
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

ESCOLA CLASSE 410 SUL 

escolaclasse410sul@gmail.com 
 

 

 

 

 

  

PROPOSTA  PEDAGÓGICA 
Brasília, 2019 

mailto:escolaclasse410sul@gmail.com


 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

ESCOLA CLASSE 410 SUL 

escolaclasse410sul@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA  PEDAGÓGICA  

DA ESCOLA CLASSE 410 SUL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Brasília – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:escolaclasse410sul@gmail.com


 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

ESCOLA CLASSE 410 SUL 

escolaclasse410sul@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado 

momento, a tua fala seja a tua prática. 

 

Paulo Freire  
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CAPÍTULO I 

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

 

De acordo com a Proposta Pedagógica da Secretaria de Educação do DF, que discorre sobre a 

organização escolar pressupõe-se: 

“do ponto de vista filosófico, a construção de diretrizes curriculares 

permeadas por princípios que devem inspirar o currículo e os projetos 

pedagógicos, quais sejam, princípios axiológicos que possibilitem o 

fortalecimento dos laços de solidariedade e de tolerância recíproca, a 

formação de valores, o desenvolvimento como pessoa humana, a 

formação ética, o exercício da cidadania. E os princípios pedagógicos, 

estruturados sobre a interdisciplinaridade e a contextualização que 

vinculem a educação ao mundo do trabalho e à prática social, à 

compreensão de significados, à preparação para o exercício da 

cidadania, à construção da autonomia intelectual e do pensamento 

crítico, ao aprendizado da flexibilidade para a compreensão das novas 

condições de vida e de organização social, ao relacionamento da 

teoria com a prática.” 

 

A presente Proposta Pedagógica segue os mesmos princípios, atendendo à clientela da Escola 

Classe 410 Sul. Fomos contemplados após consulta a comunidade escolar no turno vespertino a 

participar do Projeto de Escola em Tempo Integral, da Rede Integradora de Secretaria de Educação do 

DF, pólo CREPP, com início no ano letivo de 2018. Em 2019, a escola continua com o de estrutura 
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organizacional será atendida pela Escola Parque 313/314  sul, no turno matutino.  

Desta forma, é ofertado desde 2018 o Projeto da Rede Integradora de Educação Integral da CRE 

PP a comunidade que está matriculada no turno vespertino.  

O Projeto  Pedagógico representa a necessidade desta Instituição de Ensino em contribuir para o 

avanço e desenvolvimento de uma nova forma de ensino, permitindo aos alunos desenvolverem seu 

raciocínio crítico e criativo. Assim, procura abranger todos os núcleos formativos tais como a família, 

comunidade e demais instituições e parcerias. 

A Escola Classe 410 Sul oferece Ensino Fundamental de nove anos (Anos Iniciais). Sendo um 

espaço para receber os alunos oriundos do CEDV, com a inclusão de deficiência visual e também: 

deficiência intelectual e outras comorbidades; Transtornos Funcionais Específicos e Transtornos Globais 

do Desenvolvimento entre outros. 

Ciente da importância da competência pedagógica e social; procura estimular o uso de recursos 

pedagógicos variados e atividades que permitam alcançar as habilidades/competências a serem 

adquiridas pelos alunos de forma contextualizada e interdisciplinar, favorecendo a participação, a 

colaboração e o respeito entre os seus pares. 

 Há um esforço conjunto da direção, professores e demais servidores para facilitar a integração 

entre educandos, família e escola. Estimulando o fortalecimento de valores morais/éticos que com 

certeza estarão contribuindo cada dia mais para a formação de cidadãos conscientes, que irão assumir 

de forma significativa, seu papel de construtor de uma sociedade mais humana, justa e solidária. 

 Este Projeto Pedagógico foi avaliado no inicio deste ano com uma avaliação institucional de toda 

a comunidade escolar e ao longo de todo o ano letivo terão outros momentos de avaliação juntamente 

com a comunidade escolar, possibilitando ajustes a qualquer tempo que se julgarem necessários. Por 

meio de reuniões coletivas, questionários institucionais e também por meio da participação do Conselho 

Escolar local. 

 O  Projeto Pedagógico serve para: 

- subsidiar a Organização do Trabalho Pedagógico; 

- para materializar o currículo, demonstrar as ações para a comunidade escolar. 

- efetivar a promoção de um trabalho voltado para a Inclusão Social onde os estudantes possam ser 

sujeitos ativos e protagonistas da vivência social. 

 Do ponto de vista integrador esta é democrática, flexível, intencional, participativa, dinâmica, 

vislumbra objetivos interdisciplinar; manifesta o pensamento da comunidade escolar e a função social 

da escola como um todo. 

Esta proposta pedagógica é um instrumento, que visa resgatar cada dia mais a unidade no trabalho 

escolar e garantir que não haja uma divisão entre os que planejam e os que executam. A garantia da 

unidade do trabalho escolar é condição para uma educação emancipadora que é, por origem, democrática 
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e de qualidade. Haverá necessidade do fortalecimento e inovação, como: implementação de projetos já 

existentes e a implantação de novos Projetos e algumas intervenções para diminuir o índice reprovação. 

Baseado no diagnóstico da escola o PP é constituído de objetivos e ações de âmbito pedagógico, 

administrativo e financeiro a serem desenvolvidas a curto, médio e longo prazo no sentido de promover 

mudanças e construir uma gestão democrática com a participação de todos os segmentos da escola. Este 

instrumento pontua de forma objetiva os problemas da escola e traça ações de solução com prazos a 

serem cumpridos com responsabilidades e atribuições compartilhadas, assumidas por todos.   

O referido trabalho de construção do PP em sua etapa de elaboração teve a articulação dos 

professores da unidade escolar que em suas respectivas turmas indagaram os estudantes em seus anseios 

e desejos e estes relataram que a unidade escolar atual tem educadores carinhosos, educados e 

prestativos; citaram que gostariam que o laboratório de informática fosse ampliado e que tivessem novos 

computadores; solicitaram que fosse feito reforma no parquinho para os momentos de brincadeiras e 

recreação.(foto ilustrativa). 

Este PP por finalidade assegurar um ensino de qualidade, garantindo o acesso e a permanência 

dos alunos na escola, formando cidadão crítico capaz de agir na transformação da sociedade. Portanto 

pretendemos nos tornar uma escola de referência pela qualidade e pela maneira como atendemos nossos 

alunos e pela competência profissional da equipe da escola. Serão abordados os eixos transversais: 

Educação para a Diversidade, Educação para a Cidadania, Educação para a Sustentabilidade e Educação 

para e em Direitos Humanos, cujo objetivo principal é de proporcionar um atendimento diferenciado ao 

aluno, visando o desenvolvimento da pessoa humana. 

Foi elaborado em discursões com os professores e toda a equipe pedagógica, iniciando na semana 

pedagógica de 2019, bem como outros momentos nas reuniões pedagógicas coletivas, com a 

comunidade, na apresentação da proposta e através de questionários enviados aos pais, estudantes e 

docentes, que estão no Diagnóstico da Realidade Escolar. 
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CAPÍTULO  II 

 

HISTORICIDADE  DA INSTITUIÇÃO 

 

A Escola Classe 410 Sul, fica localizada na SQS 410 – Área Especial, região administrativa 

I/Brasília – Plano Piloto, área urbana do DF; é uma instituição de ensino que desde a década de 1960 

atende alunos da Educação Básica – Ensino Fundamental – Anos Iniciais e na modalidade da Educação 

Especial. Tem seu funcionamento de 7h30 as 12h30 (matutino) e vespertino Escola de Tempo 

Integral até as 18h. Telefones de contato: 3901-1525, e.mail: escolaclasse410sul@gmail.com.   

Sua fundação teve como objetivo, de acordo com o Plano Diretor de Brasília, atender as crianças 

moradoras das quadras vizinhas. Também ofereceu o antigo Ensino Supletivo, extinto na década de 1990 

devido ao número reduzido de alunos, sendo estes transferidos para outra instituição. Nesta mesma 

década, foi iniciado o atendimento, primeiramente, aos alunos com deficiência intelectual e 

posteriormente, aos alunos que apresentam deficiência visual.  

A escola têm, atualmente, 278 estudantes, no turno regular (matutino) e da Rede Integradora de 

Educação Integral da CRE PP, que estudam no matutino na Escola Parque 313/314 sul e , no vespertino, 

aqui na EC 410 Sul. 

A Unidade Executora teve seu início em um galpão situado à L2 Sul; posteriormente, passou a 

funcionar em um dos blocos da SQS 410 Sul. Em: 07 de outubro de 1956 foi feito a inauguração da atual 

sede. Desde então sofreu duas reformas: uma em 1984 e outra de reparos em 2007, gozando atualmente 

de condições mínimas e satisfatórias para o atendimento aos alunos, porém necessita de reparos na parte 

de acessibilidade e nos banheiros para que os portadores de necessidades especiais e demais educandos 

possam ter um espaço de qualidade e segurança. 

mailto:escolaclasse410sul@gmail.com
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Atualmente, os alunos atendidos pertencem não só à Unidade de Vizinhança Escolar (UVE), mas 

em grande parte são oriundos de outras regiões administrativas e do entorno de Brasília fator que merece 

atenção da equipe gestora, pois como moram muito distante da escola chegam com frequência atrasados 

e apresentam um elevado número de faltas. A secretaria da escola, juntamente com o grupo de 

professores a cada 3 dias fazem um levantamento desses educandos e assim realizam as seguintes 

medidas: o SOE (serviço de orientação educacional) deverá ligar aos familiares, registrar nos dossiês os 

encaminhamentos e procedimentos, se necessário for acionarão os órgãos competentes a fim de evitar 

que os menores reprovem por excesso de faltas. Pois este é um grande problema que a equipe gestora 

tem enfrentado nos últimos anos; as famílias moram distantes da escola e muitas vezes o estudante 

apresenta um grande número de faltas, provoca assim prejuízos no índice do IDEB da nossa instituição 

a equipe mantém contato com os familiares realizando sensibilização e muitas vezes solicita ajuda aos 

membros dos conselhos tutelar com o intuito de evitar que o estudante fique retido por faltas. Em 70% 

dos casos conseguimos sanar este problema, porém, cerca de 30% ainda há retenção devido o excessivo 

percentual de faltas. 

Em virtude da diversidade da clientela, salienta-se a riqueza social desta instituição de ensino 

que faz com que seu trabalho pedagógico se torne mais complexo, porém, traz uma oportunidade ímpar 

de desenvolvimento às crianças e profissionais da educação que aqui atuam. 

Orgulhamo-nos em saber que estamos atendendo a terceira geração de famílias; sempre 

procurando proporcionar uma educação de qualidade que marca a vida de todos aqueles que passaram 

por este estabelecimento de ensino. 

 Nesta nova etapa de reestruturação a SEE/DF publicou a Portaria n°12 de Janeiro de 2017 que 

dispõe sobre os servidores da Carreira Magistério readaptados, o exercício e atividades desenvolvidas e 

seu plano de trabalho que devem estar em consonância o referido documento. 

Os docentes e os profissionais envolvidos no processo ensino-aprendizagem estão em constante 

formação continuada, visando melhor atendimento frente às necessidades de formação dos alunos. De 

acordo com o Artigo 25 do Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal, o planejamento e a realização da Coordenação Pedagógica desta instituição são de 

responsabilidade dos integrantes da direção, bem como do coordenador pedagógico, com a participação 

da equipe de professores em consonância com as equipes de Coordenação Intermediária e Central. 

A escola possui:  

-08 salas de aulas de aula. 

-01 sala de RECURSOS GENERALISTA e 01 sala de RECURSOS DE DV.  

-01 Laboratório de Informática que possui uma divisão interna para a EEAA atender os 

estudantes, professores, familiares e realizar escutas e planejamento. 

- 01 Sala de Leitura/Monteiro Lobato. 
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-01 cantina com 01 depósito de alimentos interno. 

-01 depósito pedagógico que também serve de almoxarifado para os documentos dos estudantes 

e servidores. 

- 01 banheiro para os funcionários e comunidade escolar (bloco pedagógico),  

-01 banheiro feminino para estudantes (com 04 baias) 01 BANHEIRO masculino para estudantes 

(com 04 baias). 

-01 sala adaptado para os funcionários da conservação e limpeza (com pia, armário, fogão e 

mesa) 

-  01 banheiro adaptado para os PNE’S. 

-01 palco, 01 pátio escolar, 

- 01 sala para planejamento pra os professores,  

- 01 secretaria escolar,  

- 01 sala para SOE  que divide com a coordenação pedagógica. 

- 01 sala para a direção. 

- 01 banheiro no bloco administrativo.  

Possuímos uma quadra de esportes sem cobertura onde os estudantes realizam atividades 

recreativas, ensaios e durante eventos culturais o espaço é preparado para acolhida das famílias; durante 

as reuniões a comunidade solicita que a quadra seja coberta para que durante o período de chuvas ou nos 

dias de muito sol possam acolher com segurança os estudantes.   

 

2.1  O Corpo Docente atual está disposto abaixo: 

 

NOME MATRÍCULA ATUAÇÃO 

Adriana Araújo da Silva 205965-7 Sala de Recursos DV 

Amenayde Pereira L. Prates 300.678-6 Prof.ª 2º Ano A 

Andressa Mayna Lopes Pinto C.T. Prof.ª 1 ano B 

Cleide Martins de Sales C.T. Prof.ª Classe Especial C 

Cybele Vanessa V. A. dos Santos C.T Prof.ª 4º Ano C 

Djelane Pereira B. de Mesquita C.T. Prof.ª 3º Ano C 

José Reinaldo Alves da Mota 241.505-4 Prof. 5º Ano C 

Josy Borges Gullo Ramos  0229488-5 Coordenadora Pedagógica 

Juliane Ferreira de Oliveira 
208.830-4 

Prof.ª Classe Especial. 

(restrição funcional temporária) 

Lêda Vieira Gomes 202.697-X Coordenadora Pedagógica 

Maria do Socorro da Costa  0210627-2 Prof.ª Classe Especial B 
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Maria Dulce Lima de Castro 220.977-2 Prof.ª 5° ano A 

Marinalva Ferreira Barcelos 239.590-8 Prof ª 1º ano A 

Nathalia Barros Ramos C.T. Prof.ª 4º Ano B 

Nathália Jacinto Santana 222.428.3 Coordenadora Pedagógica 

Paula Peixoto Santos C.T Prof.ª 3º Ano B 

Pedro da Cunha Silva C.T. Prof. 4º Ano A 

Sama Coelho de Oliveira C. T Prof.ª 5° Ano B 

Tatiane Resende e Silva C.T. Prof.ª Classe Especial A 

Thiago Rafael Oliveira Vaz 205.445-0 Prof. 3° ano A 

 

 

2.2 Corpo Administrativo é formado pelos servidores abaixo listados: 

 

NOME MATRÍCULA ATUAÇÃO 

Agnaldo Fernandes Teixeira 20.772-1 Aux. Educ. Vigilância 

Aline Bastos 205.948-7 Servidor Readaptado 

Antônio dos Santos Moura 59324-9 Aux. Educ. Vigilância 

Aquedo V.do Nascimento 20743-8 Aux. Educ. Vigilância 

Edilene Torreão de Freitas 30577-4 Orientadora Educacional 

Eliane Aparecida  021762-5 Monitor 

Elivaldo Alves Monteiro 60568-9 Apoio. Tec. Administrativo 

Francisco das Chagas Oliveira 28.810-1 Aux. Educ. Vigilância 

Lígia Alves de Sousa 28.321-5 Secretário Escolar 

Luciana Gleyb C. Menon 37.222-6 Diretora  

Maria Aparecida P. da Silva 069873-3 Portaria  

Márjory P. de Oliveira Dondeo 26.315-x Lab. Informática – Restrição Laboral 

Ritiomarcos Fernandes Rocha 214.139-6 Monitor 

Robson Santos Sousa 214.138-3 Monitor 

Tiessa Macedo Lopes  223.738.5 Vice-diretora 

Vinícius Antunes Saccochi 46.539-9 Biblioteca - Restrição Laboral 

 

2.3. Devido a Modalidade de Escola Inclusiva com classes especiais esta U.E possui uma Equipe 

Especializada de Apoio a Aprendizagem que atende dentre outras a Ec 410 Sul que possuem um trabalho 
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fundamental e indispensável para o acolhimento dos estudantes, familiares e professores que necessitam 

de orientações para o atendimento aos PNES. 

 

Ana Patrícia C. Pompeu de Campos 226.714-4 Psicóloga 

Suzane Vieira de Lima Leitão 208.398-1 Pedagoga  

 

2.4. Para auxiliar no atendimento aos estudantes ANEEs a unidade escolar possui 

Educadores  Sociais Voluntários-  ESV-  

 

Nome Turno 

1.Andreza Pedrosa de Vasconcelos Vespertino 

2.Fernanda Carvalho das Neves do Vale Vespertino 

3.Ingrid Souza Soares Vespertino 

4.Letícia Yêva Marques Mangabeira Vespertino 

4.Luíza Dias Campos Vespertino 

5.Marlene Curado Abernaz Matutino 

6.Pedro Henrique Andrade de Sousa Matutino 

7.Rívika Ueki Passos dos Santos Vespertino 

8.Rodrigo Santos Moreira Vespertino 

9.Rozana Terezinha Perius Matutino 

10.Valéria Ferreira Aragão Félix Matutino 

11. Fernanda  Matutino 

 

2.5. Pessoal de Apoio 

 

 Para colaborar na execução de nosso Projeto Pedagógico, contamos com os segmentos da 

comunidade escolar que compõem a APM- Associação de Pais e Mestres – e o Conselho Escolar, 

formado por membros dos quatro segmentos: pais, professores, alunos (não se aplica em nossa escola 

devido à faixa etária de nossos alunos) e carreira assistência, entidade esta de natureza consultiva, 

deliberativa, mobilizadora e supervisora das atividades pedagógicas, administrativas e financeiras 

apresentadas nos momentos de prestação de contas. 

 

Membros da APM da Escola Classe 410 sul. 
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Presidente: Luciana Gleyb Cardoso Menon 

Vice-presidente: Domingos Rodrigues da Silva Alves 

1ª Secretária: Keith Oliveira Crema Magalhães Souza 

2ª Secretária : Adriana Araújo das S. Gomes 

CONSELHO FISCAL 

1ª tesoureira : Eliene X. S. Hamú 

2ª tesoureira : Maria Dulce Lima de Castro 

1º suplente : Carlene Garcia Mota 

2º suplente : Eliane Jesuína Leal 

3º suplente : Mariana Macedo Queiroz  

4º suplente : Amenayde Pereira Leite Prates 

5º suplente : Ana Claudia Ferreira Borges 

6º suplente: Josy Borges Gullo Ramos 

 

 

2.6 Merendeiras 

 

ELIENE DE OLIVEIRA BORGES 

LEIDIANE HONÓRIO DA SILVA 

 

2.7 – Membros do Conselho escolar da Escola Classe 410 sul 

Presidente: Luciana Pincosvy 

Vice- presidente(segmento de pais) : Elivaldo Alves Monteiro 

Secretário(segmento assistência professor) : Tiessa Macedo Lopes Marques 

Suplentescarreira especialista em educação):  Edilene Torreão de Freitas 

Suplente( carreira assistência) : Eliane Aparecida de Sousa 
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2.5. Organograma da Escola está composto pelos colegiados abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREÇÃO 

VICE-DIREÇÃO 

 

ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

 

COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA E EEAA: 

Pedagoga e Psicologa 

 

CONSELHO ESCOLAR e 

APM: Presidente, Vice-

presidente,, Tesoureiro e 

Suplentes . 

 

MONITORES 

e ESV  

CARREIRA 
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EDUCAÇÃO 
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Comissão de elaboração da Projeto Pedagógico: 

 

Diretora: Luciana Gleyb Cardoso Menon 

Vice-diretora: Tiessa Macedo Lopes Marques  

Coordenadoras: Lêda Vieira, Josy Gullo, Nathalia Santana, Márjory P. de Oliveira Dondeo. 

Comunidade Escolar (Conselho Escolar, APM e demais pais). 

 

 

Governador do Distrito Federal 

Ibaneis Rocha Barros Junior 

 

Secretário de Estado de Educação 

RAFAEL de Carvalho Pullen Parente 

 

Subsecretária de Educação Básica 

Jaqueline Souza  

 

Coordenador Regional de Ensino do Plano Piloto/Cruzeiro 

Alvaro de Matos 

 

Escola Classe 410 Sul 

Luciana Gleyb Cardoso Menon: Diretora 

Tiessa Macedo Lopes: Vice-diretora 

 

Clientela 

 Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 

 Escola em Tempo Integral 

 Escola Inclusiva de Deficiência Visual e Intelectual.  

 Transtornos Funcionais Específicos e Transtornos Globais do Desenvolvimento entre outros. 

Endereço : SQS- 410- área especial- Asa Sul –Brasília – DF 

E-mail: escolaclasse410sul@gmail.com 

Fone: 3901- 1525 –  

CNPJ: 00.464.933.0001.30 
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CAPÍTULO III 

 

1.1. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR  

 

 

 A escola que temos e a escola que queremos (utilizamos desenhos e frases dos estudantes) veja 

as imagens a seguir: 
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O estudante relata que o Corpo Docente é muito atencioso e dedicado; o espaço escolar tem ótima 

segurança, porém, sugere que se tenham mais câmeras e que realizem reformas no parquinho da escola. 
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O estudante relata que na EC 410 Sul o espaço é de real inclusão para todos os estudantes. No 

âmbito da escola que queremos ele cita a necessidade de aquisição de novos computadores para o 

Laboratório de Informática. 
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    A estudante relata que : “ na escola que queremos a Uex instale novos bebedouros e também 

mais ventiladores. Estudante PNE´S- DV. 

 

1.2. Vejam os dados da Prova Brasil  conforme site da Avaliação e m Destaque. 

Seguindo a compilação dos dados informa-se que em 2009 os índices dos estudantes que 

realizaram a prova obtiveram os índices abaixo; 

5º Ano-Língua Portuguesa-Nível 5 -Proficiência: 247 

Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: 

 Identificar assunto e opinião em reportagens e contos. 

 Identificar assunto comum a cartas e poemas. 

 Identificar informação explícita em letras de música e contos. 

 Reconhecer assunto em poemas e tirinhas. 
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 Reconhecer sentido de conjunções e de locuções adverbiais em verbetes, lendas e contos. 

 Reconhecer finalidade de reportagens e cartazes. 

 Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronome e seu referente em tirinhas, contos 

e reportagens. 

 Inferir elementos da narrativa em fábulas, contos e cartas. 

 Inferir finalidade e efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e assunto em fábulas. 

 Inferir informação em poemas, reportagens e cartas. 

 Diferenciar opinião de fato em reportagens. 

 Interpretar efeito de humor e sentido de palavra em piadas e tirinhas. 

Matemática 

Nível 6 -Proficiência: 256.04 
Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: 

 

ESPAÇO E FORMA 

 Reconhecer polígonos presentes em um mosaico composto por diversas formas geométricas. 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

 Determinar a duração de um evento a partir dos horários de inicio, informado em horas e minutos, e de 

término, também informado em horas e minutos, sem coincidência nas horas ou nos minutos dos dois 

horários informados. 

 Converter a duração de um intervalo de tempo, dado em horas e minutos, para minutos. 

 Resolver problemas envolvendo intervalos de tempo em meses, inclusive passando pelo final do ano 

(outubro a janeiro). 

 Reconhecer que entre quatro ladrilhos apresentados, quanto maior o ladrilho, menor a quantidade 

necessária para cobrir uma dada região. 

 Reconhecer o m² como unidade de medida de área. 

NÚMEROS E OPERAÇÕES, ÁLGEBRA E FUNÇÕES 

 Determinar o resultado da diferença entre dois números racionais representados na forma decimal. 

