____________________Escolaridade_________________ 

 Nome da mãe:_______________________________________________________idade:______________ 

Profissão: _________________________telef_____________________Escolaridade_________________ 

 Nome do responsável e grau de parentesco - ________________________________________________ 

 Frequentou a Educação Infantil?   (    ) sim (     ) não  

 Frequentou a Educação Precoce? (    )sim  (     ) não  

 É repetente? (    ) sim Em que ano? _______ (    ) não  

 Reside: (   ) Em Brasília (  ) No Entorno (  ) Em outra Região Administrativa  _________________________ 

 Endereço com CEP______________________________________________________________________ 

 Religião - _____________________________________  
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 Cor declarada - ________________________________ 

 Telefone fixo atualizado  para contato - 

_______________________________________________________ 

 Celular (aceita ligação a cobrar?)_____________Operadora:______ Possui Whatsapp? - _______________ 

 Email - ________________________________________________________________________________ 

    

        2 – Identificação  Familiar 

 Mora com: 

(     ) somente com o pai  (     )somente mãe  (    ) com avós  (    ) pai e mãe (     ) outras situações 

 Número de pessoas morando na mesma residência, incluindo o (a) aluno (a): 

(     ) 2  (     ) 3  (     ) 4  (    ) 5  (     )mais de 5 

 Renda da família: 

(    )01 salário (   ) 2/3 salários mínimos (   ) 4/5 salários mínimos (   ) acima de 6 salários (    ) Recebe Bolsa 

Família 

 

 

3 –  Autorização de Uso da imagem 

          

 (    ) Autorizo o uso de imagem da criança, pela escola, no blog, jornalzinho, mural, agenda, vídeos, banner 

e outros.      Assinatura: _____________________________________ 

 (    ) Não autorizo o uso da imagem. 

 

4 -  Saída da escola 

 (    ) Autorizo a saída da criança, após o término da aula, somente com 

______________________________ 

 (    ) Autorizo a saída da criança, após o término da aula, com o transporte escolar  

 (    ) Autorizo a saída da criança, sozinha, após o término da aula 

 (    ) Estou ciente que qualquer alteração deverá ser comunicada por escrito à escola 

Assinatura: ___________________________________________________ 

 

5 - Ensino religioso 
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 As aulas de ensino religioso nos estabelecimentos públicos, por serem laicas,  referem-se a trabalhos de 

respeito e aceitação das diferentes manifestações religiosas ou a ausência delas, de acordo com o 

Currículo em Movimento da SEDF.          Ciente: _____________________________________________ 

 

6 - Lanche 

  Tem restrição alimentar com laudo médico? (    ) Sim    (    ) Não   

  Solicita cardápio especial pela SEDF? (    ) Sim    (    ) Não 

  Recomenda-se  que a criança não coma na escola certos tipos de alimento, pois, apresenta intolerância 

alimentar? (    ) Sim    (     ) Não - Qual? _______________________________________________ 

 

7 - Situação escolar:    

                                    Trata-se de aluno: 

 (    ) proveniente da própria escola 

 (    ) proveniente de outra escola pública de ensino do DF 

 (    ) proveniente de escola particular do DF 

 (    ) proveniente de outro estado da federação 

 Em qual área seu filho(a) mais se destaca ou tem facilidade?_____________________________________ 

 Em qual área seu filho(a) demonstra mais dificuldade?_________________________________________ 

 Participa do Programa de Altas Habilidades da SEDF? (    ) Sim  qual área?____________________ (    ) Não  

 Já foi encaminhado (a)  para a Equipe de Apoio a Aprendizagem? (   ) Sim, motivo______________ (   ) Não 

 Do Ensino Especial com diagnóstico  – Qual? _______________________ 

 Com suspeita ou confirmação de distúrbios comportamentais com diagnóstico. Quais?  

 

8 - Saúde 

 Toma algum medicamento de uso controlado? Qual? ___________________________________________ 

 Tem alergia? Qual? ______________________________________________________________________ 

 Em caso de acidente comunicar no telefone ____________________ e falar com ____________________. 

 

9 – Acesso Internet 

 (    ) Tem acesso a internet em casa  (    ) Tem acesso a internet no trabalho dos pais 

 (  ) Tem acesso a internet somente na casa de amigos ou parentes  (      ) Não tem acesso a internet 
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10 -Lazer 

 Costuma ir, pelo menos, uma vez por mês ao: 

(    ) cinema  (    ) teatro  (    ) museu  (     ) livrarias  (    ) shopping passear   

 Costuma viajar, pelo menos, uma vez por ano: 

(    ) para casa de parentes  (    ) com os pais  (    ) não costuma viajar 

 

11- Leitura  

 Gosta de ler (    ) Sim    (      ) Não 

 Tem acesso a: (    ) livros infantis  (     ) jornais  (    )gibis  (    ) enciclopédias 

 Na família, tem algum membro que não seja alfabetizado? (      ) Sim    (       ) Não 

 Caso seja analfabeto, tem vontade e disponibilidade de ser encaminhado para um programa de leitura 

para adultos? (     ) Sim – horário: _______________________   (       ) Não 

 

12 - Locomoção 

 Faz o trajeto casa/escola: (    ) a pé  (     ) de ônibus  (     ) metrô  (     ) transporte escolar (    )carro  

 (    ) carroça  (   ) outro meio _________________________________ 

 Costuma chegar à escola: (    ) no horário  (    ) 15 minutos mais cedo  (     ) frequentemente atrasado 

 Após o horário de saída, para ir para casa: (    ) A família chega 10 minutos antes da saída (    ) espera até 

15 minutos  (     ) espera até 30 minutos, que é a tolerância máxima da escola. 

 

13 – Voluntariado 

 Profissão dos pais ou responsáveis ____________________________________________________ 

 Há disponibilidade de ser voluntário (a) e ajudar a escola? __________________________________ 

 

14– No  contraturno 

 No horário que não está na escola, a criança: (    ) fica no trabalho dos pais  (    ) fica em creche ou outra 

instituição  (    ) fica na casa dos pais  (      ) fica com parentes  (     ) fica com empregada  (     ) fica com 

irmãos  (     ) fica sozinho  (      ) fica na rua 

 Há local para a criança fazer as atividades de casa? (     ) Sim  Onde? ________________________   (  ) Não 

 Tem alguém que acompanha essas atividades? Quem? ________________________________________ 
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15 - A.P.M. (Associação de Pais e Mestres) 

 Qual valor de contribuição que a família pode estar doando, de forma voluntária, mensalmente, para a 

APM e para melhoria da escola em 2018?  

(      ) R$ 50,00   (       ) R$ 30,00  (       ) R$20,00  (       ) R$10,00   outro valor: ____________ 

 

16 – Declaração  

 (    ) Necessitarei de declaração de passe  (    ) Necessitarei de declaração de escolaridade 
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PASSEANDO PELA ROTINA ESCOLAR 
 

Projeto de Leitura 
Sexta é dia de parada para ler 
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Quem chega atrasado, também lê com a caixa estante...  
 

 
 
 

REAGRUPAMENTO 
Novas estratégias para avanço... 

BIA 
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HORA CÍVICA 
Às segundas, acolhida com Hino Nacional  
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VIVÊNCIA MATEMÁTICA SAUDÁVEL 
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Português, Matemática, Ciências...na prática 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSEIOS PEDAGÓGICOS  
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