 Determinar o resultado da multiplicação de um número natural de uma ordem por outro de até três 

ordens, em contexto que envolve o conceito de proporcionalidade. 

 Determinar o resultado da divisão exata entre dois números naturais, com divisor até quatro, e dividendo 

com até quatro ordens. 

 Determinar 50% de um número natural com até três ordens. 

 Determinar porcentagens simples (25%, 50%). 

 Associar a metade de um total a algum equivalente, apresentado como fração ou porcentagem. 

 Associar números naturais à quantidade de agrupamentos de 1 000. 

 Reconhecer uma fração como representação da relação parte-todo, sem apoio de figuras. 
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 Localizar números em uma reta numérica graduada onde estão expressos diversos números naturais não 

consecutivos e crescentes, com uma 

 subdivisão entre eles. 

 Resolver problemas por meio da realização de subtrações e divisões, para determinar o valor das 

prestações de uma compra a prazo (sem incidência de juros). 

 Resolver problemas que envolvam soma e subtração de valores monetários. 

 Resolver problemas que envolvam a composição e a decomposição polinomial de números naturais de 

até cinco ordens. 

 Resolver problemas que utilizam a multiplicação envolvendo a noção de proporcionalidade. 

 Reconhecer a modificação sofrida no valor de um número quando um algarismo é alterado. 

 Reconhecer que um número não se altera ao multiplicá-lo por 1. 

TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES 

 Interpretar dados em uma tabela simples.  

Comparar dados representados pelas alturas de colunas presentes em um dos gráficos. 

Em 2011, os estudantes obtiveram na Prova Brasil: 

5  Ano- Língua Portuguesa 

Nível 5 -Proficiência: 231.2 
Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: 

 

Identificar assunto e opinião em reportagens e contos. 

 Identificar assunto comum a cartas e poemas. 

 Identificar informação explícita em letras de música e contos. 

 Reconhecer assunto em poemas e tirinhas. 

 Reconhecer sentido de conjunções e de locuções adverbiais em verbetes, lendas e contos. 

 Reconhecer finalidade de reportagens e cartazes. 

 Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronome e seu referente em tirinhas, contos 

e reportagens. 

 Inferir elementos da narrativa em fábulas, contos e cartas. 

 Inferir finalidade e efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e assunto em fábulas. 

 Inferir informação em poemas, reportagens e cartas. 

 Diferenciar opinião de fato em reportagens. 

 Interpretar efeito de humor e sentido de palavra em piadas e tirinhas. 

Matemática 

Nível 5 -Proficiência: 245.85 
Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: 
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ESPAÇO E FORMA 

 Localizar um ponto entre outros dois fixados, apresentados em uma figura composta por vários outros 

pontos. 

 Reconhecer a planificação de um cubo dentre um conjunto de planificações apresentadas. 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

 Determinar a área de um terreno retangular representado em uma malha quadriculada. 

 Determinar o horário final de um evento a partir do horário de inicio, dado em horas e minutos, e de um 

intervalo dado em quantidade de minutos superior a uma hora. 

 Converter mais de uma hora inteira em minutos. 

 Converter uma quantia dada em moedas de 5, 25 e 50 centavos e 1 real em cédulas de real. 

 Estimar a altura de um determinado objeto com referência aos dados fornecidos por uma régua graduada 

em centímetros. 

NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES 

 Determinar o resultado da subtração, com recursos à ordem superior, entre números naturais de até cinco 

ordens, utilizando as ideias de retirar e comparar. 

 Determinar o resultado da multiplicação de um número inteiro por um número representado na forma 

decimal, em contexto envolvendo o sistema monetário. 

 Determinar o resultado da divisão de números naturais, com resto, por um número de uma ordem, usando 

noção de agrupamento. 

 Resolver problemas envolvendo a análise do algoritmo da adição de dois números naturais. 

 Resolver problemas, no sistema monetário nacional, envolvendo adição e subtração de cédulas e moedas. 

 Resolver problemas que envolvam a metade e o triplo de números naturais. 

 Localizar um número em uma reta numérica graduada onde estão expressos o primeiro e o último 

número representando um intervalo de tempo de dez anos, com dez subdivisões entre eles. 

 Localizar um número racional dado em sua forma decimal em uma reta numérica graduada onde estão 

expressos diversos números naturais consecutivos, com dez subdivisões entre eles. 

 Reconhecer o valor posicional do algarismo localizado na 4ª ordem de um número natural.  

Reconhecer uma fração como representação da relação parte-todo, com apoio de um polígono dividido 

em oito partes ou mais. 

 Associar um número natural às suas ordens e vice-versa. 

Dados da Prova Brasil em 2015 os estudantes apresentaram uma queda na parte de Língua Portuguesa 

5º Ano-Língua Portuguesa 

Nível 4 -Proficiência: 201.9 
Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: 
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 Identificar informação explícita em sinopses e receitas culinárias. 

 Identificar assunto principal e personagem em contos e letras de música. 

 Identificar formas de representação de medida de tempo em reportagens. 

 Identificar assuntos comuns a duas reportagens. 

 Identificar o efeito de humor em piadas. 

 Reconhecer sentido de expressão, elementos da narrativa e opinião em reportagens, contos e poemas. 

 Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em fábulas, 

poemas, contos e tirinhas. 

 Inferir sentido decorrente da utilização de sinais de pontuação e sentido de expressões em poemas, 

fábulas e contos. 

 Inferir efeito de humor em tirinhas e histórias em quadrinhos. 

Matemática 

Nível 4 -Proficiência: 220.84 
Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: 

 

ESPAÇO E FORMA 

 Reconhecer retângulos em meio a outros quadriláteros. 

 Reconhecer a planificação de uma pirâmide dentre um conjunto de planificações. 
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GRANDEZAS E MEDIDAS 

 Determinar o total de uma quantia a partir da quantidade de moedas de 25 e/ou 50 centavos que a 

compõe, ou vice-versa. 

 Determinar a duração de um evento cujos horários inicial e final acontecem em minutos diferentes de 

uma mesma hora dada. 

 Converter uma hora em minutos. 

 Converter mais de uma semana inteira em dias. 

 Interpretar horas em relógios de ponteiros. 

NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES 

 Determinar o resultado da multiplicação de números naturais por valores do sistema monetário nacional, 

expressos em números de até duas ordens e posterior adição. 

 Determinar os termos desconhecidos em uma sequência numérica de múltiplos de cinco. 

 Determinar a adição, com reserva, de até três números naturais com até quatro ordens. 

 Determinar a subtração de números naturais usando a noção de completar. 

 Determinar a multiplicação de um número natural de até três ordens por cinco, com reserva. 

 Determinar a divisão exata por números de um algarismo. 

 Reconhecer o princípio do valor posicional do Sistema de Numeração Decimal. 

 Reconhecer uma fração como representação da relação parte-todo, com o apoio de um conjunto de até 

cinco figuras. 

 Associar a metade de um total ao seu equivalente em porcentagem. 

 Associar um número natural à sua decomposição expressa por extenso. 

 Localizar um número em uma reta numérica graduada onde estão expressos números naturais 

consecutivos e uma subdivisão equivalente à metade do intervalo entre eles. 

No ano de 2017 os estudantes após realização da Prova Brasil. Apresentaram uma queda em LP. 
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Em 2017: a unidade escolar apresentou crescimento significativo conforme demonstra os info gráficos. 

5º Ano- Língua Portuguesa-Nível 4 - Proficiência: 219.85 

Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: 

 

 Identificar informação explícita em sinopses e receitas culinárias. 

 Identificar assunto principal e personagem em contos e letras de música. 

 Identificar formas de representação de medida de tempo em reportagens. 

 Identificar assuntos comuns a duas reportagens. 

 Identificar o efeito de humor em piadas. 

 Reconhecer sentido de expressão, elementos da narrativa e opinião em reportagens, contos e poemas. 

 Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em fábulas, 

poemas, contos e tirinhas. 

 Inferir sentido decorrente da utilização de sinais de pontuação e sentido de expressões em poemas, 

fábulas e contos. 

 Inferir efeito de humor em tirinhas e histórias em quadrinhos. 

Matemática 

Nível 5 -Proficiência: 236.36 
Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: 

 

ESPAÇO E FORMA 

 Localizar um ponto entre outros dois fixados, apresentados em uma figura composta por vários outros 

pontos. 

 Reconhecer a planificação de um cubo dentre um conjunto de planificações apresentadas. 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

 Determinar a área de um terreno retangular representado em uma malha quadriculada. 

 Determinar o horário final de um evento a partir do horário de início, dado em horas e minutos, e de um 

intervalo dado em quantidade de minutos superior a uma hora. 

 Converter mais de uma hora inteira em minutos. 

 Converter uma quantia dada em moedas de 5, 25 e 50 centavos e 1 real em cédulas de real. 

 Estimar a altura de um determinado objeto com referência aos dados fornecidos por uma régua graduada 

em centímetros. 

NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES 

 Determinar o resultado da subtração, com recursos à ordem superior, entre números naturais de até cinco 

ordens, utilizando as ideias de retirar e comparar. 

mailto:escolaclasse410sul@gmail.com


 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

ESCOLA CLASSE 410 SUL 

escolaclasse410sul@gmail.com 

 

 

27 

 

 

 Determinar o resultado da multiplicação de um número inteiro por um número representado na forma 

decimal, em contexto envolvendo o sistema monetário. 

 Determinar o resultado da divisão de números naturais, com resto, por um número de uma ordem, usando 

noção de agrupamento. 

 Resolver problemas envolvendo a análise do algoritmo da adição de dois números naturais. 

 Resolver problemas, no sistema monetário nacional, envolvendo adição e subtração de cédulas e moedas. 

 Resolver problemas que envolvam a metade e o triplo de números naturais. 

 Localizar um número em uma reta numérica graduada onde estão expressos o primeiro e o último 

número representando um intervalo de tempo de dez anos, com dez subdivisões entre eles. 

 Localizar um número racional dado em sua forma decimal em uma reta numérica graduada onde estão 

expressos diversos números naturais consecutivos, com dez subdivisões entre eles. 

 Reconhecer o valor posicional do algarismo localizado na 4ª ordem de um número natural.  

Reconhecer uma fração como representação da relação parte-todo, com apoio de um polígono dividido 

em oito partes ou mais. 

 Associar um número natural às suas ordens e vice-versa. 

Informamos que o IDEB foi criado pelo Inep em 2005, em uma escala de zero a dez. Sintetiza 

dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: aprovação e média de desempenho 

dos estudantes em língua portuguesa e matemática. O indicador é calculado a partir dos dados sobre 

aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb e 

a Prova Brasil. 

    A série histórica de resultados do IDEB se inicia em 2005, a partir de onde foram estabelecidas 

metas bienais de qualidade a serem atingidas não apenas pelo País, mas também por escolas, municípios 

e unidades da Federação. A lógica é a de que cada instância evolua de forma a contribuir, em conjunto, 

para que o Brasil atinja o patamar educacional da média dos países da OCDE. Em termos numéricos, 

isso significa progredir da média nacional 3,8, registrada em 2005 na primeira fase do ensino 

fundamental, para um IDEB igual a 6,0 em 2022, ano do bicentenário da Independência. 

 
 

 
 

 

 

Observe os dados do IDEB e as metas projetadas até o ano de 2021: 
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Ideb Observado Metas Projetadas 

Estado

 

2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 

Distrito 

Federal 
4.4 4.8 5.4 5.4 4.5 4.8 5.2 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5 

 

4ª série / 5º ano 

 

Obs:  

* Número de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os resultados sejam divulgados. 

** Solicitação de não divulgação conforme Portaria Inep nº 410. 

*** Sem média na Prova Brasil 2011. 

Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta. 

 

Já no ano de 2013, os estudantes apresentavam um bom nível de leitura e no ano de 2014 ocorreu um 

pequeno declínio. Veja os dados a seguira: 
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2.  
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O gráfico acima expressa a evolução do das turmas de 50 ano na projeção de 191 para 257 de 

acertos. 
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D E  A C O R D O  C O M  O S  C R I T É R I O S  E S T A B E L E C I D O S  P E L O  I N E P  A  P O R C E N T A G E M  D E  

E S T U D A N T E S  Q U E  A L C A N Ç A R A M  A  M E T A  E M  L E I T U R A  É  I G U A L  A  S O M A  D O S  N Í V E I S  

2 ,  3  E  4  P A R A  O  A N O  D E  2 0 1 4  E  A  S O M A  D O S  N Í V E I S  3  E  4  P A R A  O  A N O  D E  2 0 1 6 .  

P A S S E  O  M O U S E  S O B R E  O S  P O N T O S  P A R A  M A I S  I N F O R M A Ç Õ E S .  

Escrita 

Ano Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 Alcançou  

a Meta 

Não 

Alcançou  

a Meta 

2 0 1 3  3 . 4 9 % 1 8 . 0 4 % 3 1 . 8 9 % 4 3 . 1 0 % 0 . 0 0 % 7 4 . 9 9 %  2 5 . 0 1 %  

2 0 1 4  1 . 5 2 % 7 . 5 8 % 1 . 5 2 % 6 9 . 7 0 % 1 9 . 7 0 % 9 0 . 9 2 %  9 . 0 8 %  

2 0 1 6  0 . 0 0 % 6 . 6 7 % 6 . 6 7 % 7 6 . 6 7 % 1 0 . 0 0 % 8 6 . 6 7 %  1 3 . 3 3 %  

D E  A C O R D O  C O M  O S  C R I T É R I O S  E S T A B E L E C I D O S  P E L O  I N E P  A  P O R C E N T A G E M  D E  

E S T U D A N T E S  Q U E  A L C A N Ç A R A M  A  M E T A  E M  E S C R I T A  É  I G U A L  A  S O M A  D O S  N Í V E I S  

3 , 4  E  5  P A R A  O  A N O  D E  2 0 1 4  E  A  S O M A  D O S  N Í V E I S  4  E  5  P A R A  O  A N O  D E  2 0 1 6 .  

P A S S E  O  M O U S E  S O B R E  O S  P O N T O S  P A R A  M A I S  I N F O R M A Ç Õ E S .  

  

Leitura 

Ano Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Alcançou  

a Meta 

Não Alcançou  

a Meta 

2 0 1 3  4 . 3 6 % 1 7 . 6 5 % 6 0 . 9 2 % 1 7 . 0 7 % 9 5 . 6 4 %  4 . 3 6 %  

2 0 1 4  4 . 5 5 % 2 5 . 7 6 % 5 9 . 0 9 % 1 0 . 6 1 % 9 5 . 4 6 %  4 . 5 4 %  

2 0 1 6  1 0 . 0 0 % 3 0 . 0 0 % 4 6 . 6 7 % 1 3 . 3 3 % 6 0 %  4 0 %  
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Matemática 

Ano Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Alcançou  

a Meta 

Não Alcançou  

a Meta 

2 0 1 3  4 . 3 6 % 1 2 . 7 1 % 3 5 . 3 0 % 4 7 . 6 3 % 9 5 . 6 4 %  4 . 3 6 %  

2 0 1 4  6 . 1 5 % 1 8 . 4 6 % 2 9 . 2 3 % 4 6 . 1 5 % 9 3 . 8 4 %  6 . 1 6 %  

2 0 1 6  3 . 3 3 % 3 3 . 3 3 % 2 0 . 0 0 % 4 3 . 3 3 % 6 3 . 3 3 %  3 6 . 6 7 %  

D E  A C O R D O  C O M  O S  C R I T É R I O S  E S T A B E L E C I D O S  P E L O  I N E P  A  P O R C E N T A G E M  D E  

E S T U D A N T E S  Q U E  A L C A N Ç A R A M  A  M E T A  E M  M A T E M Á T I C A  É  I G U A L  A  S O M A  D O S  

N Í V E I S  2 ,  3  E  4  P A R A  O  A N O  D E  2 0 1 4  E  A  S O M A  D O S  N Í V E I S  3  E  4  P A R A  O  A N O  D E  2 0 1 6 .  

 

 A escola classe 410 Sul, apresentou índices variáveis de acordo com o IDEB acima apresentado. 

Ocorreu uma melhoria no processo que foi crescente de 2005 até 2011, onde evolui para 6.4 com um 

diferencial muito significativo. 

Porém, devido o alto índice de evasão escolar e retenção dos alunos ANEEs o índice projetado 

em 2013 e 2015 decaiu e as metas de desempenho escolar estão sendo reestruturadas com atividades 

internas e projeto interventivo em contraturno para buscar o resgate dos educandos e estimular o hábito 

de estudo e leitura frequente. 

A Escola Classe 410 Sul tem um importante diferencial que aborda e trata a questão da Inclusão 

como um repensar do sentido que se estar atribuindo à educação, além de atualizar nossas concepções e 

ressignificar o processo de construção do indivíduo, compreendendo a complexidade e amplitude que 

envolve o tema.  

Atendemos atualmente uma diversidade de caso com cerca de 64 alunos ANEEs com laudos 

variados: Deficientes Visuais, Cegos e Baixa Visão, Deficiência Intelectual, TGD (Transtorno Global 
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do Desenvolvimento, Autismo e Asperger), Síndrome de Cri-du-chat, DPAC (Desordem do Processo 

Auditivo Central), TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), Síndromes de Down, 

TOD (Transtorno Opositor Desafiador) e outras necessidades diversas. Todo trabalho foi pautado na 

parceria entre as professoras regentes junto às profissionais das Salas de Recursos, às profissionais da 

EEAA, direção em orientação e apoio aos pais. 

Sabemos a quão rica e valiosa é a experiência de termos em nossa escola a convivência entre 

crianças portadoras de necessidades especiais e crianças não portadoras de necessidades especiais. A 

relação e a convivência oportunizada por esta parceria traz claros benefícios e ganhos sociais e 

pedagógicos para ambas. 

 A clientela atendida por esta instituição escolar é formada parte por alunos moradores do Plano 

Piloto, mas em sua maioria, advindos do entorno de Brasília e outras regiões administrativas com sérios 

problemas socioeconômicos, e que dependem de transporte escolar. Para minimizar este problema, a 

escola trabalha com Projeto Interventivo no turno contrário para atender os alunos que necessitam de 

atendimento individualizado e apresentam dificuldades no processo de aprendizagem. 

Ao tentarmos oferecer um ensino de qualidade nos deparamos com algumas dificuldades que são 

inerentes a uma intervenção educacional: 

- nível socioeconômico dos alunos oriundos de classes menos favorecidas, em que há 

desnutrição, pouco ou nenhum acesso à cultura, a não formação de hábitos e costumes de 

(higiene, saúde, etc), causando prejuízos ao desenvolvimento pedagógico destes alunos; 

- a violência manifestada nas relações sociais dentro e fora do ambiente escolar é reflexo do 

ambiente em que vivem. 

- a atual desestrutura familiar provoca distúrbios emocionais, dificultando o desempenho dos 

alunos; 

- a insuficiência de recursos/apoio provenientes da Secretaria de Educação, que apesar de seus 

esforços, ainda não atendem plenamente às necessidades da instituição de ensino; 

- o grande número de faltas dos educandos ocasiona um déficit na implementação dos projetos 

previstos para melhorar o índice e aprovação dos alunos. 

Cientes destes fatores que interferem sobremaneira no alcance dos objetivos propostos, é 

imprescindível a participação e o envolvimento de todos os segmentos da comunidade escolar na 

busca de alternativas que contemplem de êxito o processo educacional, por intermédio de um 

diálogo consciente e constante. 

  Para elevar o índice de aprovação, as estratégias de intervenção serão tomadas na intenção de 

atingir uma meta melhor de aprendizagem, dentre elas: o Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) e 

atividades lúdicas juntamente com as Salas de Recursos que auxiliarão os professores regentes e juntos 

buscar-se-á novas estratégias para melhorar o processo ensino aprendizagem destes alunos que 
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apresentam desafios no aprender. 

-Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF, em 2014, estabeleceu os parâmetros gerais e 

conceituais do Sistema Permanente de Avaliação Educacional (SIPAEDF 

-Plano Distrital de Educação (Lei 5.499, de 2015) Estratégia 7.22 – Construir e implementar o Sistema Permanente de 

Avaliação Educacional do Distrito Federal. 

-Estratégia 2.3 – Adotar modelo de organização escolar em ciclo no EF, em substituição ao regime 

seriado, de modo a enfrentar os índices de reprovação e os percursos diferenciados. 

      Veja a seguir o desempenho dos estudantes após a realização das avaliações da prova diagnóstica: 

 

Resultado da Avaliação da Prova diagnóstica, promovida pela SEEDF,nos dias 10 e 11 de abril de 2019:  
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O SIPAE/DF ACIMA CITADO FOI CRIADO COM O OBJETIVO DE ESTABELECER E 

DIRECIONAR AS AVALIAÇÕES DA REDE PÚBLICA DO DF E ASSIM MELHORAR AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO DAS UNIDADES ESCOLARES. 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIAIS, ECONÔMICAS E CULTURAIS DA  

COMUNIDADE ESCOLAR 

 

ESTUDANTES 
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atualmente?
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Preto(a) Não quero declarar
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Não sei
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Quantas vezes por semestre a 
família tem o hábito de frequentar 

o cinema, museu ou teatro?

Nenhuma Uma ou duas

Três ou quatro Cinco ou seis

Mais de seis

0

50

100

150

200

250

1 2

Qual sua faixa etária?

Até 12 anos De 13 a 15 anos

16 anos 18 anos

19 anos
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Qual meio de transporte 
utilizado para chegar à escola?

A pé Ônibus Bicicleta Carro Outro:
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Quantos membros de sua família 
moram com você?

Nenhum Um ou dois

Três ou quatro Cincco ou sei

Mais de seis
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Em qual unidade da Federação você nasceu?

AC DF MT RJ SE PA SP GO TO MA BA PI RS
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Na TV/plataformas de Internet, 
assinale o que você costuma 

assistir ou ler:

Entretenimento Esporte Jornais Games
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Em que Região Administrativa você 
mora?

Itapoã Lago Norte Paranoá

Varjão Planaltina Sobradinho

Asa Norte Asa Sul Santa Maria

Guará N. Bandeirante Taguatinga

São Sebastião Recanto das Emas Outra
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SEGMENTO PAIS E RESPONSÁVEIS 
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frequentar o cinema, museu ou 
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Na sua casa tem carro?
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Sim, quatro ou mais
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Na sua casa tem computador?

Não tem Sim, um

Sim, dois Sim, três

Sim, quatro ou mais
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Como você se autodeclara?

Branco(a) Pardo(a)

Preto(a) Amarelo(a)

Indígena Não sei

Não quero declarar
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estudante
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Internet, asssinale o que 

você costuma assistir:
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Na sua casa tem quartos para 
dormir?
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Em que Região Administrativa você 
mora?

Itapoã Lago Norte Paranoá

Varjão Planaltina Sobradinho

Asa Norte Asa Sul Santa Maria

Guará N. Bandeirante Taguatinga

São Sebastião Recanto das Emas Outra
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Qual a faixa de renda mensal 
da sua família?

Até R$ 1245,00

de R$ 1245,00 até R$ 4150,00

De R$ 4151,00 até R$ 8300,00

De R$ 8301,00 até R$ R$ 12450,00

Mais de R$ 12450,00
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SEGMENTO PROFESSORES 
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Qual o seu sexo?

Masculino Feminino
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Qual tipo de moradia que você 
vive?
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Alugada Cedida
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Qual o seu sexo?

Masculino Feminino
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Assinale a situação abaixo que 
melhor descreve seu caso:

Não trabalho e meus gastos são financiados pela
família
Trabalho e recebo ajuda da família

Trabalho e me sustento

Trabalho e contribuo com o sustento da família

Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento
da família
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Há quantos anos você 
trabalha como professor?

Meu primeiro ano 1-2 anos

3-5 anos 6-10 anos

11-15 anos 16-20 anos

mais de 20 anos
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Meu primeiro ano 1-2 anos
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Há quantos anos você 
ministra aulas para 

estudantes do ano escolar em 
que você se encontra neste 

momento?
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3-5 anos 6-10 anos

11-15 anos 16-20 anos

mais de 20 anos
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Há quantos anos você obteve o  
nível de escolaaridade assinalado 

anteriormente?
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Não tem Sim, um
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Como você se autodeclara?

Branco(a) Pardo(a)

Preto(a) Não quero declarar
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Não sei
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cinema, museu ou teatro?
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Durante os últimos dois anos, você participou de 
curso de especialização ou aperfeiçoamento sobre 
metodologias de ensino aprendizagem na sua área 

de atuação?

Não participei

Sim, e não houve impacto
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Sim, e houve um grande impacto
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Qual o seu grau de 
escolaridade?
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Doutorado Outro
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Qual sua faixa etária?

Até 24 anos De 25 a 29 anos

De 30 a 39 anos De 40 a 49 anos

De 50 a 54 anos De 55 anos ou mais
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Na TV/plataformas de Internet, 
assinale o que você costuma 

assistir ou ler:

Entretenimento Esporte

Jornais Sites sobre Educaação

Outro

0

5

10

15

1 2 3

Qual tipo de moradia que 
você vive?

Casa Apartamento

Própria Alugada

Cedida
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Aléem da atividade como 
docente nesta escola, você 
exerce outra atividade que 

ontribui para sua renda 
pessoal?

Sim, na área de Educação

Sim, fora da área da Educação

Não
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Em que Região Administrativa 
você mora?

Itapoã Lago Norte

Paranoá Varjão

Planaltina Sobradinho

Asa Norte Asa Sul

Santa Maria Guará

N. Bandeirante Taguatinga

São Sebastião Recanto das Emas

Lago Sul Outra
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MAPEAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE ESCOLAR: 
 

+ 01 Sala da Direção: necessita de maior ventilação, pintura e revisão da rede elétrica 

+ 01 Secretaria adequada mas, necessita de um ar condicionado para as épocas secas. 

+ 01 Sala de Leitura/Biblioteca adequada. – esta necessita de 01 computador para uso de pesquisas e 

novas cadeiras para acomodar os estudantes. 

+ 01 Sala do SOE Adequada porém necessita de uma melhoria na ventilação e adaptação do mobiliário. 

+ 02 Banheiros dos servidores/adultos. Necessita de adequações na parte hidráulica e não são adaptados 

para pessoas com deficiência. 

+ 01  Sala dos professores mm bom estado. Precisa de adequação das janelas.  

+ 02 Pátios externos (um com mastro) Necessitam de pintura, o piso está cedendo e apresentando 

rachaduras.  

+ 01 Pátio coberto em bom estado (piso), porém precisa de consertos no telhado e vedação de canos para 

escoamento correto da água.   

+ 08 Salas de aula (necessitam de pintura, revisão dos ventiladores, algumas salas necessitam trocar o 

quadro branco e adequação do piso. Todas as salas necessitam de obras nas janelas. Todas necessitam 

de revisão na parte elétrica). Instalar grades para proteção do patrimônio público. 

+ 02 Salas de Recursos Generalista e Específica:Deficiência Intelectual e Deficiência Visual; 

+ 01 Laboratório de informática que recebe e EEAA: encontra-se em bom estado, porém necessita de 

pintura, máquinas novas para que os estudantes possam utilizar a internet com qualidade e manutenção 

das portas. 

+ 02 Banheiros dos estudantes: com 04 cabinas novas. 

+ 01 banheiro adaptado para os estudantes ANEEs: em bom estado. 
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Qual a faixa de renda mensal 
da sua família?

Até R$ 1245,00

de R$ 1245,00 até R$ 4150,00

De R$ 4151,00 até R$ 8300,00

De R$ 8301,00 até R$ R$ 12450,00

Mais de R$ 12450,00
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Qual o seu sexo?

Masculino Feminino
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+ 01 Cantina que necessita de reparos: troca de pisos, armários novos, melhorar a ventilação das janelas 

e revisão na fiação. 

+01 Sala dos funcionários da limpeza: em bom estado necessitando de 01 ventilador.  

+01 Banheiros para servidores e geral: necessita de reparos na rede elétrica e hidráulica. 

+ 01depósito de material de limpeza em bom estado mas necessita de novos armários para melhor 

acondicionar os materiais de limpeza. 

- Temos 01 Caixa d’água que atende bem a unidade escolar.  

- 01 Área externa dos fundos necessita de reforma urgente, pois a água da chuva está entrando para parte 

interna da parede e chão causando rachaduras na parede, descolamento do tanque. URGENTE Escola 

Reforma na estrutura da escola, apresenta pisos cedendo, rachaduras nas paredes.  

+ 01 filtro central novo que está em ótimo estado. 

+ 01 parquinho interno dentro da escola que necessita de reparos urgentes, troca da areia, manutenção e 

instalação de brinquedos novos. 

  

ATENDIMENTO ESCOLAR 

 

-2 turmas de 1º ano; 1(uma turno matutino) 1(uma turno vespertino). 

- 2 turmas de 20 ano;  1(uma turno matutino) 1(uma turno vespertino). 

- 03 turmas de 30 ano;  2(duas turmas no turno matutino e 1(uma turma no vespertino) 

- 03 turmas de 4º ano; 2 (duas turmas no matutino e 1(uma turma no vespertino) 

- 03 turmas de 50 ano. 1 (uma turma no matutino) e 2( duas turmas no vespertino). 

- Atendimento de Sala de Recursos: aos estudantes ANEEs de acordo com a grade atendimento das 

professoras. 

- 3 turmas de Classes Especiais: DI e DV ( estes não frequentam a  escola em tempo integral) 

 Total de estudantes: 278 estudantes. 

 

  

DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

Coordenação de Ensino Plano Piloto  

Instituição: Escola Classe 410 Sul  

Localização: SQS 410 – área especial, CEP: 70.337-000  

e-mail: escolaclasse410sul@gmail.com  

CNPJ: 00.464.933.0001.30 

Telefone: 3901.1525 
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Modalidade de Atendimento: Ensino Fundamental de 9 anos – em ciclos e Ensino Especial  

INEP: 53003517 

  

Os dias letivos temático foram organizados de acordo com a proposta da secretaria de educação 

do DF, sendo o primeiro dia realizado em: 12/03/2019, reunimos esta comunidade escolar para a 

apresentação da Proposta Pedagógica da EC 410 sul. A participação não foi expressiva, porém a equipe 

gestora enviou a comunidade escolar e demais segmentos um questionário socioeconômico para o 

mapeamento e elaboração de um planejamento atual que seja significativo.  

Os pais puderam conhecer e opinar sobre o trabalho da escola. No segundo dia letivo temático, 

que aconteceu no dia 08/05/2019, apresentamos os gráficos dos resultados educacionais e fomentamos 

como a parceria escola/família contribui para o sucesso escolar dos estudantes e que o sucesso e êxito 

do referido trabalho deve sempre ser acompanhado por todos os segmentos. 

 Abaixo são apresentadas fotos que ilustram trabalhos desenvolvidos na unidade escolar em 2019 

 

 

 

 

 

 

Imagem 01 

 

Dia Temático, E.C. 410 Sul. Com a 

presença da juíza Dra para tratar sobre o 

Projeto Maria da Penha nas escolas 
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Imagem 02 

 

Turma do 1 ano A, professora 

Marinalva. Homenagem ao Dia 

Internacional da Mulher 

Imagem 03 

 

Homenagem ao Dia Internacional da 

Mulher, 2° ano A 
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Imagem 04 

 

Projeto Cofrinho 

Dramatização 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

A escola deve assegurar a todos os alunos, aos ANEEs, a oportunidade de prosseguimento nos 

estudos, visando sua inserção na sociedade como cidadãos conscientes e agentes transformadores. 

A função desta Instituição de Ensino é educar, respeitando as diversidades pessoais e o cotidiano 

da vida escolar; oferecendo aos educandos que aqui estudam um ensino de qualidade, contribuindo para 

que sejam capazes de transformar positivamente esta sociedade, contribuir para a percepção do ser na 

sua integralidade, promovendo uma aprendizagem significativa para todos. 

Ser criativamente fiéis à missão educativa por meio de estratégias adequadas ao desenvolvimento 

do aluno nas quatro relações fundamentais que lhe facilitem construir a felicidade para si, e para o 

desenvolvimento de uma relação construtivista em relação aos outros, ao meio ambiente e mediante as 

práticas altruístas entre os alunos e com os colaboradores da escola. 

 

 

 

 

 

. 
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Imagem 05 

 

Mural de Entrada – 2019 

 

Imagem 06 

 

Turma: 3º ano A e B, 

homenagem “Dia da Escola”. 
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CAPÍTULO V 

  

5.1 Princípios orientadores das Práticas Pedagógicas e Administrativas: 

 

5.1.1. Princípios da Educação Integral: 

 

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 de carga horária do 

aluno na escola. Integralidade deve ser entendida a partir da formação integral de crianças, adolescentes 

e jovens, buscando a dar devida atenção para todas as dimensões humanas, com equilíbrio entre os 

aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. Esse processo formativo deve considerar que 

aprendizagem se dá ao longo da vida (crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendem o tempo todo), 

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. Assim, propõe-se que cada escola participante da Educação Integral no Distrito Federal, ao 

elaborar seu projeto político-pedagógico, repense a formação de seus alunos de forma plena, crítica e 

cidadã. 

 Intersetorialização:  

A Educação Integral deverá ter assegurada a intersetorialização no âmbito do Governo entre 

as políticas públicas de diferentes campos, em que 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. 

 

 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. 
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 Diálogo Escola e Comunidade:  

As escolas que avançaram na qualidade da educação pública foram as que avançaram no 

diálogo com a comunidade (BRASIL, 2080). 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 rumos 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, salão de festa, centros e quadras comunitárias, estabelecimentos 

comerciais, associações, posto de saúde, clubes, entre outros, envolvendo múltiplos lugares e atores, a 

educação se estrutura no trabalho em rede, na gestão participativa e na co-responsabilização 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 um a corresponsabilidade pela educação e pela 

formação do educando. Nessa  ambiência favorável ao diálogo, o professor não está sozinho, faz parte 

da equipe da escola e da rede de ensino. 

Pensar e desenvolver um projeto de educação integral para o Distrito Federal pressupõe 

reconhecer as fragilidades de um modelo de educação que tem dificultado o acesso ao conhecimento em 

todas suas formas de manifestação e contribuído para aprofundar o fosso social entre os estudantes da 

escola pública. Parafraseando Boaventura de Sousa Santos, este é o momento de despedida desse modelo 

com algumas resistências e medos, de lugares conceituais, teóricos e epistemológicos, porém não mais 

convincentes e adequados ao tempo presente, “[...] uma despedida em busca de uma vida melhor a 

caminho doutras paragens onde o otimismo seja mais fundado e a aventura encantada” (SANTOS, 2003, 

p. 58). 
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Currículo em Movimento. Pressupostos teóricos, pág. 28 à 30. 

5.1.2 Princípios epistemológicos 

 

          Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente; é a expressão do lugar de onde 

se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses princípios epistemológicos do Currículo de 

Educação Básica da SEDF nos remete ao que compreendemos como princípios. Princípios são ideais, 

aquilo que procuramos atingir e expressam o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, 

valores, atitudes, relações, interações. Dentro da perspectiva de Currículo Integrado, os princípios 

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

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

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

• Princípio da unicidade entre teoria e prática 

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

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

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

uma fragilidade no seio de uma unidade indissociável. 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, pois “é a sua capacidade de modelar idealmente 

um processo futuro que lhe permite ser um instrumento – às vezes decisivo – na práxis produtiva ou 

social” (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 emancipatório 

quando passa a considerar o conhecimento em sua totalidade e em permanente construção. 

          Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade na sala de aula, devemos 

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. O ensino que articula teoria e prática requer de 

professor e estudantes a tomada de consciência, revisão de concepções, definição de objetivos, reflexão 

sobre as ações desenvolvidas, estudo e análise da realidade para a qual se pensam as atividades. Do 

professor, especificamente, exige a abertura para o diálogo e a disposição para repensar cotidianamente 

a organização da aula (SILVA, 2011), com a clareza do Para que ensinar? O que ensinar? Como 

ensinar? O que e como avaliar? 
          São os elementos articuladores entre as áreas de conhecimentos/componentes curriculares e 

atividades educativas que favorecem a aproximação dos estudantes aos objetos de estudo, permitindo-

lhes desvelar a realidade e atuar crítica e conscientemente, com vistas à apropriação/produção de 

conhecimentos que fundamentam e operacionalizam o currículo, possibilitando encontrar respostas 

coletivas para problemas existentes no contexto social. 

• Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização 
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           A interdisciplinaridade e a contextualização são nucleares para a efetivação de um currículo 

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

disciplinas/componentes curriculares e, a partir da compreensão das partes que ligam as diferentes áreas 

do conhecimento/componentes curriculares, ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do 

pensamento. A contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e 

procedimentos didático pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo didático (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 organização 

do processo de ensino-aprendizagem em uma situação próxima daquela na qual o conhecimento será 

utilizado, facilita a compreensão e favorece as aprendizagens dos estudantes. 

          Destacamos que a determinação de uma temática, interdisciplinar ou integradora, deverá ser 

resultante de uma discussão de base curricular, visto que são os conhecimentos científicos pautados 

nesse Currículo que irão indicar uma temática. Essa ação rompe com a lógica de determinação de temas 

sem uma reflexão sobre os conhecimentos em diferentes áreas e com as tentativas frustradas de forçar 

uma integração que não existe, dificultando a implementação de atividades interdisciplinares na escola. 

          A interdisciplinaridade pode acontecer em duas dimensões: no próprio componente curricular 

(intra) e entre componentes curriculares (inter). No próprio componente curricular, quando são utilizados 

outros tipos de conhecimentos (artes, literatura, corpo e movimento, relações interpessoais, entre outras) 

que irão auxiliar ou favorecer a discussão específica do conhecimento do componente curricular. Já entre 

os componentes curriculares, busca-se a integração existente entre os diferentes conhecimentos. 

          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. 

          Para garantir que a interdisciplinaridade se efetive em sala de aula, necessário se faz que os 

professores dialoguem, rompendo com a solidão profissional característica das relações sociais e 

profissionais na modernidade. Nas escolas públicas do DF, o diálogo necessário para que assumamos 

concepções e práticas interdisciplinares tem local para acontecer: as coordenações pedagógicas, espaços-

tempos privilegiados de formação continuada, planejamento, discussão do currículo e organização do 

trabalho pedagógico que contemplem a interdisciplinaridade como princípio. 

          A seguir, um processo elaborado por Santomé (1998), que costuma estar presente em qualquer 

intervenção interdisciplinar: 

a. Definição de um problema, tópico, questão. 

b Determinação dos conhecimentos necessários, inclusive as áreas/disciplinas a serem consideradas. 

c. Desenvolvimento de um marco integrador e questões a serem pesquisadas. 

d.  Especificação de estudos ou pesquisas concretas que devem ser desenvolvidos. 

e. Articulação de todos os conhecimentos existentes e busca de novas informações para complementar. 
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f. Resolução de conflitos entre as diferentes áreas/disciplinas implicadas no processo, procurando 

trabalhar em equipe. 

g. Construção de vínculos comunicacionais por meio de estratégias integradoras, como: encontros, 

grupos de discussão, intercâmbios, etc. 

h. Discussão sobre as contribuições, identificando sua relevância para o estudo. 

i. Integração dos dados e informações obtidos individualmente para imprimir coerência e relevância. 

j. Ratificação ou não da solução ou resposta oferecida ao problema levantado inicialmente. 

k. Decisão sobre os caminhos a serem tomados na realização das atividades pedagógicas e sobre o 

trabalho em grupo. 

• 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, considerando seus projetos político-pedagógicos e as 

especificidades locais e regionais, 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 de formas de produção 

dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos estudantes, para atender as 

novas demandas de uma sociedade em mudança que requer a formação de cidadãos críticos e criativos. 

Amplia, portanto, a possibilidade de reduzir a rigidez curricular ao favorecer o diálogo entre os diferentes 

conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de romper as amarras impostas pela 

organização das grades curriculares repletas de pré-requisitos. 

          A flexibilidade do currículo é viabilizada pelas práticas pedagógicas dos professores, articuladas 

ao projeto político-pedagógico da escola. Ao considerar os conhecimentos prévios dos estudantes, o 

professor torna possível a construção de novos saberes, ressignificando os saberes científicos e os do 

senso comum. Nessa visão, os conhecimentos do senso comum são 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. 

          Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes dos estudantes, o 

professor contribui para que partam de uma visão sincrética, caótica e pouco elaborada do conhecimento, 

reelaborando-a numa síntese qualitativamente superior (SAVIANI, 2008). 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 favorecer o diálogo entre os 

diferentes conhecimentos, de forma aberta, flexível e coletiva, numa tentativa de romper as amarras 

impostas pela organização das grades curriculares repletas de pré-requisitos. Cita-se (Currículo em 

Movimento da Educação Básica, Pressupostos teóricos, pág. 66 à 70). 
 

5.1.2.EIXOS TRANSVERSAIS:  

 

 Historicamente, a escola tem excluído dos currículos narrativas das crianças, dos negros, das, dos 

com mulheres, dos índios, dos quilombolas, dos campesinos, entre outras, reforçando a hegemonia de 

determinados conhecimentos sobre outros construídos pelos sujeitos sociais em diferentes espaços de 

trabalho e vida. A SEEDF compreende que Educação tem que a ver com questões mais amplas e que a 
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escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes que geram conflitos e 

oportunidades de criação de identidades. Por serem questões contemporâneas, fundamentais para a 

consolidação da democracia do Estado de Direitos e da preservação do ambiente em que as pessoas 

vivem; essas temáticas tratam de processos que estão sendo intensamente vivenciados pela sociedade 

brasileira de modo geral e pela sociedade do DF de modo específicos, assim como pelas comunidades, 

pelas famílias, pelo9as) estudante educadores (as) em seu cotidiano. 

 Esse Currículo contempla as narrativas historicamente negligenciadas, ao eleger como eixos 

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

Educação para a Sustentabilidade. 

 Os eixos transversais favorecem uma organização curricular mais integrada, focando temas com 

conteúdos atuais e relevantes socialmente e que, em geral, são deixados à margem do processo 

educacional (Santone, 1998). A expectativa é de que a transversalidade desses temas tome o Currículos 

mais reflexivo e menos normativa e prescritivo, ao mesmo tempo em que indica que a responsabilidade 

pelo estudo e discussão dos eixos não é restrita a grupos ou professores individualmente, mas ao coletivo 

de profissionais que atuam na escola. 

 Os eixos transversais possibilitam o acesso do (a) estudante aos diferentes referenciais de leitura 

do mundo, com vivências diversificadas e a construção/reconstrução de saberes específicos de cada 

ciclo/etapa/ modalidade da educação básica. Os conteúdos passam a ser organizados em tornos de uma 

determinada ideia ou eixo que indicam referenciais para o trabalho pedagógico a ser desenvolvido por 

professores (as) e estudantes, de forma interdisciplinar, integrada e contextualizada. 

 O currículo é o conjunto de todas as ações desenvolvidas na e pela escola ou por meio dela e que 

formam o indivíduo, organizam seus conhecimentos, suas aprendizagens e interferem na construção do 

seu ser como pessoa. É tudo o que se faz na escola, não apenas o que aprende, mas como é avaliado, 

como é tratado. Assim, todos os temas tradicionalmente escolares e os temas da vida atual são 

importantes e compõem o currículo escolar, sem hierarquia entre eles.  

 Os temas assumidos neste Currículo como eixos interagem entre si e demandam a criação de 

estratégias pedagógicas para abordá-las da maneira mais integradora possível, mais imbicada, capaz de 

fazer com que os (as) estudantes percebam as múltiplas relações que todos os fenômenos acomodam e 

exerçam entre si. 
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CAPÍTULO VI 

 

OBJETIVOS 

 

- Gerais: 

 

 Proporcionar a formação básica do cidadão, por intermédio do desenvolvimento da 

capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita, do 

cálculo, da compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das 

artes e dos valores em que se fundamentam a sociedade atual, abrangendo as esferas: 

administrativas, pedagógicas e financeiras. 

 Prezar pala organização administrativas segundo as suas atribuições observando o que cada 

setor demanda e assim zelar pelo cumprimento das mesmas. 

 Gerir com responsabilidade os recursos financeiros que a escola recebe via governo federal e 

distrital. 

 Desenvolver a capacidade de aprendizagem dos educandos, respeitando o ritmo e a 

individualidade de cada um, com vista à aquisição de conhecimentos e habilidades, a formação 

de valores e o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de 

tolerância, proporcionando a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais 

(ANE’s) dentro de um ambiente harmônico, com respeito e solidariedade. 

 

- Específicos: 

 

 Fundamentar o ensino dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais, norteados pelas 

Diretrizes Pedagógicas para a Organização Escolar do 2° Ciclo da SEDF e legislação vigente; 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- 2a EDIÇÃO -2018, Anos 

Iniciais – Finais. 

 Estabelecer ações objetivas após sondagem dos problemas in loco e assim propor campanhas 

junto a comunidade para aquisição de mobiliário, jogos e brinquedos para auxiliar os 

professores e estudantes. 

 Relacionar a teoria com a prática, com base em experiências empíricas dentro do cotidiano 

escolar, utilizando estes conhecimentos para a formação do conhecimento cientifico, 

disponibilizando de toda tecnologia acessível; 

 Assegurar o estudo da ciência, valorizando os conhecimentos prévios dos alunos e seu processo 

de aprendizagem que vise à formação de sua cidadania e respeito à natureza; 
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 Estimular os recursos humanos a desenvolverem uma prática de formação continuada; 

 Desenvolver a consciência ecológica, visando à preservação do meio-ambiente; 

 Administrar e organizar os recursos físicos, materiais e financeiros da unidade escolar; 

 Promover a inclusão satisfatória de alunos com necessidades especiais; 

 Garantir que os materiais (bens adquiridos e o prédio do patrimônio público) sejam utilizados 

de maneira adequada e correta evitando assim depredação, pichações e outros danos. 

 Oferecer aos alunos e funcionários, um ambiente saudável e acolhedor; 

 Proporcionar a integração comunidade-escola por meio de eventos culturais e reuniões 

bimestrais. 

 Conscientizar a comunidade sobre suas responsabilidades sociais; 

 Utilizar adequadamente os recursos financeiros disponíveis; 

  Implantar os programas do governo observando a realidade da escola; 

 Avaliar os processos de trabalho, verificando os resultados e planejando intervenções. 

 Adaptar os espaços da unidade escolar para realizar as oficinas de atendimento aos 

estudantes ANE’S; 

 Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo a articular seus 

interesses, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração. 

 Observar e explorar o meio ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais 

como agente integrante e dependente, e valorizando atitudes que contribuam para sua 

conservação. 

 Utilizar as diferentes linguagens ajustadas às diferentes intenções e situações de forma a 

compreender e ser compreendido, expressando suas ideias, sentimentos, necessidades e 

desejos, enriquecendo, dessa forma, sua capacidade de expressão. 

 Fortalecer a autoestima e ampliar de forma gradativa sua capacidade de comunicação e 

interação social, em especial aos alunos da inclusão. 

 Conhecer e valorizar as diversas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse e 

respeito e participação frente às mesmas. 

 Analisar os índices após a realização das avaliações externas e coletivamente organizar 

oficinas temáticas para melhorar os índices e os desafios observados. 

 Zelar e cuidar do patrimônio público, envolvendo o corpo docente, discente e comunidade 

escolar. 
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CAPÍTULO VII  

 

CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

7.1. Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural: base teórico-metodológica 

 

O projeto de educação integral orienta-se pelos referenciais da Pedagogia Histórico-Cultural. 

Com base na compreensão da escola como uma instituição social que se concretiza pelas relações 

entre educação, sociedade e cidadania, ela deve se expressar como instituição em uma organização 

concreta, com objetivos, funções bem estruturadas e traduzindo-se como instituição mediadora entre as 

demandas sociais por cidadãos escolarizados e as necessidades das pessoas, transformando-se 

juntamente com a sociedade, e colaborando, também, para essa transformação. 

Nesta perspectiva, a prática pedagógica é uma prática social específica, de caráter histórico e 

cultural que vai além da prática docente, relacionando as atividades didáticas dentro da sala de aula, 

abrangendo os diferentes aspectos do projeto pedagógico da escola e as relações desta com a comunidade 

e a sociedade. É ponto de partida para a teoria, mas que também se reformula baseando-se nela; visto 

que pressupõe uma análise e tomada de decisões em processo, beneficiando-se do trabalho coletivo e da 

gestão democrática. 

 A análise da prática pedagógica do ponto de vista de sua multiplicidade, complexidade e 

pluralidade, encontra em Gauthier (1998) o fundamento de que ela exige além dos recursos da 

inteligência, os saberes do confronto contingencial, estes são mobilizados nas relações de sala de aula, 

mediados pela ética e consequentemente, expressos no agir prudente. Assim entendida, implica em um 

saber fazer, em que a razão pedagógica torna- se uma razão prática em busca da superação do modelo 

de racionalidade técnica e cientifica e de um processo ensino-aprendizagem que pressupõe interação 

com o outro para construção do novo.  

 Guarnieri (2000) defende a ideia de que, é no exercício da profissão que se consolida o processo 

do tornar-se professor, ou seja, o aprendizado da profissão baseando-se em seu exercício que possibilite 

configurar e, constituindo processo de aprender a ensinar. 

Para tanto, Gauthier conclui que para se conseguir um ensino de qualidade, os professores devem 

dedicar um cuidado especial com o planejamento das atividades, procurando “atender à necessidade 

imediata dos alunos”, para alcançar os objetivos do ensino, com vistas a uma utilização direta dos planos 

durante o ensino (ibid.p. 199). Por conseguinte, tais professores buscam “alcançar outros fins e objetivos 

que não aqueles relativos aos resultados escolares”, os quais poderiam englobar o acolhimento, em sala 

de aula, de toda a diversidade de alunos que têm adentrado na escola nos últimos anos, propiciando-lhes 

um aprendizado eficaz e significativo. 
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7.1.2. Concepções Teóricas que fundamentam as Práticas Pedagógicas  

 

Para que esta Instituição de Ensino garanta a todos as condições de viver plenamente a cidadania, 

principalmente em relação aos alunos com necessidades educacionais especiais, serão desenvolvidos os 

seguintes valores: 

Respeito e Tolerância – conviver harmoniosamente com todos, sem discriminação, respeitando 

as diferenças individuais e promovendo a integração. Respeito mútuo baseando-se na percepção de 

valores e desenvolvimento de atitudes positivas pelo eu, pelo próximo e pelo meio ambiente. 

Reconhecimento dos limites e das possibilidades pessoais e alheias. 

Ética – incentivar uma reflexão crítica sobre o conjunto de princípios, crenças e regras que 

orientem o comportamento dos indivíduos da comunidade escolar. Não tem um caráter normativo, e sim 

preocupação com a consistência e a coerência entre os valores e as ações, pautadas em uma série de 

prescrições que as sociedades valorizam e que o Brasil tanto necessita para orientar a conduta dos 

indivíduos. 

Cidadania – propor uma pedagogia centrada na formação da pessoa solidária, sensível à época 

em que vive e preparada para ocupar seu lugar de cidadão consciente e participativo. 

Justiça – desenvolver a capacidade reflexiva de elaborar e analisar normas e regras, e a 

necessidade de sua manutenção em função do atendimento do princípio de justiça, o que implica o 

posicionamento contrário às situações de injustiça tanto no cotidiano como nos acontecimentos 

próximos e distantes. 

Solidariedade – partilhar de um sentimento de interdependência, de pertinência a uma 

comunidade, de interesses e afetos, tomando para si questões, e responsabilizar-se pessoal e 

coletivamente por elas. 

Responsabilidade – desenvolver habilidade de tomar conta de si mesmo e responder pelos seus 

atos em relação à comunidade e ao meio ambiente. 

Cooperação – promover a cooperação de todos os segmentos da escola nas atividades 

desenvolvidas. 

Criticidade– adotar metodologias de ensino diversificadas que estimulem a autonomia, o 

pensamento crítico e o ser capaz de adaptar-se a novas situações, superando a fragmentação do 

conhecimento. 

Honestidade e Simplicidade – demonstrar clareza e honestidade em todas as atividades 

desenvolvidas de forma objetiva, apreciando as coisas simples da vida. 

Liberdade e Criatividade – proporcionar e acolher ações inovadoras e criativas por parte de 

quaisquer membros da comunidade desde que visem melhorar a qualidade de ensino. 
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Com esse intuito, este Currículo de Educação Básica se fundamenta nos referenciais da 

Pedagogia Histórico-Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural, por apresentarem elementos objetivos e 

coerentes na compreensão da realidade social e educacional, buscando não somente explicações para as 

contradições sociais, mas, sobretudo, para superá-las, identificando as causas do fracasso escolar e 

garantindo a aprendizagem para todos. Nessa perspectiva, é necessário que a escola estabeleça 

fundamentos, objetivos, metas, ações que orientem seu trabalho pedagógico, considerando a pluralidade 

e diversidade social e cultural em nível global e local. A busca é pela igualdade entre pessoas, “[...] 

igualdade em termos reais e não apenas formais, [...] articulando-se com as forças emergentes da 

sociedade, em instrumento a serviço da instauração de uma sociedade igualitária” (SAVIANI, 2008, P. 

52). 

A Pedagogia Histórico-Crítica esclarece sobre a importância dos sujeitos na construção da 

história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e 

reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. 

Consequentemente, “[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens” 

(SAVIANI, 2008, p. 07), exigindo que seja uma prática intencional e planejada. 

Essa compreensão de desenvolvimento humano situa a escola num contexto marcado por 

contradições e conflitos entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações sociais de produção. 

Essa natureza contraditória da escola quanto a sua função de instruir e orientar moralmente a classe 

trabalhadora pode indicar a superação dessas contradições, à medida que a escola assume sua tarefa de 

garantir a aprendizagem dos conhecimentos historicamente constituídos pela humanidade, em situações 

favoráveis à aquisição desses conteúdos, articuladas no mundo do trabalho, provendo assim, condições 

objetivas de emancipação humana. 

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-crítica, o estudo dos conteúdos curriculares tomará a 

prática social dos estudantes como elemento para a problematização diária na escola e sala de aula e se 

sustentará na mediação necessária entre sujeitos, por meio da linguagem que revela os signos e sentidos 

culturais. 

A Prática social é compreendida como o conjunto de saberes, experiências e percepções 

construída pelo estudante em sua trajetória pessoal e acadêmica e que é transposto para o estudo dos 

conhecimentos científicos. Considerar a prática social como ponto de partida para a construção do 

conhecimento significa trabalhar os conhecimentos acadêmicos a partir da articulação dialética de 

saberes do senso comum, escolares, culturais, científicos, assumindo a igualdade entre todos eles. O 

trabalho pedagógico assim concebido compreende que a transformação da prática social se inicia a partir 

do reconhecimento dos educandos non processo educativo. A mediação entre a escola e seus diversos 
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sujeitos fortalece o sentido da aprendizagem construída e sustentada na participação e na colaboração os 

atores. 

É função primeira da escola garantir a aprendizagem de todos os estudantes, por meio do 

desenvolvimento de processos educativos de qualidade. Para isso, o reconhecimento da prática social e 

da diversidade do estudante da rede pública do ensino do Distrito Federal são condições fundamentais. 

É importante reconhecer que todos os agentes envolvidos com a escola participam e formam-se no 

cotidiano da escola. Nesse sentido, a Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do 

psiquismo e das capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a 

educação como fenômeno de experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola. A 

aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na relação com o outro, favorecendo a crianças, jovens e 

adultos a interação e a resolução de problemas, questões e situações na “zona mais próxima do nível de 

seu desenvolvimento”. A possibilidade de o estudante aprender em colaboração pode contribuir para seu 

êxito, coincidindo com sua “zona de desenvolvimento imediato” (VIGOSTSKY, 2001, p. 329). Assim, 

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

processo de interações de estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e 

com os professores num ambiente favorável à humanização. 

O desenvolvimento dos estudantes é favorecido quando vivenciam situações que os colocam 

como protagonistas do processo ensino-aprendizagem, tendo o professor como mediador do 

conhecimento historicamente acumulado, por meio de ações intencionais didaticamente organizadas 

para a formação de um sujeito histórico e social. 

Assim, o objeto da educação trata de dois aspectos essenciais, articulados e concomitantes: a) 

Identificar os elementos culturais produzidos pela humanidade que contribuam para a humanização dos 

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

acessório” (SAVIANI, 2003, p. 13); b) organizar e refletir sobre as formas mais adequadas para atingir 

essa humanização, estabelecendo valores, lógicas e prioridades para esses conteúdos. 

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

político-pedagógico que contempla a organização escolar considera as práticas e interesses sociais da 

comunidade. A identificação da prática social, como vivência do conteúdo pelo educando, é o ponto de 

partida do processo de ensino-aprendizagem e influi na definição de todo o percurso metodológico a ser 

construído pelos professores. A partir dessa identificação, a problematização favorece o questionamento 

crítico dos conhecimentos prévios da prática social e desencadeia outro processo mediado pelo docente, 

o de instrumentalização teórica, em que o diálogo entre os diversos saberes possibilita a construção de 

novos conhecimentos (SAVIANI, 2003).  

Na organização do trabalho pedagógico, a prática social, seguida da problematização, instiga, 

questiona e desafia o educando, orienta o trabalho do professor com vistas ao alcance dos objetivos de 
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aprendizagem. São indicados procedimentos e conteúdos a serem adotados e trabalhados por meio da 

aquisição, significação e recontextualização das diferentes linguagens expressas socialmente. A 

mediação docente resumindo, interpretando, indicando, selecionando os conteúdos numa experiência 

coletiva de colaboração produz a instrumentalização dos estudantes nas diferentes dimensões dos 

conceitos cotidianos e científicos que, por sua vez, possibilitará outra expressão da prática social (catarse 

e síntese). Tal processo de construção do conhecimento percorrerá caminhos que retornam de maneira 

dialética para a prática social (prática social final).  

 

Figura 1 – Processo de construção de conhecimentos 

 

Prática Social 

dos Estudantes 

 
Problematização 

 Instrumentalização 

teórica 

 Catarse e 

Síntese 

 

                                   

                                  PRÁTICA SOCIAL FINAL 

 

A diferença entre o estágio inicial (prática social) e o estágio final (prática social final) não revela 

o engessamento do saber, apenas aponta avanços e a ideia de processo. Sendo assim, o que hoje 

considerarmos “finalizado”, será amanhã início de um novo processo de aprendizagem. Isso porque 

professor e aluno “[...] modificaram-se intelectual e qualitativamente em relação a suas concepções sobre 

o conteúdo que reconstruíram, passando de um estágio menor de compreensão científica a uma fase de 

maior clareza e compreensão dessa mesma concepção dentro da totalidade” (GASPARIN, 2012, p. 140). 

Professor e estudantes passam, então, a ter novos posicionamentos em relação à prática social do 

conteúdo que foi adquirido, mesmo que a compreensão do conteúdo ainda não se tenha concretizado 

como prática, porque esta requer aplicação em situações reais (Idem).  

Nessa perspectiva, a prática pedagógica com significado social deve ser desenvolvida para além 

da dimensão técnica, permeada por conhecimentos, mas também por relações interpessoais e vivências 

de cunho afetivo, valorativo e ético. As experiências e as aprendizagens vinculadas ao campo das 

emoções e da afetividade superam dualismos e crescem em meio às contradições. Assim, a organização 

do trabalho pedagógico da sala de aula e da escola como um todo deve possibilitar o uso da razão e 

emoção, do pensamento e sentimento para tornar positivas e significativas as experiências pedagógicas.  

O delineamento dos processos intencionais de comunicação e produção dos conhecimentos é 

acrescido da compreensão das diversas relações que se estabelecem com e na escola, não se excluindo 

nenhum daqueles que interagem dentro ou com essa instituição: pais, mães, profissionais da educação, 

estudantes e membros da comunidade escolar como um todo.  

mailto:escolaclasse410sul@gmail.com


 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

ESCOLA CLASSE 410 SUL 

escolaclasse410sul@gmail.com 

 

 

68 

 

 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) reconhece que a educação é 

determinada pela sociedade, mas essa determinação é relativa; a educação pode interferir na mesma, 

contribuindo para sua transformação. Sendo assim, a concretização deste Currículo, como elemento 

estruturante das relações sociais que ocorrem na escola, se dará articulada ao projeto político-pedagógico 

de cada escola, instrumento que define caminhos na busca pela qualidade social da educação pública do 

DF. Qualidade referenciada nos sujeitos sociais que “[...] concebe a escola como centro privilegiado de 

apropriação do patrimônio cultural historicamente acumulado pela humanidade, espaço de irradiação e 

de difusão de cultura” (ARAÚJO, 2012, p. 233). Nessa perspectiva, o Currículo é compreendido como 

“[...] construção, [...] campo de embates e de disputas por modos de vida, tipo de homem e de sociedade 

que se deseja construir” (idem). E a escola espaço de produção de culturas e não de reprodução de 

informações, teorias, regras ou competências alinhadas à lógica mercadológica.  

Historicamente, a escola pública não incorporou de forma efetiva as demandas das classes 

populares, mesmo com a democratização do acesso da maioria da população ao ensino fundamental. O 

indicador dessa incompletude da escola se revela por meio da não garantia das aprendizagens para todos 

de maneira igualitária. A SEEDF assume seu papel político-pedagógico como todo ato educacional em 

si o revela, apresentando este Currículo com uma concepção de educação como direito e não como 

privilégio, articulando as dimensões humanas com as práticas curriculares em direção a uma escola 

republicana, justa, democrática e fraterna. Para isso, privilegia eixos que não devem ser trabalhados de 

forma fragmentada e descontextualizada, mas transversal, articulando conhecimentos de diferentes 

áreas. 
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 Os fins e princípios norteadores desta proposta foram definidos em consonância com as diretrizes 

emanadas da Constituição Federal e da LDB vigentes, conforme segue: 

TÍTULO I 

Da Educação  

Art. 1- a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência  

humana, no trabalho,  nas instituições de ensino e pesquisa,  nos movimentos sociais e  organizações da 

sociedade  civil  e nas manifestações  culturais. 

10 está Lei disciplina a educação escolar que se desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, 

em instituições próprias.  

20 A educação escolar deverá vincular – se ao mundo do trabalho e a prática social.  

 

TÍTULO II 

Dos Princípios e Fins da Educação Nacional: 

Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte. 

e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de 

ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extraescolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 Como nos quatro pilares da educação, a prática pedagógica deve preocupar-se em desenvolver 

quatro aprendizagens fundamentais, que serão para cada indivíduo os pilares do conhecimento: 
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1. Aprender a conhecer indica o interesse; a abertura para o conhecimento que 

verdadeiramente liberta da ignorância. Debruça-se sobre o raciocínio lógico, 

compreensão, dedução, memória, ou seja, sobre os processos cognitivos por excelência. Contudo, deve 

existir a preocupação de despertar no estudante, não só estes processos em si, como o desejo de 

desenvolvê-los, a vontade de aprender, de querer saber mais e melhor. O ideal será sempre que a 

educação seja encarada, não apenas como um meio para um fim, mas também como um fim por si. 

Esta motivação pode apenas ser despertada por educadores competentes, sensíveis às 

necessidades, dificuldades e idiossincrasias dos estudantes, capazes de lhes 

apresentarem metodologias adequadas, ilustradoras das matérias em estudos e facilitadoras da retenção 

e compreensão das mesmas. 

Pretende-se despertar em cada aluno a sede de conhecimento, a capacidade de aprender cada vez 

melhor, ajudando-os a desenvolver as armas e dispositivos intelectuais e cognitivos que lhes permitam 

construir as suas próprias opiniões e o seu próprio pensamento crítico. 

Em vista a este objetivo, sugere-se o incentivo, não apenas do pensamento dedutivo, como também 

do intuitivo, porque, se é importante ensinar o “espírito” e método científicos ao estudante, não é menos 

importante ensiná-lo a lidar com a sua intuição, de modo que possa chegar às suas próprias conclusões 

e aventurar-se sozinho pelos domínios do saber e do desconhecido. 

2. Aprender a fazer mostra a coragem de executar, de correr riscos, de errar, mesmo na 

busca de acertar. Indissociável do aprender a conhecer que lhe confere as bases teóricas, o aprender a 

fazer refere-se essencialmente à formação técnico-profissional do educando. Consiste essencialmente 

em aplicar, na prática, os seus conhecimentos teóricos. Atualmente existe outro ponto essencial a focar 

nesta aprendizagem referente à comunicação. É essencial que cada indivíduo saiba comunicar. Não 

apenas reter e transmitir informação, mas também interpretar e selecionar as torrentes de informação, 

muitas vezes contraditórias, com que somos bombardeados diariamente; analisar diferentes perspectivas, 

e refazer as suas próprias opiniões mediante novos fatos e informações. Aprender a fazer envolve uma 

série de técnicas a serem trabalhadas. 

3. Aprender a conviver traz o desafio da convivência que apresenta o respeito a todos e o 

exercício de fraternidade como caminho do entendimento. Este domínio da aprendizagem consiste num 

dos maiores desafios para os educadores, pois atua no campo das atitudes e valores. Cai neste campo o 

combate ao conflito, ao preconceito, às rivalidades milenares ou diárias. Se aposta na educação como 

veículo de paz, tolerância e compreensão; mas como fazê-lo? 

4. Aprender a ser depende diretamente dos outros três. Considera-se que a Educação deve 

ter como finalidade o desenvolvimento total do indivíduo “espírito e corpo, sensibilidade, sentido 

estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade”. 
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À semelhança do aprender a viver com os outros, fala-se aqui da educação de valores e atitudes, 

mas já não direcionados para a vida em sociedade em particular, mas concretamente para o 

desenvolvimento individual. 

Pretende-se formar indivíduos autônomos, intelectualmente ativos e independentes, capazes de 

estabelecer relações interpessoais, de comunicarem e evoluírem permanentemente, de intervirem de 

forma consciente e proativa na sociedade. 

À luz desses princípios norteadores anunciados, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal tem como foco de atuação: 

 

1. Aprendizagem: a centralidade da ação escolar é o educando, e a aprendizagem, não entendida 

como acumulação de informações e conteúdos, e sim como um processo de formação e de construção 

do ser humano, intrínseca aos sujeitos que se relacionam, se comunicam e se formam no ambiente social 

e pedagógico da instituição educacional. Alunos, professores e pais aprendem quando se relacionam e 

se comprometem com conteúdos e novas aprendizagens, de forma sistemática e contínua, no espaço 

escolar e fora dele, com base em seus saberes, realidades e expectativas. Aprender é, portanto, tarefa de 

sujeitos instituintes. 

2. Formação de professores e de gestores: a formação inicial e em serviço é intrínseca ao ser e, 

mais ainda, quando se torna professor-educador e gestor da educação escolar. Revigorar e qualificar os 

atores envolvidos na Educação é um fator de impacto e de mudanças na ação e prática pedagógica dos 

professores e dos gestores. 

3.Gestão Compartilhada: regulamentada pela Lei nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012, a gestão 

compartilhada nas instituições educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal será exercida 

conforme o disposto no art. 206, inciso VI, da Constituição Federal, nos artigos. 3° VIII, e 14 da LDB, 

e no art. 222 da Lei Orgânica do Distrito Federal.  

4.Avaliação Institucional: o Programa de Avaliação do Desempenho da Instituição Educacional 

medirá tanto a eficácia da gestão escolar quanto da aprendizagem dos alunos. O desempenho das 

instituições educacionais será medido baseando-se em um indicador que reunirá diversos quesitos a 

serem avaliados – quer os que dizem respeito aos aspectos pedagógicos, no caso, o IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica), tais como a Prova e Provinha Brasil criado pelo Ministério da 

Educação para medir a qualidade da Educação no Brasil; quer os que envolvam a eficácia da gestão. 

5. Semana de Educação para a Vida: a Lei nº 11.988, de 27 de julho de 2009 cria a referida 

semana nas escolas públicas do ensino fundamental e médio de todo o País, que este ano ocorrerá de 

08/5 até 12/05/2017. 

6. Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais. Lei Distrital nº 5.714/2016. 
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“O PRESIDENTE DA REPÚBLICA - Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei”: 

Art. 1o  Todas as escolas de ensino fundamental e médio da rede pública no País realizarão, em 

período a ser determinado pelas Secretarias Estaduais de Educação, a atividade denominada Semana de 

Educação para a Vida. 

Art. 2o  A atividade escolar aludida no art. 1o desta Lei terá duração de 1 (uma) semana e objetivará 

ministrar conhecimentos relativos a matérias não constantes do currículo obrigatório, tais como: ecologia 

e meio ambiente, educação para o trânsito, sexualidade, prevenção contra doenças transmissíveis, direito 

do consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, etc. 

Art. 3o  A Semana de Educação para a Vida fará parte, anualmente, do Calendário Escolar e deverá 

ser aberta para a participação dos pais de alunos e da comunidade em geral. 

Art. 4o  As matérias, durante a Semana de Educação para a Vida, poderão ser ministradas sob a 

forma de seminários, palestras, exposições-visita, projeções de slides, filmes ou qualquer outra forma 

não convencional. 

Parágrafo único.  Os convidados pelas Secretarias Estaduais de Educação para ministrar as 

matérias da Semana de Educação para a Vida deverão possuir comprovado nível de conhecimento sobre 

os assuntos a serem abordados. 

Art. 5o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  27  de julho de 2009; 188o da Independência e 121o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

 Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.7.2009 

 

7.2.3. Da Constituição Federal 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino; 

IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
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VII - garantia de padrão de qualidade. 

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

* Nova redação dada pelo art. 2º da Emenda Constitucional nº 14, de 13.9.1996. 

* I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; 

(NR). 

* Nova redação dada pelo 1º da. 

* Nota: art. 6º da Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009 - "Art. 6º O disposto 

no inciso I do art. 208 da Constituição Federal deverá ser implementado progressivamente, até 2016, 

nos termos do Plano Nacional de Educação, com apoio técnico e financeiro da União”. 

* II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; 

* Nova redação dada pelo art. 2º da Emenda Constitucional nº 14, de 13.9.1996. 

III- atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino; 

* IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; 

* Nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006.  

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 

* VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde." (NR). 

* Nova redação dada pelo art. 1º da. 

§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 

§ 2º - O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, 

importa responsabilidade da autoridade competente. 

§ 3º - Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 

chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. 

Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

Ver art. 43 da Lei nº 9394, de 20.12.1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. 

§ 1º - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental. 
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§ 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem. 

 

7.4. Da Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional 

 

 “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, nº 9.394/1996, a 

educação brasileira atual é composta por dois níveis: Educação Básica e Educação Superior, sendo 

aquela dividida em etapas e modalidades. Contudo, essa divisão não se constitui em uma distribuição 

aleatória, mas no reconhecimento da importância dos processos educativos formais, nas diferentes etapas 

da vida, dos indivíduos e de suas contribuições para exercício da cidadania. Neste contexto, a Educação 

Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio constituem-se etapas da Educação Básica. A Educação 

Infantil compõe a primeira etapa e é destinada as crianças de 0 a 5 anos em creches e pré-escola; o Ensino 

Fundamental, com duração de 9 anos, atende a estudantes de 6 a 14 anos e tem caráter obrigatório, 

público e gratuito. Já o Ensino Médio constitui-se a última etapa e deve atender aos jovens de 15 a 17 

anos”. 

 “A Educação Especial permeia as etapas e modalidades de educação, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino para estudantes com deficiências, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Estrutura-se por meio da oferta de atendimento 

educacional especializado, organizado institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em 

alguns casos substituir os serviços educacionais comuns, em consonância com as políticas públicas 

educacionais, bem como com a elaboração, o planejamento, a execução e a avaliação das propostas 

curriculares das escolas, primando por diversificar metodologias e propiciar processos avaliativos, 

mediadores e formativos do ser, com ênfase em pedagógica inclusiva”. 

 A Gestão Democrática nesta Instituição Educacional será desempenhada pela equipe gestora, 

representante dos desejos de toda comunidade escolar, em consonância com as deliberações do Conselho 

Escolar, respeitadas as suas disposições legais. Acessibilidade e Inclusão Social serão a espinha dorsal 

da gestão escolar, buscando oferecer ferramentas que proporcionem mudanças práticas e substanciais 

no cotidiano escolar, considerando fundamental que professores, alunos, familiares e comunidade 

tornem-se promotores de princípios e ações de inclusão e desenvolvimento. Diante destes aspectos, 

buscaremos atingir metas e indicadores educacionais, acompanhados e definidos pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. 

 

7.5. Currículo em Movimento da Educação Básica 
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7.5.1. Pressupostos Teóricos do Currículo 

 

Historicamente, o conceito de currículo expressa ideias como conjunto de disciplinas/matérias, 

relação de atividades a serem desenvolvidas pela escola, resultados pretendidos de aprendizagem, 

relação de conteúdos claramente delimitados e separados entre si, com períodos de tempo rigidamente 

fixados e conteúdos selecionados para satisfazer alguns critérios avaliativos. Nessas representações, os 

programas escolares e o trabalho escolar como um todo são tratados sem amplitude, desprovidos de 

significados, e as questões relacionadas à função social da escola são deixadas em plano secundário, 

transformando o currículo num objeto que se esgota em si mesmo, como algo dado e não como um 

processo de construção social, no qual se possa intervir. 

A elaboração deste Currículo envolveu escolhas diversas, sendo a opção teórica fundante para a 

identificação do projeto de educação que se preocupa com o cidadão que se pretende formar e com a 

sociedade que se almeja construir, define a intencionalidade política e formativa, e também, expressa 

concepções pedagógicas que assumem uma proposta de intervenção refletida e fundamentada, orientada 

para a organização das práticas na escola. 

Ao considerar a relevância da opção teórica, a SEEDF elaborou seu Currículo com base em 

alguns pressupostos da Teoria Crítica, ao questionar o que pode parecer natural na sociedade, como: 

desigualdades sociais, hegemonia do conhecimento científico em relação a outras formas de 

conhecimento, neutralidade do currículo e dos conhecimentos, busca de uma racionalidade 

emancipatória para fugir da racionalidade instrumental, procura de um compromisso ético que liga 

valores universais a processos de transformação social (PUCCI, 1995; SILVA, 2003). 

Assim como no espaço concreto da sala de aula e da escola, no currículo formal os elementos da 

cultura global da sociedade são conciliáveis, favorecendo uma aproximação entre o conhecimento 

universal e o conhecimento local em torno de temas, questões, problemas que podem ser trabalhados 

como projetos pedagógicos por grupos ou por toda a escola, inseridos nos projetos político-pedagógicos 

construídos coletivamente. 

Nesta perspectiva, os conhecimentos se complementam e são significantes numa relação dialética 

que os amplia no diálogo entre diferentes saberes. A efetivação dessa aproximação de conhecimentos se 

dará nas escolas, nas discussões coletivas da proposta curricular de cada instituição, tomando como 

referência este Currículo de Educação Integral. 

 

7.6. Orientações Pedagógicas 

 

mailto:escolaclasse410sul@gmail.com


 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

ESCOLA CLASSE 410 SUL 

escolaclasse410sul@gmail.com 

 

 

76 

 

 

Segundo, Chauí, M., 1980.  “O diálogo do aluno e com seu pensamento, e não com a cultura 

corpificada nas obras e nas práticas sociais e transmitidas pela linguagem e pelos gestos do professor, 

simples mediador”. 

 Nesta concepção a Escola Classe 410 Sul, busca sempre analisar o seu universo como um todo e 

dentro do universo social a qual está inserida irá propor aos educadores que sempre façam uma releitura 

dos índices que são apresentados pelos órgãos responsáveis pela educação no país. 

     A escola tem como eixo norteador do seu trabalho as orientações do documento Orientação 

Pedagógica. Projeto Político-Pedagógico e coordenação pedagógica nas escolas, SEEDF, 2014 onde são 

feitOs os momentos de estudos. 

 

7.7. Diretrizes de Avaliação Educacional-Aprendizagem, institucional e em larga escala, SEEDF, 

2014 

 

          A escola trabalha com diversos instrumentos avaliativos (provas, observações dos professores em 

sala, testes, oralidade, leitura, portanto o resultado de tais instrumentos dão embasamento para uma 

avaliação formativa, em que são observadas as potencialidades e dificuldades dos estudantes, discutir e 

estudar em grupo, e planejar as intervenções adequadas. 

   

7.8 –Diretrizes pedagógicas para a organização escolar do 2º ciclo, BIA e 2º Bloco, SEEDF, 2014. 

 

          O formato da organização escolar em ciclos na escola atende às diretrizes da SEEDF, na qual têm 

o objetivo de ampliar tempos e espaços e proporcionar aos estudantes que tenham a possibilidade de 

aprendizagem em um tempo maior, pautados na Pedagogia Histórico- Crítica e Pedagogia Histórico-

Cultural, sendo consideradas a realidade, cultura e vivência dos estudantes, para aquisição de 

aprendizagens significativas. O 2º Ciclo é dividido em: 

1º Bloco – 1º ao 3º anos; 

2º Bloco- 4º e 5º anos. 

          Ao final de cada ciclo, caso algum estudante não tenha alcançados os objetivos propostos para o 

período, poderão ficar retidos. As estratégias pedagógicas do BIA foram ampliados para o 2º Bloco, 

como reagrupamentos intraclasse e interclasse, Projetos interventivos e outras ações de intervenção, que 

são planejados com temáticas, semanalmente. 

 

7.9 - Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação em Tempo Integral nas Unidades 

Escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. SEEDF, 2018. 
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          A Escola Classe 410 sul faz parte da Rede Integradora de Educação Integral da CRE PP. Os 

estudantes são atendidos no turno matutino na Escola Parque 313/314 sul, com os componentes 

curriculares de Artes e Educação Física, e vêm de ônibus da SEEDF para cá, no turno vespertino, onde 

são trabalhados os demais componentes curriculares propostos no Currículo em Movimento do Distrito 

federal- Anos Iniciais, SEEDF, 2018.Como  dois componentes são trabalhados na Escola Parque, 

conforme as Diretrizes de Educação Integral, os estudantes tem aqui na EU 8h semanais para trabalhar 

atividades de intervenção pedagógica, que envolvem os reagrupamentos, projetos interventivos, 

atividades diferenciadas em sala, jogos, projetos, para cumprir as orientações pertinentes. 

          “Nesse contexto, a Educação Integral, enquanto concepção, insere-se como um fator imprescindível 

para a concretização de um ensino de qualidade, uma vez que ela oferece a possibilidade de ampliar 

tempos, espaços e oportunidades educacionais numa perspectiva de currículo integrado e 

transversalizado pelos eixos da Educação para e em Direitos Humanos, para a Diversidade e para a 

Sustentabilidade e Cidadania, conforme preconiza o Currículo da Educação Básica da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF).  

          Assim sendo, a SEEDF reafirma seu compromisso com a sociedade brasiliense quando apresenta 

a proposta de Educação em Tempo Integral com orientações de trabalho pedagógico de 8 e 10 horas de 

jornada diária, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, consubstanciada na organização de uma 

prática pedagógica que viabiliza a criação de um ambiente colaborativo e participativo entre os 

envolvidos, considerando a identidade da etapa de ensino em que estão inseridos.” 

 Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para a Educação em Tempo Integral nas Unidades Escolares da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.SEEDF, 2018.Pág. 10. 

 

 

 

 

RECURSOS FINANCEIROS 

 

Na área financeira temos o PDDE e o PDAF. 

 

PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola 

 

Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar 

assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica das redes 

estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de Educação Especial, mantidas por 
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entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) como 

beneficentes de assistência social, ou outras similares de atendimento direto e gratuito ao público. 

O programa engloba várias ações e objetiva a melhoria da infraestrutura física e pedagógica das 

escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, administrativo e didático, contribuindo 

para elevar os índices de desempenho da educação básica.  

O recurso é repassado uma vez por ano e seu valor é calculado com base no número de alunos 

matriculados na escola segundo o Censo Escolar do ano anterior. O dinheiro destina-se à aquisição de 

material permanente; manutenção, conservação e pequenos reparos da unidade escolar; aquisição de 

material de consumo necessário ao funcionamento da escola; avaliação de aprendizagem; 

implementação de projeto pedagógico; e desenvolvimento de atividades educacionais. 

 

PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira 

 

Programa de Descentralização Administrativa e Financeiro destinado as Instituições Educacionais 

e Diretorias Regionais de Ensino da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal visa dar autonomia 

gerencial para a realização do projeto pedagógico, administrativo e financeiro das Instituições 

Educacionais e das Diretorias Regionais de Ensino, por meio do recebimento de recursos financeiros do 

Governo do Distrito Federal. 

 

Objetivo: 

O PDAF tem como objetivo contribuir na realização do projeto pedagógico, administrativo e 

financeiro das Instituições Educacionais e das Diretorias Regionais de Ensino. 

 

Forma de adesão ao programa: 

     Através de credenciamento formalizado junto às Diretorias Regionais de Ensino, por entidades de 

pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos, legalmente constituídos, e que tenham por 

finalidade apoiar as IE’s e as DRE’s no cumprimento das suas respectivas competências e atribuições. 

Estas entidades são denominadas de Unidades Executoras (UEx), sejam: Associações de Pais e Mestres 

– APM, Associações de Pais, Alunos e Mestres – APAM, Caixas Escolares e demais entidades similares. 

 

Demais foros representativos: 

As IE’s possuem como foro representativo e deliberativo de sua comunidade escolar o Conselho 

Escolar, na forma da legislação aplicável, e na DRE a Comissão Escolar. Na Ec 410 Sul temos 

atualmente o Conselho composto por: um represente da carreira assistência, um representante do 
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segmento pais, três representantes do segmento professores. Ocorrerá nova eleição conforme calendário 

específico da secretaria de educação neste mês (junho de 2017). 

 

Operacionalização, consignação e classificação: 

O PDAF será operacionalizado através da alocação e a transferência de recursos financeiros 

consignados no Orçamento do Governo do Distrito Federal, na parte relativa à SEEDF, proveniente da 

Receita Ordinária do Tesouro do DF – ROT. 

Os recursos do PDAF são classificados nas seguintes categorias de despesa: 

I – despesas de Capital; 

II – outras despesas Correntes. 

 

Forma de repasse e base de cálculo: 

Cumpridas todas as formalidades para instrução do processo de solicitação conforme a determina 

a Portaria n.º 65 de 09/06/2011, a liberação dos recursos do PDAF para o exercício de 2011 será feita da 

seguinte forma: 

a) em duas quotas para as despesas correntes (custeio) 

b) em quota única para as despesas de capital (permanente) 

     O cálculo tem como base o número de alunos registrados no Censo Escolar do exercício anterior, de 

acordo com as disposições contidos nos artigos 4.º e 5.º da Portaria n.º 065/11, e os valores previstos por 

IE / DRE para o exercício de 2011, Constam no anexo Único da Portaria. 

 

Aplicação dos Recursos: 

     Os recursos do PDAF destinam-se exclusivamente, ao apoio aos projetos pedagógicos, 

administrativos e financeiros das IE’s e DRE’s apoiadas e sua utilização observará as necessidades 

estabelecidas na Ata de Prioridades em conformidade com a legislação. 

 

Acompanhamento dos recursos: 

O acompanhamento da utilização dos recursos do PDAF será feito com base nas informações 

contidas em Relatórios-Síntese de Execução Quadrimestral – RSEQ, a serem elaborados pelas UEx, e 

entregues até o primeiro dia útil subsequente aos meses de abril, agosto e dezembro, respectivamente, e 

serão analisados pelo foro representativo da respectiva comunidade escolar. 

O foro representativo deverá realizar a análise crítica dos relatórios recebidos, em um prazo de até 

quinze dias, em reunião do respectivo colegiado, registrando suas conclusões na Ata da correspondente 

reunião. 
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Após análise do foro representativo, a UEx deverá encaminhar o Relatório-Síntese de Execução 

Quadrimestral – RSEQ à DRE, para ratificação ou retificação do mesmo. 

 

Controle e prestação de contas: 

O controle da utilização dos recursos do PDAF será feito com base nas informações contidas em 

Prestações de Contas, a serem elaboradas pelas UEx e entregues à DRE de sua jurisdição até o dia 15 de 

junho do ano seguinte ao da utilização dos recursos. 

As Prestações de Contas deverão atender às normas da SEE-DF e da Secretaria de Estado da 

Fazenda do Distrito Federal, obedecendo aos princípios fundamentais de contabilidade. 

 

Fiscalização: 

A fiscalização será feita pelos órgãos de Controle Interno e Externo do Distrito Federal. 

A verificação da conformidade dos atos de execução orçamentária será prévia, concomitante e 

subsequente. 

RECURSOS FINANCEIROS E LEGISLAÇÃO  

 

 

A Escola Classe 410 Sul utiliza para sua manutenção recursos oriundos das seguintes formas: 

 Da Associação de Pais e Mestres (APM), que é uma pessoa jurídica de direito privado, 

criada por tempo indeterminado, sem fins econômicos; 

Obs. É regida por um regimento e a contribuição é voluntária. 

 Programa de Descentralização Administrativa e Financeira – PDAF, que visa garantir 

os meios para a efetivação de uma Proposta Pedagógica, na Instituição Educacional, 

que assuma o desenvolvimento de um currículo por competências, que pressupõe a 

centralidade no aluno e, portanto, na aprendizagem cujo foco é a qualidade, a 

autonomia, a prática pedagógica diversificada e a pedagogia ativa. 

 Programa Dinheiro Direto na Escola(PDDE) que é uma ação do Ministério da Educação 

executada pelo FNDE; consiste no repasse de recursos diretamente às escolas do Ensino 

Fundamental estaduais, do Distrito Federal e municípios com mais de 20 alunos 

matriculados (verba devidamente cadastrada) 

 PDE Interativo (em fase de inscrição) sendo que foi desenvolvido com base na 

metodologia do PDE Escola, mas a partir de 2012, foi disponibilizado para todas as 

escolas públicas do país, mesmo aquelas que não foram priorizadas pelo PDE Escola, 

ou seja, que não receberão recursos federais desse programa. Porém no caso do Distrito 

Federal, a Secretaria de Educação do DF está destinando um recurso do GDF via PDAF 
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para que as escolas que fizerem adesão ao PDE Interativo realizem seu plano de 

trabalho. O GDF está destinando 8.675.290,00 (oito milhões, seiscentos e setenta e cinco 

mil e duzentos e noventa reais) para as escolas que aderirem ao PDE Interativo. Cada 

escola que fizer adesão receberá R$ 15,00 (quinze reais) por aluno. O valor mínimo por 

escola é de R$ 8.000,00 (oito mil reais) independentemente do número de alunos. 

 O PDE Interativo  foi desenvolvido pelo Ministério da Educação em parceria com as 

secretarias estaduais e municipais, e sua principal característica é a natureza auto 

instrucional e interativa de cada tela. O programa está organizado em etapas que ajudam 

a equipe escolar a identificar seus principais problemas e a definir ações para alcançar 

os seus objetivos, aprimorar a qualidade do ensino e da aprendizagem e melhorar os 

seus resultados. 

 Estas ações estarão reunidas num plano, dividido em quatro partes: 

 (1)   Na primeira parte, o sistema faz uma identificação geral do (a) diretor (a) e da 

escola; 

 (2)   Em seguida, a escola realizou os Primeiros Passos, ou seja, organizou o ambiente 

institucional para elaborar o seu planejamento; 

 3)   A terceira etapa consiste na elaboração do Diagnóstico que possibilitará à escola 

perceber onde se encontram as suas principais fragilidades; 

 4)   Por fim, na quarta e última parte a escola elaborou o Plano Geral, contendo os 

objetivos, metas e ações que a escola definiu para alcançar as melhorias desejadas. 

 5) Em 2018 o Plano foi desenvolvido em 85% de sua elaboração. 

 

DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A inclusão educacional é um conceito que ainda apresenta diversos olhares, diversas formas de 

intervenção. A SEDF entende que é preciso uma atenção mais apurada para as pessoas com deficiência, 

Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) e Altas Habilidades (AH).  

Segundo a LDB, a educação especial é uma modalidade oferecida a estudantes com necessidades 

educacionais especiais, de modo a oportunizar condições favoráveis à sua aprendizagem, 

desenvolvimento e participação social autônoma e cidadã. A Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) define como seu público os estudantes com 

deficiência(s), Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) e com Altas Habilidades/Superdotação.  

Nas últimas décadas, os sistemas de ensino vêm promovendo ações que buscam a oferta de uma 

educação pública de qualidade social para essa população específica, preferencialmente na rede regular 

de ensino.  
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A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa os níveis da Educação Básica e 

Educação Superior e todas as etapas e modalidades da Educação Nacional. Nesse sentido, sua ação 

transversal está baseada nos princípios da inclusão: aceitação das diferenças; valorização do indivíduo; 

conviver com a diversidade, e aprender através da cooperação os quais requerem que as unidades 

escolares possibilitem a efetivação das práticas inclusivas oportunizando as adequações necessárias ao 

pleno desenvolvimento dos estudantes público da Educação Especial. 

Na perspectiva da inclusão, a Educação Especial visa promover o direito de todos à educação. A 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, quando estabelece em seu Art.58, que a 

Educação Especial será “preferencialmente”, oferecida na escola regular de ensino, preocupa-se em 

possibilitar ao estudante público da Educação Especial a oportunidade de convivência com os demais 

estudantes no espaço escolar que lhe ofereça melhor possibilidade de pleno desenvolvimento. 

O Decreto nº 7.611/2011 define como público da Educação Especial os estudantes com 

deficiências, Transtorno Global do Desenvolvimento-TGD e Altas Habilidades/Superdotação-AH/SD. 

É dever do Estado garantir a esses estudantes um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, 

etapas e modalidades, assim como oferecer aprendizado ao longo de toda a vida e combater as práticas 

de exclusão no sistema educacional e a segregação sob alegação de deficiência, conforme dispõe o 

Decreto 7611/2011. 

Na perspectiva da educação inclusiva, cabe destacar que a educação especial tem como objetivo 

assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas turmas comuns do ensino regular, orientando os sistemas de ensino para 

garantir o acesso ao ensino comum, a participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais 

elevados de ensino; a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação 

superior; a oferta do atendimento educacional especializado; a formação de professores para o 

atendimento educacional especializado e aos demais profissionais da educação, para a inclusão; a 

participação da família e da comunidade; a acessibilidade arquitetônica nos transportes, mobiliários, nas 

comunicações e informações; e a articulação inter setorial na implementação de políticas públicas 

(BRASIL, 2008b, p. 64). 

 O reconhecimento das diferenças e a conscientização acerca da garantia de igualdade de 

oportunidades orientam para uma política permeada pela ética de inclusão, ou seja, a concretização de 

atitudes que favoreçam que os indivíduos possam ser desiguais, inclusive para exercer o imperativo da 

ética de inclusão implicada no direito da cidadania e fundamentada no direito, que as pessoas com 

necessidades educacionais especiais têm de tomar parte ativa na sociedade, com oportunidades iguais às 

da maioria da população.  
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Essas oportunidades, certamente, passam pela ação deliberada da escola como espaço 

privilegiado de saber para a diversidade e para a cidadania, em uma perspectiva de educação para os 

direitos humanos. 

A educação especial, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, oferece, no 

Atendimento Educacional Especializado, meios, recursos e processos, configurando um serviço que visa 

“identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras 

para plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas” (BRASIL, 2008, 

p.21).  

Na SEDF, o Atendimento Educacional Especializado é realizado nas salas de recursos, conforme 

definição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 

2001), como um serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor especializado, que suplementa 

(no caso de estudantes com Altas Habilidades/Superdotação) e complementa (para estudantes com 

deficiência e TGD) as orientações curriculares desenvolvidas em classes comuns em todas as etapas e 

modalidades da educação básica.  

Outro serviço especializado é oferecido nos atuais Centros de Educação Especial para 

contemplar, segundo a Resolução CNE/CEB n° 02/2001, em seu artigo 10, os estudantes que apresentem 

necessidades educacionais especiais e requeiram atenção individualizada nas atividades da vida 

autônoma e social, recursos, ajudas e apoios intensos e contínuos, bem como adaptações curriculares tão 

significativas que a escola comum não consiga prover.  

 A SEDF oferece, nas escolas regulares, as classes especiais, fundamentando-se no capítulo II da 

LDB e na Resolução CNE/CEB n° 02/2001, art. 9º, para atender, em caráter transitório, os estudantes 

que demandam ajuda e apoio intensos e contínuos. Oferece, ainda, conforme a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência, no art. 24, item 3, serviços que possibilitem:  

Facilitação do aprendizado do braile, escrita alternativa, modos, meios e formatos de 

comunicação aumentativa e alternativa, e habilidades de orientação e mobilidade, além de facilitação do 

apoio e aconselhamento de pares.  

Facilitação do aprendizado da língua de sinais e promoção da identidade linguística da 

comunidade surda.  

 Garantia de que a educação de pessoas, em particular crianças cegas, surdos e surdas, seja 

ministrada nas línguas e nos modos e meios de comunicação mais adequados ao indivíduo e em 

ambientes que favoreçam ao máximo seu desenvolvimento acadêmico e social. Para tanto, existem na 

rede profissionais itinerantes, professores intérpretes e guias-intérpretes. 
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CAPÍTULO VIII 

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA- OTP 

 

 

O Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

fundamenta-se na Pedagogia Histórico-Crítica e na Psicologia Histórico-Cultural, opção teórico-

metodológica que se assenta em inúmeros fatores, sendo a realidade socioeconômica da população do 

Distrito Federal um deles. Isso porque o Currículo escolar não pode desconsiderar o contexto social, 

econômico e cultural dos estudantes. A democratização do acesso à escola para as classes populares 

requer que esta seja reinventada, tendo suas concepções e práticas refletidas e revisadas com vistas ao 

atendimento às necessidades formativas dos estudantes, grupo cada vez mais heterogêneo que adentra a 

escola pública do DF. 

Os objetivos de aprendizagem são contemplados nos projetos, eventos da UE, no qual os Eixos 

Transversais permeiam todas as atividades realizadas, pois a função da escola é promover a 

aprendizagem de todos e uma educação para a vida, bem como nos reagrupamentos, projetos 

interventivos e nas relações interpessoais, no dia a dia da escola. 

A comunidade escolar é convidada a participar de eventos, palestras, apresentações, a participar 

das ações diversas que a escola promove, e a direção está sempre a disposição para receber elogios, 

críticas e aceitar parcerias. Participam da avaliação institucional, em reuniões de pais, e sempre que for 

necessário, garantindo uma gestão democrática. 

 

Quadro 1 – Vulnerabilidade social nas regiões administrativas 

 

Região 

Administrativa 

Índice de 

Vulnerabilidade 

social em percentuais 

(%) 

Região 

Administrativa 

Índice de 

Vulnerabilidade 

social em percentuais 

(%) 

Brasília 43,3 Recanto das Emas 54,4 

Brazlândia 48,6 Riacho Fundo I 45,4 

Candangolândia 36,4 Riacho Fundo II 44,3 

Ceilândia 55,1 Samambaia 51,4 

Estrutural 60,1 Santa Maria 48,6 

Gama 48,3 São Sebastião 52,6 

Guará 44,2 Sobradinho I 46,8 
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Itapoã 62,0 Sobradinho II 48,2 

Núcleo Bandeirante 41,6 Taguatinga 42,5 

Paranoá 52,6 Varjão 64,7 

Planaltina 53,8 Vicente Pires 29,6 

Fonte: DIEESE. Pesquisa Socioeconômica em Territórios de Vulnerabilidade Social no Distrito Federal, 

2011. 

 

Os dados do quadro acima ratificam a necessidade de políticas intersetoriais democráticas que 

garantam aos moradores dessas regiões o atendimento a seus direitos, sendo o direito à educação pública 

de qualidade o principal deles. Para se garantir direitos educacionais, é necessário reconhecer as 

desigualdades relacionadas ao sistema público de ensino. A partir daí, priorizar a construção de um 

projeto educacional que contribua para a democratização dos saberes, garantindo a todos o direito a 

aprendizagem e à formação cidadã. A perspectiva é de retomada vigorosa da luta contra “[...] a 

seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. [...] garantir aos 

trabalhadores um ensino da melhor qualidade possível nas condições históricas atuais [...]” (SAVIANI, 

2008, p. 25-26). 

 

 

Monitores 

 

O profissional deverá ter formação mínima em Ensino Médio para atuar na função de monitor 

com as atribuições abaixo: 

São atribuições dos monitores: 

 auxiliar o professor na organização da sala e dos materiais pedagógicos. 

 elaborar e apresentar relatórios periódicos com a participação do professor regente. 

 auxiliar o professor regente no cuidado com os estudantes, sempre que este necessitar se 

ausentar da sala de aula. 

  reconhecer e adotar a indissociabilidade do educar e cuidar nas atividades desenvolvidas na 

instituição;  

  acompanhar as orientações e executar as atividades propostas pela direção, pela coordenação 

e pelo (a) professor (a);  

 conhecer e acompanhar, sob orientação do professor (a), o planejamento pedagógico;  

  participar de cursos de formação oferecidos pela rede. 

 formação propostos pela instituição, bem como pelos oferecidos pela SEDF;  
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  transpor os estudantes que fazem uso da cadeira de rodas aos diferentes espaços físicos em 

atividades do contexto escolar e extraclasse. 

 auxiliar o professor em todas as atividades propostas às crianças;  

 acompanhar e supervisionar as crianças no parque, no pátio, em atividades de 

psicomotricidade e em eventuais passeios;  

 fornecer ao professor informações baseadas em suas observações sobre o desempenho das 

crianças em atividades sob sua supervisão, a fim de subsidiar a elaboração de registros do 

processo educativo global da criança;  

  participar das reuniões organizadas pela instituição;  

 organizar a mochila/sacola das crianças, acondicionando as roupas usadas em sacos plásticos.  

 Quando necessário, enxaguar a peça para retirada de fezes, vômito ou outros;  

  acompanhar, orientar e apoiar as crianças nos horários das refeições. 

 

 Na unidade escolar estes desenvolvem as funções acima, porém apresentam resistência quanto 

a supervisionar atividades dos alunos já inclusos dentro de sala de aula alegando que suas funções estão 

relacionadas a parte mobilidade, higiene e autonomia. 

 

Educador Social Voluntário e suas atribuições: 

 

Esta unidade escolar possui em sua modulação 15 (quinze)  educadores sociais  que acompanham 

às atividades diárias das escolas para as quais serão direcionados de segunda a sexta-feira. Entre as 

atribuições estão: auxiliar na organização do material pedagógico, desenvolver projetos e oficinas com 

os estudantes, acompanhá-los nas horas de refeições e de higiene pessoal e estimular a interação social 

entre colegas, tudo sob a orientação do professor regente. 

 Na Ec 410 Sul eles atendem aos alunos que são portadores de necessidades especiais e que 

necessitam de apoio para realizar sua rotina diária em sala, pois ainda não possuem autonomia suficiente 

para tal. São quatro horas de trabalho por dia. 

   O gestor da Unidade Escolar poderá ofertar ao estudante os seguintes serviços:  

● suporte às atividades de Educação Integral e/ou 

● suporte à Educação Especial e/ou 

● suporte a estudantes indígenas, e/ou 

● suporte na Escola Meninos e Meninas do Parque (EMMP), conforme prevê a Portaria n° 22 de 

02/02/2018, DODF n°25 de: 05/02/2018. 
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   Desta forma, deve manter alocado para este fim, na Unidade Escolar, ESV, sendo enquanto gestor, 

responsável solidário na execução mensal do recurso PDAF da Coordenação Regional de Ensino do 

Plano Piloto destinado ao Programa ESV. 

 

P R O J E T O S  E  AÇ Õ E S  P R O P O S T A S  P A R A  O  A N O  L E T I V O  D E  20 19 :  

 

 - Projeto Cofrinho . 

          - Projeto Eleitor do Futuro,em parceria com o TRE – DF. 

 - Projeto Valores na Escola. 

 - Bazar ONG’s; 

 - AMAGIS; 

 - PROERD; 

 - Reciclagem: Capital Recicláveis. 

 - Horta 

 - Transitolândia; 

 - Feira Pedagógica e Cultural; 

 - Festa da Família; 

 - Festa Junina; 

 - Semana para vida; 

          - Show de Talentos: atividade cultural com os alunos (culminância da Semana de Valorização da 

Pessoa com Deficiência). 

        - Plenarinha: participando os alunos das turmas de 1° ano com orientação da UNIEB e 

acompanhamento da coordenação local. 

         - Projetos que envolvem a comunidade escolar e que acontecem em parceria com a Unidade 

Executora: Zumba e Capoeira ( as terças e quintas-feiras) no turno noturno. Projeto : ‘ Cuidar com 

Harmonia” que ocorre no terceiro sábado de cada mês;  Yoga: todas 2α, 4 e 6 feiras (de 19h as 20h30). 

             

  

V I S I T A S  A G E N D A D A S  P A R A  20 19 :  

 

- Circo temático: visita cultural. 

- IHGDF : Instituto Histórico e Geográfico do DF. 

- Planetário; 

- Praça dos Três Poderes. 

- Catetinho. 
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- Museu Vivo da Memória Candanga. 

- Leitor do Futuro – Correio Braziliense. 

- Transitolândia. 

- Zoológico: na escola ( Projeto Zoo em Ação). 

- Teatro. 

- Jardim Botânico. 

- Cinema. 

- Congresso Nacional. 

- Palácio Alvorada. 

- Palácio Planalto.  

- Visita sensorial: Israel Pinheiro. 

- Residência Oficial Águas Claras. 
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Organização de Tempos e Espaços no Ensino Fundamental 
  

       A Educação em Tempo Integral no Ensino Fundamental – Anos Iniciais No Ensino Fundamental, é 

imprescindível ampliar as oportunidades educacionais, seja nas artes, cultura, esportes ou na vivência das 

demais experiências. Para isso, os momentos de formação configuraram-se como circunstâncias para 

compartilhar aprendizagens e experiências, favorecendo, assim, a formação integral do estudante.  

Estudantes especiais na Escola Parque? 

 

          Os estudantes do turno vespertino têm 10h aulas diárias, e fazem parte da Rede Integradora de 

Educação Integral da CRE PP. 

            Em 2019, já houve reunião na semana pedagógica com a Equipe Pedagógica da Escola Classe e 

Escola Parque para alinhar ações e conhecer o trabalho de ambas. Ao final do 1º bimestre, houve um pré- 

conselho de classe com os docentes, coordenadores e gestores para alinhar a elaboração do RAV dos 

estudantes e discutir, além de sugerir intervenções em conjunto entre as duas instituições. 

           A escola trabalha com o Projeto de leitura Ziraldo por toda parte, em parceria com a Escola Parque 

da 313/314 sul, bem como ações de estudo dos países, sua cultura, língua, costumes, curiosidades, que 

conversa com o Projeto Copa América das Escolas Parques. 

Todas estas atividades busca trabalhar o princípio da gestão democrática onde a escola deve ser um 

elo de parcerias com todos os segmentos e buscar este equilíbrio no sentido de resgatar o constante ato de 

ressignificar os espaços da educação. 

    Organização de Tempos e Espaços na Educação Especial Os estudantes com deficiência ou com 

Transtorno Global do Desenvolvimento/ Transtorno do Espectro Autista (TGD/TEA), matriculados na 

Educação Básica, poderão ter flexibilizada a carga horária anual quando houver impossibilidade das 

condições de saúde física e/ou mental, atestadas por profissional da área médica e posteriormente avaliada 

pela Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem (EEAA) da Unidade Escolar, em articulação com a 

Equipe de Apoio Intermediária da Unidade de Educação Básica (UNIEB/CRE) e pelo nível central da 

Educação Especial. Por sua vez, os estudantes com Deficiência Múltipla (DMU), Deficiência Intelectual 

(DI), Deficiência Auditiva/Surdez, Deficiência Visual/ Cegueira, Surdocegueira, Altas 

Habilidades/Superdotação e TGD/TEA terão conteúdos do Currículo em Movimento da Educação Básica e 

da Base Comum ministrados pelo professor regente durante 5 horas diárias, podendo, ainda, ter redução de 

horário no caso de atividades diversificadas, conforme necessidade e especificidade de cada um.  

Ressalta-se que os estudantes matriculados em classes especiais deverão ser acompanhados por 

professor regente, com vistas a oportunizar vivências em todos os espaços pedagógicos. Os estudantes com 

deficiência incluídos em turmas regulares devem seguir a rotina programada da Educação Integral, com 

exceção daqueles que apresentarem comprometimentos, os quais deverão ser avaliados pela EEAA, 

mediante laudo médico indicativo da necessidade, que avaliará a carga horária complementar ideal para o 

estudante. 
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Observações:  

• Os estudantes com deficiência, TGD/TEA e Altas Habilidades/Superdotação frequentarão o 

atendimento das Salas de Recursos durante o horário das atividades diversificadas.  

• Os estudantes com Deficiência e TGD/TEA que necessitarem de descanso/relaxamento após as 

atividades acadêmicas, farão uso da sala de descanso, com tempo determinado, acompanhados por 

profissionais indicados pela direção da Unidade Escolar.  

• Nos casos pontuais de estudantes com Deficiência e TGD/TEA que não puderem permanecer em 

tempo integral na escola, poderá ocorrer a dispensa total das atividades diversificadas diárias, conforme 
recomendação médica ou solicitação da família, após análise do caso pela Equipe de Apoio intermediária 

da UNIEB e pelo nível central da Educação Especial.  

•.Os estudantes com Transtornos Funcionais Específicos (TFE), após avaliação da EEAA, mediante 

laudo médico, serão atendidos na Sala de Apoio à Aprendizagem (SAA), em horário destinado às atividades 

diversificadas.  

 

 

Rede Integradora em Educação Integral da Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

 

      Comparando a proposta educacional formulada por Anísio Teixeira e a atual da Educação em Tempo 

Integral, observa-se que ambas se ancoram na perspectiva da ampliação de tempos, espaços e oportunidades 

como premissa para preparo dos estudantes quanto às mudanças constantes do mundo contemporâneo. A 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto implementou, em 2017, uma rede de atendimento escolar 

por meio de parceria entre as Escolas Classe e as Escolas Parque, as quais, juntas, atuarão na materialização 

das políticas educacionais vigentes para a Educação em Tempo Integral. A Rede Integradora de Educação 

Integral da CRE PP é constituída por 17 Escolas Classe e cinco Escolas Parque. Nessa proposta, é oferecida 

aos estudantes uma jornada escolar diária de 10 horas, dividida em dois períodos de 5 horas diárias em cada 

Unidade Escolar (Escola Classe e Escola Parque).  

Destaca-se que esta modalidade contempla 100% dos estudantes de um dos turnos da escola. Assim, 

os estudantes iniciam o percurso na Escola Classe com o turno escolar de 5 horas e professor regente 

pedagogo de Anos Iniciais e, após, continuam seu percurso pedagógico na Escola Parque, também com 

professores regentes das áreas específicas de Artes e Educação Física, por mais 5 horas. O percurso 

pedagógico dos estudantes pode, também, acontecer de forma inversa, ou seja, ter início na Escola Parque 

e continuidade na Escola Classe.  

O atendimento da Rede Integradora de Educação Integral do Plano Piloto obedecerá às orientações 

e determinações do Programa Novo Mais Educação (PNME), visto que todas as Escolas Classe participantes 

foram orientadas a realizar o cadastro no referido programa. Nesse sentido, poderá contar, para a execução 

do trabalho pedagógico, com os mediadores de aprendizagem e facilitadores definidos pelo programa.  

Os voluntários do PNME atuarão da seguinte maneira: os mediadores de aprendizagem auxiliarão 

os professores regentes na execução das 8 horas de acompanhamento pedagógico de Língua Portuguesa e 

Matemática na Escola Classe, respeitando e apoiando a implementação das estratégias pedagógicas 

indicadas pelo Bloco Inicial de Alfabetização (BIA). Já os facilitadores atuarão na Escola Parque, auxiliando 

os professores regentes nas atividades artísticas, culturais, esportivas e motoras.  

As atividades da Educação em Tempo Integral contam ainda com o Educador Social Voluntário, o 

qual atuará em consonância com as especificações da Portaria que regulamenta o programa, apoiando em 
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DIRETRIZES PEDAGÓGICAS E OPERACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

quaisquer das atividades pedagógicas citadas acima e, em especial, no Projeto de Formação de Hábitos 

Individual e Social. 

         Nas Escolas Classes: Os professores dos Anos Iniciais ministrarão os componentes curriculares da 

Base Nacional Comum, exceto Arte e Educação Física, mais o Acompanhamento Pedagógico de Língua 

Portuguesa e Matemática do Programa Novo Mais Educação, totalizando 25 horas de regência semanal.  

Nas Escolas Parques: As atividades complementares artísticas, culturais, esportivas e motoras do PNME 

(cultura e artes e/ou esporte e lazer) terão carga horária de 7 horas semanais. As da Base Nacional Comum, 

arte e educação física, perfazem um total de 8 horas; e as de Formação de Hábitos Individual e Social, 10 

horas semanais. O quadro 1 demonstra, de forma objetiva, as atividades e suas respectivas cargas horárias:  
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Por fim, em se tratando da ampliação do tempo de permanência do estudante na Unidade Escolar, há de se 

propor atividades que tornem o ato de estudar agradável e motivador, seguindo o objetivo da Educação 

Integral e configurando-se como oportunidades educativas diversificadas, com vistas à formação do sujeito 

na sua totalidade. 

                                                  

  ”Educar é crescer. E crescer é viver. Educação é, assim, vida no sentido mais autêntico da palavra. ”  

(Anísio Teixeira) 
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ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

Veja a contextualização dos ciclos: Uma das primeiras experiências de ciclos no Brasil ocorreu no 

Distrito Federal, no início da década de 1960, quando o ensino primário era organizado em fases e etapas, 

de modo que a primeira fase abrangia a 1ª e a 2ª séries; a segunda fase, a 3ª, 4ª e 5ª séries; a terceira fase, a 

classe complementar de 6ª série. O estudante avançava da primeira para a segunda fase ao completar o 

processo de alfabetização (VILLAS BOAS, 2006).  

A essa informação Mainardes acrescenta que, nesse período, “[...] tal política foi implementada em 

virtude do alto índice de reprovação nas duas séries iniciais” (2009, p. 36). Ainda no DF, três outras 

iniciativas nesse sentido foram implementadas: o Projeto ABC em 1984; o Ciclo Básico de Alfabetização 

(CBA) em 1989 e a Escola Candanga em 1997.  

A partir da década de 1980, vários Estados e Municípios reestruturaram sua forma de organizar os 

anos iniciais do Ensino Fundamental. Segundo Mainardes (2009), nesse período muitos Estados no país, 

como: São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Paraná implantaram o sistema de ciclos por meio do CBA. 

Esse processo, que teve como objetivo principal acabar com a repetência e a evasão escolar adotando 

como princípio norteador a flexibilização da seriação, abriria a possibilidade do currículo ser trabalhado em 

um período de tempo maior e permitiria respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem dos estudantes 

(PCN, 1996).  

A proposta de ciclos no Brasil abrange dois tipos de organização: os ciclos de formação e os ciclos 

de aprendizagem. Os ciclos de formação baseiam-se nas fases de desenvolvimento 11 DIRETRIZES 

PEDAGÓGICAS PARA ORGANIZAÇÃO ESCOLAR DO 2º CICLO PARA AS APRENDIZAGENS: 

BIA e 2º Bloco humano (infância, pré-adolescência e adolescência) e preveem ruptura radical com a lógica 

da escola seriada, exigindo uma reestruturação profunda do sistema escolar. A Escola Plural (Belo 

Horizonte) e a Escola Cidadã (Porto Alegre) são referências positivas de ciclos de formação (MAINARDES, 

2009).  
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Os ciclos de aprendizagem, como é o caso do DF, apresentam uma estrutura de organização de 

ensino em blocos plurianuais com dois ou três anos de duração e a possibilidade de retenção do estudante 

que, mesmo tendo vivenciado diferentes oportunidades de aprendizagem, não alcance os objetivos previstos 

ao final de cada um desses períodos. Independentemente do tipo de organização adotada, os ciclos têm sido, 

ao longo dos últimos anos, foco de muitas discussões que acarretam avanços e recuos no desenvolvimento 

das diferentes propostas.  

Adota-se neste estabelecimento de ensino os mesmos fundamentos teórico-metodológicos da 

Secretaria de Estado de Educação do DF, baseados na “pedagogia revolucionária” de Saviani (2005, p.75) 

como a que melhor representa uma educação emancipatória. Isto é, “deriva de uma concepção que articula 

educação e sociedade e parte da consideração de que a sociedade em que vivemos é dividida em classes 

com interesses opostos”. Pensando como o autor, compreende-se, neste momento, que não se deve trabalhar 

o conhecimento destituído de uma visão “crítico-social dos conteúdos”, procurando, na sua 

contextualização, explicitar as contradições inerentes às sociedades capitalistas, como mecanismo de 

enfretamento das desigualdades sociais.  

Acredita-se, com isso, dar significado real às aprendizagens processadas pelos alunos no interior da 

sala de aula. Nesse sentido, definir fundamentos teórico-metodológicos tem o objetivo de nortear o trabalho 

pedagógico na escola. 

Entende-se desta maneira, que o desenvolvimento deve ser compreendido como um processo 

contínuo, multidimensional e dinâmico, que está sempre em movimento e que ocorre na interação dialética 

que o organismo tem com o ambiente. Simultaneamente, pessoas e rede de significações são contínuas e 

mutuamente transformadas e reestruturadas, canalizadas pelas características sociais, físicas e temporais do 

contexto, no qual as interações ocorrem. O conhecimento difere do que defende a escola tradicional, por 

estimular uma forma de pensar, em que o educando reconstrói o conhecimento existente, tornando a 

aprendizagem significativa.  

Nesse sentido, a educação deverá considerar como qualidade fundamental a relevância e a 

pertinência daquilo que se ensina e daquilo que se aprende para se ter certeza dos caminhos que serão 

trilhados em busca de uma educação para todos e não para determinados grupos.  

Nessa perspectiva, valoriza-se uma concepção de escola voltada para a construção de uma cidadania 

crítica, reflexiva, criativa e ativa, de forma a possibilitar que os alunos consolidem suas bases culturais, 

permitindo identificar-se e posicionar-se perante as transformações na vida produtiva e sociopolítica. 

              Este estabelecimento de Ensino desenvolve suas atividades pedagógicas por meio de Unidades de 

Estudos em que são inseridas as habilidades e competências afins. 

 Para colaborar na execução de nosso PP (Projeto Pedagógico), contamos com os segmentos da 

comunidade escolar que compõem a APM (Associação de Pais e Mestre) e o Conselho Escolar, formado 

por membros dos quatro segmentos: pais, professores, alunos (não se aplica em nossa escola devido à faixa 

etária de nossos alunos) e membros da carreira assistência.  
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A APM é uma entidade de natureza consultiva, deliberativa, mobilizadora e supervisora das 

atividades pedagógicas, administrativas e financeiras das verbas que a unidade escolar recebe e gere; 

 A EC 410 Sul, funciona em dois turnos distintos de 5 horas distribuídos da seguinte forma: 

     *Matutino: 7h30às 12h30. 

      *Intervalo: 9h30 às 9h45 e de 10h as 10h15 (sendo este acompanhado pelos monitores e pelo professor 

regente em sistema de escala semanal). 

     *Vespertino: 13h às 18h. 

      *Intervalo: 15h30 as 15h45 e de 16h as 16h15 (sendo este acompanhado pelos monitores e pelo 

professor regente em sistema de escala semanal). 

Segue abaixo o inicio e término do bimestre letivo:  

1º bimestre: 11/02 a 25/04. 2º bimestre: 26/04 a 08/07. 

3º bimestre: 29/07 a 04/10. 4º bimestre: 07/10 a 19/12. 

As Reuniões de Pais acontecem bimestralmente, com calendário organizado no início do ano 

letivo com a participação do corpo docente, equipe gestora e Conselho Escolar. 

1º bimestre: 18/05/19 2º bimestre: 02/08/19 

3º bimestre: 04/10/19 4º bimestre: 14/12/19. 

 

 Temos as turmas do Bloco Inicial de Alfabetização até o 3º ano onde os alunos são atendidos de 

acordo com a referida proposta e as turmas de 4º e 5º ano se organizam no 2 Ciclo,  que a partir de 2017 

teve sua implementação; em 2018 foram realizadas atividades de reagrupamentos (interclasse e extra-classes 

semanalmente para que os estudantes possam ter os desafios sanados e assim melhorar no processo de 

leitura, escrita, interpretação de dados e informações, realizar cálculos diversos e localizar as informações 

nas situações matemáticas diversas. 

 A organização escolar por meio de ciclos, tem como princípio norteador a progressão continuada 

das aprendizagens, constituem-se por meio de 5(cinco) elementos da que delineiam a organização do 

trabalho pedagógico escolar, são eles: 

- a gestão democrática. 

- a formação continuada dos profissionais de educação. 

- a coordenação pedagógica. 

- a avaliação formativa; 

- a organização e progressão curricular. 

 Baseando a proposta na organização em Ciclos, os professores, coordenação pedagógica e equipe 

gestora realizou uma avaliação diagnóstica da clientela local para analisar as dificuldades apresentadas pelos 

estudantes e assim desenvolver atividades que melhorem o processo aprendizagem e assim possam 

aprimorar constantemente os processos de ensinar, aprender e avaliar. 
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Nesta perspectiva foram aplicadas avaliações com questões de níveis diferenciados onde foi possível 

evidenciar os níveis conceituais de raciocínio lógico, escrita, leitura e interpretação de diversos gêneros e 

descritores textuais (site: avaliação em destaque da SEE/DF). 

 As famílias participam da organização escolar nos eventos, culturais, nas reuniões pedagógicas, nas 

reuniões do colegiado e estes são informados de todas as atividades da escola por meio de: circulares, 

bilhetes, entradas coletivas no pátio e tem a oportunidade de sugerir, questionar e colaborar com o processo 

em construção. As reuniões de pais são bimestrais e se, necessário for há convocações extraordinárias para 

deliberar sobre assuntos urgentes. 

A escola está sempre de portas abertas para atender os pais dos estudantes que por meio de fichas e 

questionários ou via agenda escolar realizam sugestões ou críticas para que juntos com toda equipe gestora 

e corpo docente possam organizar os espaços e assim estreitar os laços da escola /família/estudante/professor 

e coletivamente possam atuar no processo de democratização e na formação do cidadão pleno, integral e 

consciente dos seus direitos e deveres. 

 A inclusão dos estudantes ANEEs ocorre de forma gradativa e interacional onde os professores, 

monitores enfim, toda a comunidade local participa dos momentos de vivência com apoio quando possível 

da Equipe Especializada de Apoio Aprendizagem, Sala de Recursos e Monitores que juntos organizam as 

rotinas e planejam a vida escolar dos educandos buscando sempre observar o ritmo e atender a necessidade 

do aluno ANEE.  

A monitoria tem um papel de destaque neste processo, pois são o elo de fortalecimento para que o professor 

regente possa colocar em prática os momentos de interação e também desenvolver as potencialidades dos 

educandos. 

 Sendo assim, esta unidade escolar ressalta o quão importante e fundamental é o papel do monitor 

no trabalho de inclusão. Pois a EC 410 sul é Pólo de Deficiência visual e Deficiência Intelectual. 

 Há na unidade escolar 2 salas de AEE (Atendimento Educacional Especializado) sendo uma  

Generalista e a outra Específica. A atuação das Salas de Recursos, Orientação Educacional (SOE), Sala de 

Apoio, Equipe de Especializada de Apoio a Aprendizagem (EEAP)), apoio pedagógico tem todas as suas 

atividades desenvolvidas e pautadas nas OPs (Orientações Pedagógicas) que norteiam o trabalho pedagógico 

das Escolas Públicas do Distrito Federal como um todo.  

 

 Laboratório de Informática 

 

 A escola dispõe de espaço próprio onde há computadores instalados, no entanto até a presente data 

às maquinas ainda necessitam de reparos e o sistema de redes no caso a Internet está funcionando 

parcialmente. A Equipe Gestora está organizando uma escala para que os professores regentes possam fazer 

um rodízio e iniciar o uso parcialmente. Porém, as máquinas estão precisando ser trocadas, pois estão 

ficando obsoletas. 
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 Após a modulação, em 2018 a unidade escolar recebeu um profissional para atender e acompanhar 

as atividades do laboratório que possui readaptação funcional e estamos conseguindo atender os estudantes 

com escalas adaptadas. 

 
 

Sala de Leitura/ Biblioteca Monteiro Lobato 

 

  A escola possui uma sala própria, recebeu no início de 2019 um profissional responsável que deve 

zelar do espaço, organizar, catalogar e atender os alunos para que possam realizar empréstimo de livros. A 

direção desde a sua chegada está em planejamento com o servidor para que s juntos possam reorganizar os 

materiais, conferir o acervo existente e assim propor aos estudantes mais um espaço de leitura; o servidor 

encontra-se em processo de restrição funcional mas tem desempenhado sua função com excelência e o 

ambiente está muito organizado e em fase de organização. Este está auxiliando na distribuição e conferência 

dos livros didáticos deste período trabalho que é primordial para que TODOS os estudantes possam utilizar 

os livros e assim ter um bom desempenho pedagógico. 

 

As atribuições dos ESVs ocorrem de duas formas: 

a) Educação Especial: acompanham intervalos, orientam os estudantes em sala com  

b) Educação Tempo Integral: oficinas pedagógicas, 2 x por semana, desenvolvem sob a orientação do 

professor regente a adaptação de atividades aos estudantes PNE’S, auxiliam na mobilidade, higiene 

e limpeza.  

 A atuação das Salas de Recursos, Orientação Educacional (SOE), Sala de Apoio, Equipe de 

Especializada de Apoio a Aprendizagem (EEAP)) tem todas as suas atividades desenvolvidas e pautadas 

nas OPs (Orientações Pedagógicas) que norteiam o trabalho pedagógico das Escolas Públicas do Distrito 

Federal como um todo. (pp DE TRABALHO ANEXO) 
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CAPÍTULO IX 

 

CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

9.1 Regimento Escolar da Rede Pública do Distrito Federal. 2015 

 

9.1.1 Da Avaliação do Processo de Ensino de Aprendizagem 

 

 Art. 179.  A avaliação do processo de ensino e de aprendizagem observará: 

I– os princípios da avaliação formativa; 

II – articulação entre os três níveis da avaliação como aprendizagem institucional e em larga escala 

(ou de redes); 

III - avanço de estudos para série/ ou ano subsequente nos termos deste Regimento; 

IV - progressão continuada das aprendizagens; 

V - recuperação para aluno com baixo rendimento escolar, com destaque para recuperação paralela 

e contínua inserida no processo de ensino e de aprendizagem; 

VI - aproveitamento de estudos concluídos com êxito; 

VII- progressão parcial com dependência exceto para estudantes inseridos nas turmas de Correção 

Distorção Idade Série; 

VIII - frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas estabelecido 

para o ano ou semestre letivo para aprovação, computados os exercícios domiciliares amparados por Lei. 

A avaliação possui diversas funções. Contudo, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal - SEEDF entende que na avaliação formativa estão as melhores intenções para acolher, apreciar e 

avaliar o que se ensina e o que se aprende.  

Avaliar para incluir, incluir para aprender e aprender para desenvolver-se, eis a perspectiva avaliativa 

adotada; embora a avaliação seja um termo polissêmico, entende-se que instrumentos e procedimentos pelos 

quais a análise qualitativa sobreponha-se àquelas puramente quantitativas, podem realizar de maneira menos 

injusta o ato avaliativo. Daqui decorrem o olhar e a intervenção humana que os sistemas computadorizados 

não são capazes de atingir 

De acordo com o professor Carlos Mota, a avaliação, cada vez mais se torna alvo de reflexões, 

críticas e experimentação. E surge, então, o desejo de transformar esse processo em algo que possa 

promover, no cotidiano da sala de aula, a aprendizagem do estudante, partindo da concepção de que “avaliar 

é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la para produzir o melhor resultado 

possível; por isso, não é classificatória nem seletiva, ao contrário, é diagnóstica e inclusiva” (LUCKESI, 

2005, p. 35). Uma vez aliada do professor, a avaliação dará a ele a oportunidade de conhecer o que o 

estudante aprendeu e o que ainda não aprendeu, para que se providenciem os meios e as estratégias 
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necessárias ao seu aprendizado.  

           Todos os procedimentos/instrumentos de avaliação devem ser elaborados em articulação com a 

coordenação pedagógica da Escola. A ideia é que a equipe coordenadora possa colaborar apreciar e 

acompanhar a sua elaboração, para que seja garantida coerência interna com o projeto da escola. Os 

estudantes devem ser avaliados mediante procedimentos/instrumentos bem planejados e bem escritos. 

Entregues aos estudantes, esses procedimentos/instrumentos passam a ser públicos. Não se pode esquecer 

que eles revelam a qualidade do trabalho desenvolvido pela escola. Os critérios de avaliação devem constar 

no plano de trabalho dos docentes, organizados em consonância com o projeto político-pedagógico da 

escola, e comunicados aos estudantes e seus pais/responsáveis. 

As Diretrizes de Avaliação da SEDF propõem uma avaliação de caráter formativo, considerando a 

individualidade de cada sujeito em seu processo de aprendizagem. Para isso, a nossa escola se preocupa em 

elaborar estratégias quantas forem necessárias para ajudar os estudantes a se desenvolverem. A avaliação é, 

então, o acompanhamento do processo da aprendizagem para intervir em ações de promoção de 

aprendizagens significativas. 

A INCLUSÃO NA ESCOLA CLASSE 410 SUL 

  

No âmbito da Escola Classe 410 sul que atende alunos portadores de diversas necessidades 

organizamos as atividades assim: 

• São feitas adaptações relativas ao currículo que é utilizado em classe, que se refere principalmente 

à programação de atividades elaboradas para sala de aula.  

• Adaptações individualizadas de currículo, que focalizam a atuação do professor na avaliação e 

atendimento a cada aluno. Ao refletirem sobre o currículo na formação de educadores para uma educação 

verdadeiramente inclusiva, segundo Oliveira e Costa (2002) afirmam que em questões referentes ao 

currículo, ainda existem incertezas e incompletudes que reforçam a exclusão diária e contumaz no interior 

da escola e combatem a construção de um currículo baseado em planilhas rígidas e em objetivos 

estereotipados.  

* A flexibilização curricular de acordo com a adequação de cada necessidade diagnosticada, porque 

no contexto de educação inclusiva, não é possível “trabalhar com normas pedagógicas de aplicação universal 

e impessoal onde todos os estudantes, independentemente de seus interesses, necessidades e aptidões, 

experiência escolar e rendimento. 

A UEX faz partes da Rede integradora de Educação Integral da CRE PP e atua conforme as Diretrizes 

Pedagógicas e Operacionais para a Educação em Tempo Integral nas Unidades Escolares da Rede Pública 

de Ensino do DF. 

 O atendimento em Classe Especial, tem-se o objetivo de proporcionar a inclusão aos alunos no   

universo de convivência com seus pares A sala de recursos tem por objetivo apoiar o estudante 

pedagogicamente com dificuldades no processo aprendizagem, tanto no horário de aula, quanto no 

contraturno, atendendo os pressupostos da Educação Inclusiva. 
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 Busca também, acompanhar junto com a coordenação pedagógica, a apreensão do conteúdo 

ministrado pelo professor, oferecer atividades adaptativas que facilitem o aprendizado, bem como o 

conteúdo às necessidades dos educandos. 

Salienta-se que a avaliação será um processo contínuo durante o ano, em todos os momentos, e 

toda a organização do trabalho a ser realizado nesta instituição de ensino será avaliada constantemente por 

meio de reuniões frequentes com os professores, Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres e 

Comunidade Escolar. 

Os Conselhos de Classe acontecem bimestralmente, tendo a participação do professor regente, 

SOE, profissional da Sala de Recursos, coordenador pedagógico e membro da direção que preenchem o 

formulário específico da secretaria de Educação do DF e juntos analisam os dados contidos na ficha a fim 

de traçar objetivos para melhor atender os alunos que apresentam desafios e também os PC’S que possuem 

Adequação Curricular. 

A avaliação pedagógica desta unidade de ensino seguirá os moldes propostos pela lei, dentro da 

concepção dos Parâmetros Curriculares Nacionais, as Orientações Curriculares da SEEDF (Ensino 

Fundamental- Séries e Anos Iniciais), e em consonância com as Diretrizes de Avaliação Educacional 

(Aprendizagem em larga escala) 2014-2016 - SEEDF, que fogem da visão tradicional e que é compreendida 

como um “conjunto de atuações que têm a função de alimentar, sustentar e orientar a intervenção 

pedagógica, levando o professor a uma reflexão e o aluno a uma tomada de consciência de suas conquistas, 

dificuldades e possibilidades”. 

A SEEDF adota o termo Avaliação para as aprendizagens (VILLAS BOAS, 2012) porque nos 

situa no campo da educação com a intenção de avaliar para garantir algo e não apenas para coletar dados 

sem comprometimento com o processo.  

A avaliação da aprendizagem se sustenta no paradigma positivista e, portanto, distancia-se do 

avaliado, buscando certa “neutralidade”. Enquanto isso, a Avaliação para as aprendizagens se compromete 

com o processo e não somente com o produto da avaliação. Embora os documentos oficiais da SEEDF e 

escolas explicitem, do ponto de vista conceitual, a avaliação formativa, ainda é comum o uso da função 

somativa, centralizada no produto, presente especialmente nos anos finais do ensino fundamental e no 

ensino médio.  

Geralmente neste caso o rito e a práxis docente convergem para avaliar a aprendizagem e não para 

a aprendizagem. A intenção desta Secretaria é a de possibilitar, por meio de formação continuada dos 

profissionais da educação, a modificação dessa ótica e dessas práticas. Geralmente, a concepção de 

avaliação baseada no modelo classificatório da aprendizagem do aluno gera competição e estimula o 

individualismo na escola, produzindo entendimentos da educação como mérito, restrita ao privilégio de 

poucos e inviabilizando a democratização do saber. Villas Boas (2012) adverte sobre o mito de que o medo 

da reprovação é o que leva o aprendiz a estudar, quando na verdade os obriga a adentrar o jogo avaliativo 

para alcançar notas ou pontos que nem sempre desvelam aprendizagens. 
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 Um processo educacional que busca contribuir para a formação de sujeitos autônomos não pode 

ser conduzido dessa forma, sob pena de produzir um ensino voltado à preparação exclusiva para a 

realização de provas e exames. O mito da reprovação como garantia de melhor desempenho dos estudantes 

é ainda reforçado pela tendência em acreditar que a não reprovação dispensa avaliações e camufla a baixa 

qualidade do ensino. 

 Contrária a esses pressupostos, a progressão continuada das aprendizagens dos estudantes 

demanda acompanhamento sistemático de seu desempenho por meio de avaliação realizada 

permanentemente. É esse processo avaliativo formativo que viabiliza e conduz professores e equipe 

pedagógica da escola a repensarem o trabalho desenvolvido, buscando caminhos que possibilitem sua 

melhoria em atendimento às necessidades de aprendizagem evidenciadas pelos estudantes. 

Jacomini,2009, cita a progressão continuada consiste na construção de um processo educativo 

ininterrupto, capaz de incluir e oferecer condições de aprendizagem a todos os estudantes, rompendo com 

avaliação classificatória, fragmentada e permeada pela reprovação anual. Ela não permite que os estudantes 

avancem sem terem garantidas as suas aprendizagens. “É um recurso pedagógico que, associado à avaliação, 

possibilita o avanço contínuo dos estudantes de modo que não fiquem presos a grupo ou turma, durante o 

mesmo ano letivo” (VILLAS BOAS, PEREIRA, OLIVEIRA, 2012). Fundamenta-se na “[...] ideia de que 

o estudante não deve repetir o que já sabe; e não deve prosseguir os estudos tendo lacunas em suas 

aprendizagens” (Idem, p. 9). Isso significa que os estudantes progridem nos anos escolares sem obstáculos 

ou percalços que venham interromper a evolução de seu desenvolvimento escolar.  

É este o principal aspecto que caracteriza uma organização escolar em ciclos e difere a progressão 

continuada da promoção automática, na qual o estudante é promovido independentemente de ter aprendido. 

Neste último caso, valem as notas obtidas e não a aprendizagem por parte de todos(as). A progressão 

continuada pode ser praticada por meio de mecanismos como: reagrupamentos de estudantes ao longo do 

ano letivo, levando em conta suas necessidades de aprendizagens, de modo que possam interagir com 

diferentes professores e colegas; avanço dos estudantes de um período a outro, durante o ano letivo, se os 

resultados da avaliação assim indicarem.  

A escola poderá acrescentar outros mecanismos e estratégias pedagógicas após análise realizada 

pelo conselho de classe, entre os quais o desenvolvimento de projetos interventivos, autoavaliação, feedback 

ou retorno, avaliação por pares ou colegas, etc. É essencial que do planejamento e desenvolvimento das 

práticas avaliativas participem a equipe gestora e de apoio (SEAA, SOE, Sala de Recursos), coordenadores 

pedagógicos, professores, estudantes numa relação dialógica e recíproca. 

Porém, a avaliação da aprendizagem não pode ser separada de uma necessária avaliação 

institucional, mesmo que elas sejam de natureza diferente. Enquanto esta diz respeito à instituição, àquela 

se refere mais especificamente ao rendimento escolar do aluno. São distintas, mas inseparáveis. O 

rendimento do aluno depende muito das condições institucionais, e em ambos os casos, a avaliação destina-

se à emancipação das pessoas e não à sua punição, à inclusão e não à exclusão. 
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Desta forma, a avaliação institucional não pode reduzir-se a um processo técnico por que ela deve 

estar inserida num projeto de educação e de sociedade, um projeto político-pedagógico. Na perspectiva de 

uma “práxis transformadora”, a avaliação deve ser considerada como um “compromisso com a 

aprendizagem de todos” e “compromisso com a mudança institucional”. Afinal, a avaliação institucional e 

escolar coloca em evidência os fins da educação e as concepções pedagógicas; ela se constitui num momento 

privilegiado de diálogo e reflexão sobre a prática. 

Assim, deve ser oportunizado ao aluno ser avaliado de forma diversificada e processual, utilizando-se de 

instrumentos tais como: observação, relatórios, questionários, pesquisas, testes/avaliações, entrevistas, auto 

avaliação, entre outros. Considerando-se suas várias dimensões: diagnóstica, participativa, contínua e 

cumulativa. 

Em relação aos alunos da inclusão, a avaliação se dará por meio de adaptação e modificação de 

técnicas, instrumentos e procedimentos sendo necessária a introdução, eliminação ou adaptações de 

critérios de avaliação em consonância com as necessidades especiais de cada um. 

Além dessas iniciativas, também serão oferecidos momentos de aconselhamento, levantamento de 

soluções, Projeto Interventivo, apoio, incentivo, reformulação das estratégias do trabalho docente, pois estes 

são aspectos que favorecem a pedagogia de competências. 

Como atendemos alunos do Ensino Fundamental em anos iniciais, de acordo com o Regimento 

Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, esses alunos não são contemplados com o 

regime de dependência, pois este só é oferecido nas séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio 

que trabalham com componentes curriculares. 

 

 

CAPÍTULO X 

 

ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA: 

 

  A unidade escolar apresenta sua organização escolar em ciclos de acordo com a legislação atual. 

 Temos as turmas do Bloco Inicial de Alfabetização até o 3º ano onde os alunos são atendidos de 

acordo com a referida proposta e as turmas de 4º e 5º ano desde 2017, se organizam no 2 Bloco, sendo 

organizadas a proposta de reagrupamentos e oficinas pedagógicas para atender a legislação dos CICLOS. 

 Os pais são informados de todas as atividades da escola por meio de circulares, bilhetes, entradas 

coletivas no pátio e tem a oportunidade de sugerir, questionar e colaborar com o processo em construção. 

As reuniões de pais são bimestrais e se necessário for há convocações extraordinárias para deliberar sobre 

assuntos urgentes. 

          A escola promove a educação baseada em uma avaliação formativa no qual os instrumentos utilizados 

para o diagnóstico das aprendizagens dos estudantes seguem as diretrizes pedagógicas de avaliação da  

SEEDF ,bem como as  referidas avaliações estipuladas pela avaliação em destaque. A escola utiliza diversos 

mailto:escolaclasse410sul@gmail.com


 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

ESCOLA CLASSE 410 SUL 

escolaclasse410sul@gmail.com 

 

 

103 

 

 

instrumentos avaliativos (provas, observações e registro dos regentes, testes de sondagem de leitura, 

oralidade, interpretação e produção de textos de diferentes gêneros, testes de trilhas matemáticas envolvendo 

cálculos mentais e operações matemáticas com diferentes níveis de raciocínio lógico. 

Após a aplicação das avaliações os regentes em coordenação pedagógica utilizam os resultados para dar 

embasamento a uma avalição formativa, em que são observadas e analisadas as potencialidades dos 

estudantes e também as dificuldades e assim em grupo no coletivo planejam as intervenções necessárias 

para o sucesso do processo ensino aprendizagem. 

 A inclusão dos alunos ocorre de forma gradativa e interacional onde os professores, monitores enfim, 

toda a comunidade local participa dos momentos de vivência com apoio quando possível da Equipe 

Especializada de Apoio Aprendizagem, Sala de Recursos e Monitores que juntos organizam as rotinas e 

planejam a vida escolar dos educandos buscando sempre observar o ritmo e atender a necessidade do aluno 

ANEE’s. A monitoria tem um papel de destaque, pois é o elo de fortalecimento para que o professor regente 

possa colocar em prática os momentos de interação e também desenvolver as potencialidades dos 

educandos. 

  Após a realização as avaliações a equipe gestora realiza reunião com a coordenação pedagógica, 

EEAA, sala de recursos para organizar atividades práticas junto ao corpo docente para sanar os desafios 

evidenciados e melhorar os índices.  

  Diante da realidade escolar desta UEX  com um grande número de estudantes ANEE’S  é de  fundamental 

importância o papel do monitor no trabalho de inclusão pois há estudantes que necessitam do apoio 

constante.  

          Os estudantes do turno integral estudam os componentes curriculares de Artes e Educação Física na 

Escola Parque 313/314 sul(verificar PPP da instituição educacional). 

 

 OBJETIVOS DO CURRÍCULO EM MOVIMENTO POR ÁREA DO CONHECIMENTO 

 

Os pais nos momentos em que a escola promove os dias letivos temáticos, reuniões de pais a equipe 

gestora organiza momentos de reflexão sobre os objetivos da aprendizagem e a importância da parceria: 

escola/família para o alcance dos objetivos propostos. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO 

EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: ARTES VISUAIS 

1° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 
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 Explorar a 

imaginação, a 

criatividade e a 

expressividade a 

partir de temas e 

observação do meio 

ambiente.  

 Conhecer diferentes 

cores e 

experimentar 

materiais e suportes 

diversos da 

natureza. 

 Apreciar e 

reconhecer formas 

distintas das artes 

visuais tradicionais e 

contemporâneas. 

  Conhecer os 

monumentos/ pontos 

turísticos a fim de 

despertar o 

sentimento de 

pertencimento e a 

apropriação do 

patrimônio cultural e 

ambiental da cidade. 

 Conhecer espaços 

culturais diversos.  

 Conhecer 

elementos que 

contribuem para a 

formação do 

espectador.  

 Experimentar 
processos de 

criação, 

explorando 

pensamentos, 

emoções e 

percepções.  

 Reconhecer 
semelhanças e 

diferenças em 

imagens e obras de 

arte observando os 

elementos da 

composição visual. 

 Conhecer imagens de 
obras de arte 

tradicionais e 

contemporâneas 

reconhecendo a 

diversidade cultural 

presente nas 

manifestações 

artísticas brasileiras. 

 Apresentar 

produções dos 
estudantes aos 

colegas, aos 

professores e à 

comunidade, 

narrando o seu 

processo de 

construção. 

 Vivenciar 

experiências por 

meio das mídias 

digitais nos 

processos de criação 

artística. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: TEATRO 

1° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Conhecer espaços 

culturais de 

comunicação 

artística teatral que 

estejam em torno da 

escola ou da 

comunidade do 

estudante.  

 Conhecer elementos 

da teatralidade e 

suas relações 

expressivas e 

compositivas. 

 Utilizar-se de 

modalidades teatrais 

para desenvolver a 

 Interpretar 

narrativas infantis  

  Perceber o teatro 

como fonte de 

cultura e sua 

relação com a 

história, 

respeitando as 

 Confeccionar e 

utilizar máscaras 

com referências 

indígenas, africanas 

japonesas, gregas, 

indianas e outras 
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 Desenvolver a 

percepção sobre 

formas distintas de 

manifestações do 

teatro em diferentes 

contextos, 

conhecendo 

aspectos de 

formação de plateia.  

 Exercitar a 

criatividade por 

meio do faz de 

conta e imitação 

utilizando o corpo.  

 Reconhecer a 

estrutura do texto 

dramático: início, 

meio e fim. 

confiança em si 

mesmo, a 

autodisciplina e a 

liberdade de 

autoexpressão.  

 

diversidades 

étnicas, religiosas, 

culturais e sociais. 

• 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO 

EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

1° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Vivenciar 

brincadeiras, jogos 

rítmicos e canções 

presentes em sua 

cultura, que 

resgatem o universo 

infantil da criança. 

 Conhecer espaços 

culturais da 

comunidade local 

voltados para dança. 

 Identificar as partes 

do corpo e o corpo 

em sua totalidade no 

movimento.  

 Experimentar ações 

corporais.  

 Conhecer e 

vivenciar os 

elementos do 

espaço.  

 Vivenciar percursos 

espaciais variados.  

 Experimentar 

variações de tempo 

do movimento. 

 Vivenciar 

improvisações em 

dança.  

 Vivenciar 

brincadeiras, jogos 

rítmicos e canções 

presentes em sua 

cultura, que 

resgatem o universo 

infantil da criança. 

 Conhecer espaços 

culturais da 

comunidade local 

voltados para dança. 

 Identificar as partes 

do corpo e o corpo 

em sua totalidade no 

movimento.  

 Experimentar ações 

corporais.  

 Conhecer e 

vivenciar os 

elementos do 

espaço.  

 Vivenciar percursos 

espaciais variados.  

 Experimentar 

variações de tempo 

do movimento. 

 Vivenciar 

improvisações em 

dança.  

 Vivenciar 

brincadeiras, jogos 

rítmicos e canções 

presentes em sua 

cultura, que 

resgatem o universo 

infantil da criança. 

 Conhecer espaços 

culturais da 

comunidade local 

voltados para dança. 

 Identificar as partes 

do corpo e o corpo 

em sua totalidade no 

movimento.  

 Experimentar ações 

corporais.  

 Conhecer e 

vivenciar os 

elementos do 

espaço.  

 Vivenciar percursos 

espaciais variados.  

 Experimentar 

variações de tempo 

do movimento. 

 Vivenciar 

improvisações em 

dança.  

 Vivenciar 

brincadeiras, jogos 

rítmicos e canções 

presentes em sua 

cultura, que 

resgatem o universo 

infantil da criança. 

 Conhecer espaços 

culturais da 

comunidade local 

voltados para dança. 

 Identificar as partes 

do corpo e o corpo 

em sua totalidade no 

movimento.  

 Experimentar ações 

corporais.  

 Conhecer e 

vivenciar os 

elementos do 

espaço.  

 Vivenciar percursos 

espaciais variados.  

 Experimentar 

variações de tempo 

do movimento. 

 Vivenciar 

improvisações em 

dança.  
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 Experimentar 

movimentos a partir 

de elementos da 

natureza.  

 Utilizar a 

imaginação como 

estímulo e material 

para improvisações 

em dança.  

 Vivenciar momentos 

de trocas sobre as 

experiências em 

dança. 

 Experimentar 

movimentos a partir 

de elementos da 

natureza.  

 Utilizar a 

imaginação como 

estímulo e material 

para improvisações 

em dança.  

 Vivenciar momentos 

de trocas sobre as 

experiências em 

dança. 

 Experimentar 

movimentos a partir 

de elementos da 

natureza.  

 Utilizar a 

imaginação como 

estímulo e material 

para improvisações 

em dança.  

 Vivenciar momentos 

de trocas sobre as 

experiências em 

dança. 

 Experimentar 

movimentos a partir 

de elementos da 

natureza.  

 Utilizar a 

imaginação como 

estímulo e material 

para improvisações 

em dança.  

 Vivenciar momentos 

de trocas sobre as 

experiências em 

dança. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO 

EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: MÚSICA 

1° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Apreciar diversas 

formas, gêneros e 

estilos de expressão 

musical, do 

contexto do 

estudante, seja ele 

familiar, da 

comunidade e/ou da 

escola.  

 Conhecer, valorizar 

e respeitar a 

diversidade musical 

como resgate da 

cultura popular e 

ampliação de 

repertório.  

 Explorar diversas 

fontes sonoras, 

como as existentes 

no próprio corpo 

(palmas, voz, 

estalos, passos), na 

natureza e em 

objetos cotidianos, 

reconhecendo os 

elementos 

constitutivos da 

música. 

 Explorar 

sonoridades de 

banda rítmica (de 

instrumentos 

convencionais ou de 

materiais 

reutilizáveis) como 

chocalhos, 

pandorins, reco-

reco, triângulo, 

pandeiro, caxixi, 

guizo, agogô, afoxé, 

clavas, tambores, 

bumbu, xilofone, 

pratos, dentre 

outros.  

 Reconhecer e 

experimentar, em 

projetos temáticos, 

as relações 

processuais entre 

diversas linguagens 

artísticas (dança, 

teatro, artes visuais).  

 Criar e produzir 

música a partir de 

jogos musicais, 

brincadeiras, 

brinquedos 

 Experenciar 

improvisações sonoro 

musicais por meio de 

atividades diversas no 

intuito de desenvolver 

o seu protagonismo 

expressivo individual 

e/ou coletivo.  

 Explorar diferentes 

formas de registro 

musical não 

convencional para 

anotações de criações 

próprias, de seus pares 

e contextos. 

 Explorar diferentes 

tecnologias e recursos 

digitais nos processos 

de criação, vivência,  

experenciação, 

apreciação, 

compartilhamento 

artístico. 

 Criar e produzir 

música a partir de 

jogos musicais, 

brincadeiras, 

brinquedos cantados, 

rítmicos e sonoros.  

 Criar e produzir 

música a partir de 

jogos musicais, 

brincadeiras, 

brinquedos 

cantados, rítmicos 

e sonoros.  

 Perceber o silêncio 

como parte de 

sequências sonoras. 
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 Observar suas 

possibilidades 

vocais bem como os 

cuidados para a 

preservação da voz.  

 Perceber e explorar 

os elementos 

constitutivos da 

música por meio de 

jogos, brincadeiras, 

canções e práticas 

diversas.  

 Criar e produzir 

música a partir de 

jogos musicais, 

brincadeiras, 

brinquedos 

cantados, rítmicos e 

sonoros.  

 Perceber o silêncio 

como parte de 

sequências sonoras.  

cantados, rítmicos e 

sonoros.  

 Perceber o silêncio 

como parte de 

sequências sonoras. 

 

 Perceber o silêncio 

como parte de 

sequências sonoras. 

 

 

  

mailto:escolaclasse410sul@gmail.com


 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

ESCOLA CLASSE 410 SUL 

escolaclasse410sul@gmail.com 

 

 

110 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM 

E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – EDUCAÇÃO FÍSICA 

1° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Experimentar jogos 

e brincadeiras que 

exijam a utilização e 

combinação de 

habilidades motoras 

fundamentais.  

 Vivenciar 

movimentos 

utilizando diferentes 

habilidades 

perceptivomotoras 

no contexto de 

brincadeiras e jogos.  

 Experimentar jogos 

de tabuleiro 

tradicionais. 

 Experimentar e fruir 

diferentes atividades 

rítmicas ampliando 

as possibilidades de 

expressão corporal 

de forma lúdica e 

prazerosa. 

 Conhecer algumas 

características gerais 

do corpo humano 

percebendo e 

reconhecendo as 

 Experimentar jogos 

e brincadeiras que 

exijam a utilização e 

combinação de 

habilidades motoras 

fundamentais.  

 Vivenciar 

movimentos 

utilizando diferentes 

habilidades 

perceptivomotoras 

no contexto de 

brincadeiras e jogos.  

 Experimentar jogos 

de tabuleiro 

tradicionais. 

 Experimentar e fruir 

diferentes atividades 

rítmicas ampliando 

as possibilidades de 

expressão corporal 

de forma lúdica e 

prazerosa. 

 Conhecer algumas 

características gerais 

do corpo humano 

percebendo e 

reconhecendo as 

 Experimentar jogos 

e brincadeiras que 

exijam a utilização e 

combinação de 

habilidades motoras 

fundamentais.  

 Vivenciar 

movimentos 

utilizando diferentes 

habilidades 

perceptivomotoras 

no contexto de 

brincadeiras e jogos.  

 Experimentar jogos 

de tabuleiro 

tradicionais. 

 Conhecer, por meio 

de múltiplas 

linguagens 

(corporal, visual, 

oral e escrita), as 

brincadeiras e os 

jogos populares do 

contexto do 

estudante.  

 Participar de 

situações problemas 

de ordem corporal 

em diferentes 

 Experimentar jogos 

e brincadeiras que 

exijam a utilização e 

combinação de 

habilidades motoras 

fundamentais.  

 Vivenciar 

movimentos 

utilizando diferentes 

habilidades 

perceptivomotoras 

no contexto de 

brincadeiras e jogos.  

 Experimentar jogos 

de tabuleiro 

tradicionais. 

 Conhecer e 

manusear 

brinquedos por meio 

de materiais 

alternativos e 

recicláveis. 

 Experimentar e fruir 

diferentes atividades 

rítmicas ampliando 

as possibilidades de 

expressão corporal 

de forma lúdica e 

prazerosa. 
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diferenças 

individuais. 

diferenças 

individuais. 

contextos com o uso 

de regras simples, 

compartilhando 

momentos e 

sensações que 

promovam o 

desenvolvimento de 

vínculos afetivos, o 

respeito mútuo, a 

solidariedade e a 

autoconfiança. 

 Experimentar e fruir 

diferentes 

atividades rítmicas 

ampliando as 

possibilidades de 

expressão corporal 

de forma lúdica e 

prazerosa. 

 Conhecer algumas 

características 

gerais do corpo 

humano percebendo 

e reconhecendo as 

diferenças 

individuais. 

 Conhecer algumas 

características gerais 

do corpo humano 

percebendo e 

reconhecendo as 

diferenças 

individuais. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E 

PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

1° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Avaliar o consumo 

e descarte de 

 Reconhecer as 

funcionalidades das 

partes do corpo.  

 Comparar as 

características 

como dureza, 

 Compreender a 

importância da 
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materiais, 

considerando 

questões sociais, 

ambientais e de 

sustentabilidade. 

 Reconhecer o 

próprio corpo, 

identificando as 

suas partes e 

representando-as 

graficamente.  

 Sugerir jogos e 

brincadeiras que 

estimulem o uso de 

todas as partes do 

corpo. 

 Demonstrar a 

importância dos 

hábitos de higiene 

pessoal (lavar as 

mãos antes de 

comer, escovar os 

dentes e limpar os 

olhos, o nariz e as 

orelhas) para a 

manutenção da 

saúde.  

 Estabelecer uma 

forma de 

organização das 

atividades 

escolares 

considerando as 

diferentes escalas 

temporais.  

 Identificar e 

nomear diferentes 

 Destacar as 

inúmeras 

capacidades do 

corpo humano, 

como correr, saltar, 

produzir som, 

raciocinar, 

manusear objetos 

com controle e 

delicadeza etc., e 

como elas podem 

ser aprendidas e 

melhoradas, 

independentemente 

de gênero, de 

origem étnico-

racial, de 

constituição física 

e intelectual, de 

condição social, 

cultural etc.  

 Relatar situações 

nas quais a poeira, 

os fluidos 

corporais, a 

fuligem, a umidade 

etc., prejudicam a 

saúde e qualidade 

de vida das 

pessoas.  

 Analisar as formas 

de 

acompanhamento e 

registro do tempo 

como relógios e 

calendários e 

monitorar o 

intervalo de tempo 

necessário para a 

maleabilidade, 

transparência, 

opacidade, 

resistência e 

flexibilidade de 

materiais que 

constituem objetos 

comuns do 

cotidiano.  

 Classificar os 

principais materiais 

que constituem os 

objetos do 

cotidiano de acordo 

com suas origens - 

materiais naturais e 

materiais 

produzidos pelas 

sociedades.  

  Discutir como 

problemas de pele, 

infecções, 

problemas 

respiratórios, 

dentre outros, estão 

relacionados com 

as “sujeiras” 

(poeira, fluidos, 

fluidos corporais, 

materiais em 

decomposição, 

fuligem etc.).  

 Identificar as 

“sujeiras” (poeira, 

fluidos, fluidos 

corporais, materiais 

em decomposição, 

fuligem etc.) como 

possíveis fontes de 

valorização, do 

acolhimento e do respeito 

às diferenças individuais, 

físicas, socioeconômicas, 

étnico-raciais, de gênero, 

de orientação sexual, de 

idade e culturais para a 

promoção da convivência 

harmoniosa em 

sociedade.  

 Sugerir jogos e 

brincadeiras nas quais a 

diversidade entre os 

indivíduos é valorizada. 
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escalas de tempo: 

os períodos diários 

(manhã, tarde e 

noite) e a sucessão 

de dias, semanas, 

meses e anos.  

 Relacionar o 

período do dia 

iluminado pelo Sol, 

como o de maior 

atividade do ser 

humano e o 

período menos 

iluminado com o 

de menor atividade.  

ocorrência de 

eventos marcantes.  

 Descrever as 

atividades diárias 

nos períodos da 

manhã, tarde e 

noite e quantificar 

em quais ocorrem a 

maior parte das 

atividades. 

 Examinar e 

acompanhar grupos 

de animais com 

relação a seu 

período de maior 

atividade. 

Exemplos: 

cachorros, gatos, 

corujas, morcegos, 

mariposas, 

borboletas, cobras. 

micro organismos 

nocivos à saúde. 

 Comparar as 

características 

físicas entre os 

colegas, 

identificando 

semelhanças com 

outros indivíduos.  

 Reconhecer a 

diversidade entre 

os colegas, 

respeitando os 

indivíduos em suas 

diferentes 

caraterísticas: 

individuais, físicas, 

culturais 

socioeconômicas, 

étnico-raciais, de 

gênero, de 

orientação sexual e 

de idade. 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO 

EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA 

1° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Entender, propor 

e respeitar regras 

de convívio nos 

lugares de 

vivência.  

 Identificar as 

características do 

meio ambiente 

 Conhecer a importância 

da interdependência de 

espaços, e que estes são 

construídos a partir de 

relações sociais e de 

intervenções humanas.  

 Identificar questões 

ambientais, buscando 

conservar e respeitar o 

meio ambiente, 

 Distinguir elementos 

naturais e 

construídos, 

existentes nas 

paisagens e os 

impactos decorrentes 

da ação humana.  

 Descrever fenômenos 

naturais que ocorrem nos 

seus lugares de vivências 

e sua periodicidade/ 

sazonalidade, 

compreendendo o 

impacto no seu modo de 

vida. 
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próximo à escola 

e do seu lugar de 

vivência, 

reconhecendo 

diferenças e 

semelhanças e 

como contribuir 

para preservar 

essas paisagens.  

 Identificar 

espaços de 

convivência e seu 

papel para a 

comunidade 

escolar e 

circunvizinha.  

participando de 

questões da vida 

coletiva da escola e da 

sua comunidade 

circunvizinha. 

 Conhecer 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.  

 Conhecer registros 

cartográficos (mapas, 

guias de ruas, 

endereços, pontos de 

referência) observando 

seus usos sociais. 

 Desenvolver noções 

de localização 

espacial e orientação.  

 Localizar no espaço, 

o corpo e outros 

objetos, 

reconhecendo noções 

de posicionamento.  

 Localizar nos trajetos 

de deslocamentos 

diários, informações 

como endereço, 

nomes de ruas, 

pontos de referência.  

 Reconhecer diversas 

fontes escritas, 

midiáticas, 

iconográficas e orais 

que representem a 

diversidade 

geográfica de sua 

localidade. 

 Conhecer as 

territorialidades, relações 

sociais e como estas 

constituem o espaço e a 

paisagem nos quais se 

encontram inseridos, bem 

como conhecer o modo 

de vida de diferentes 

grupos sociais e como 

estes se relacionam com a 

sociedade atual. 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO 

EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

1° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Construir a sua 

identidade como sujeito 

individual e coletivo.  

 Identificar registros 

históricos (certidão de 

nascimento, calendários, 

cartas, fotos, álbuns) 

observando seus usos 

sociais numa perspectiva 

cidadã.  

 Identificar aspectos do 

seu crescimento por meio 

 Conhecer as histórias 

da família e da escola 

e identificar o papel 

desempenhado por 

diferentes sujeitos 

em diferentes 

espaços.  

 Identificar mudanças 

e permanências nas 

formas de 

organização familiar. 

 Identificar 

instrumentos e 

marcadores de tempo 

(relógios, 

calendários...) 

elaborados e ou 

utilizados por 

sociedades ou grupos 

de convívio em 

diferentes 

localidades.  

 Reconhecer o 

significado das 

comemorações e 

festas escolares, 

diferenciando-as das 

datas festivas 

comemoradas no 

âmbito familiar ou da 

comunidade. 
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do registro das 

lembranças particulares 

ou de lembranças dos 

membros de sua família 

e/ou de sua comunidade.  

 Identificar o contexto 

histórico dos espaços de 

convivência como 

elementos constituintes 

de sua identidade, 

reconhecendo as 

especificidades dos 

hábitos e das regras que 

os regem.  

 Reconhecer o significado 

das comemorações e 

festas escolares, 

diferenciando-as das 

datas festivas 

comemoradas no âmbito 

familiar ou da 

comunidade. 

 Descrever e 

distinguir os seus 

papéis e 

responsabilidades 

relacionados à 

família, à escola e à 

comunidade.  

 Identificar a relação 

entre as suas 

histórias e as 

histórias de sua 

família e de sua 

comunidade.  

 Reconhecer o 

significado das 

comemorações e 

festas escolares, 

diferenciando-as das 

datas festivas 

comemoradas no 

âmbito familiar ou 

da comunidade. 

 Identificar as 

diferenças entre os 

variados ambientes 

em que vive 

(doméstico, escolar e 

da comunidade), 

reconhecendo as 

especificidades dos 

hábitos e das regras 

que os regem.  

 Identificar 

semelhanças e 

diferenças entre 

jogos e brincadeiras 

atuais e de outras 

épocas e lugares. 

 Reconhecer o 

significado das 

comemorações e 

festas escolares, 

diferenciando-as das 

datas festivas 

comemoradas no 

âmbito familiar ou da 

comunidade. 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO 

EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

ENSINO RELIGIOSO 

1° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Identificar-se como 

parte de grupos 

sociais, 

desenvolvendo 

valores necessários 

para o convívio em 

sociedade, 

acolhendo e 

respeitando as 

semelhanças e 

 Identificar-se como 

parte de grupos 

sociais, 

desenvolvendo 

valores necessários 

para o convívio em 

sociedade, 

acolhendo e 

respeitando as 

semelhanças e 

 Identificar-se como 

parte de grupos 

sociais, 

desenvolvendo 

valores necessários 

para o convívio em 

sociedade, 

acolhendo e 

respeitando as 

semelhanças e 

 Identificar-se como parte 

de grupos sociais, 

desenvolvendo valores 

necessários para o 

convívio em sociedade, 

acolhendo e respeitando 

as semelhanças e 

diferenças entre o eu, o 

outro e o nós, bem como 

as semelhanças e 
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diferenças entre o 

eu, o outro e o nós, 

bem como as 

semelhanças e 

diferenças físicas, 

culturais e 

religiosas de cada 

um.  

 Reconhecer que o 

seu nome e o das 

demais pessoas os 

identificam e os 

diferenciam.  

 Identificar e 

acolher 

sentimentos, 

lembranças, 

memórias e saberes 

individuais.  

 Identificar as 

diferentes formas 

pelas quais as 

pessoas 

manifestam 

sentimentos, ideias, 

memórias, gostos e 

crenças em 

diferentes espaços.  

 Reconhecer que os 

simbolismos estão 

presentes nas 

diversas formas de 

convivência 

humana.  

diferenças entre o 

eu, o outro e o nós, 

bem como as 

semelhanças e 

diferenças físicas, 

culturais e 

religiosas de cada 

um.  

 Identificar e 

acolher 

sentimentos, 

lembranças, 

memórias e saberes 

individuais.  

 Identificar as 

diferentes formas 

pelas quais as 

pessoas 

manifestam 

sentimentos, ideias, 

memórias, gostos e 

crenças em 

diferentes espaços.  

 Valorizar a 

diversidade de 

formas de vida. 

 Reconhecer a 

alteridade como 

princípio orientador 

do relacionamento 

com o outro. 

 Reconhecer que os 

simbolismos estão 

presentes nas 

diversas formas de 

convivência 

humana. 

diferenças entre o 

eu, o outro e o nós, 

bem como as 

semelhanças e 

diferenças físicas, 

culturais e 

religiosas de cada 

um.  

 Identificar as 

diferentes formas 

pelas quais as 

pessoas 

manifestam 

sentimentos, ideias, 

memórias, gostos e 

crenças em 

diferentes espaços.  

 Identificar e 

acolher 

sentimentos, 

lembranças, 

memórias e saberes 

individuais.  

 Reconhecer que os 

simbolismos estão 

presentes nas 

diversas formas de 

convivência 

humana. 

diferenças físicas, 

culturais e religiosas de 

cada um.  

 Identificar e acolher 

sentimentos, lembranças, 

memórias e saberes 

individuais.  

 Identificar as diferentes 

formas pelas quais as 

pessoas manifestam 

sentimentos, ideias, 

memórias, gostos e 

crenças em diferentes 

espaços.  

 Identificar significados 

atribuídos a cantos 

considerados sagrados 

por diferentes culturas, 

tradições e expressões 

religiosas. 

 Reconhecer que os 

simbolismos estão 

presentes nas diversas 

formas de convivência 

humana. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: ARTES VISUAIS 

2° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Criar, explorar e 

expressar-se a 

partir de temas e 

observação do 

meio ambiente.  

 Identificar 

diferentes cores e 

experimentar 

materiais e 

suportes diversos 

da natureza.  

 Explorar e 

reconhecer e 

identificar 

elementos 

constitutivos das 

artes visuais. 

 Explorar diferentes 
tecnologias e recursos 

digitais nos processos de 

criação artística.  

 Associar imagens de obras 
de arte tradicionais e 

contemporâneas com 

temas, contextos e 

pensamentos distintos, 

reconhecendo a 

diversidade cultural 

presente nas 

manifestações artísticas 

brasileiras.  

 Criar formas artísticas, 

exercitando a imaginação 

e o potencial criativo.  

 Conhecer as distintas 
matrizes estéticas e 

culturais locais e 

regionais.  

 Conhecer os 
monumentos/pontos 

turísticos do Distrito 

Federal a fim de despertar 

o sentimento de 

pertencimento e a 

apropriação do patrimônio 

cultural e ambiental das 

regiões administrativas. 

 Experimentar 

diferentes formas 

de expressão 

artística.  

 Conhecer alguns 

fundamentos da 

linguagem visual 

(cor, forma, 

textura, equilíbrio, 

movimento, 

contrastes de claro 

e escuro), 

aplicando seus 

princípios na 

criação de 

trabalhos artísticos 

variados. 

 Reconhecer 

categorias das 

artes visuais 

(museus, 

galerias, 

instituições, 

artistas, 

artesãos, 

curadores etc.).  
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: TEATRO 

2° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Utilizar espaços 

culturais de 

comunicação 

artística teatral que 

estejam na cidade 

ou em regiões 

vizinhas.  

 Apreciar diferentes 

formas de 

manifestações do 

teatro em diferentes 

contextos, 

conhecendo 

aspectos de 

formação de plateia.  

 Criar cenas 

dramáticas por meio 

de histórias ou 

memórias utilizando 

o corpo.  

 • Interpretar 

personagens de 

narrativas teatrais 

para estimular a 

autocrítica, o senso 

estético e 

desenvolver a 

autodisciplina e 

liberdade de 

autoexpressão.  

 Produzir individual e 

coletivamente textos 

dramáticos com 

início, meio e fim.  

 Reconhecer e 

compreender o 

teatro como fonte de 

cultura e sua relação 

com a história, 

respeitando as 

diversidades étnicas, 

religiosas, culturais e 

sociais.  

 Conhecer 

elementos da 

teatralidade e suas 

relações 

expressivas e 

compositivas. 

 Produzir e encenar 

pequenas peças 

teatrais. 

 Encenar pequenas 

cenas teatrais, 

utilizando 

máscaras com 

referências 

indígenas, 

africanas 

japonesas, gregas, 

indianas e outras 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

2° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Experimentar, 

conhecer e 

compartilhar de 

brincadeiras, jogos 

rítmicos e canções 

do contexto do 

estudante seja ele 

familiar, da 

comunidade e/ou da 

escola.  

 Conhecer espaços 

culturais de dança 

da Região 

Administrativa 

circunvizinha à 

escola e identificar 

seus elementos 

constitutivos. 

 Identificar as partes 

fracionadas do 

corpo e o corpo em 

sua totalidade no 

movimento.  

 Explorar as 

possibilidades de 

forma do corpo. 

 Vivenciar 

improvisações em 

 Experimentar 

movimentação a 

partir de elementos 

da natureza da 

fauna e da flora.  

 Experimentar, 

conhecer e 

compartilhar de 

brincadeiras, jogos 

rítmicos e canções 

do contexto do 

estudante seja ele 

familiar, da 

comunidade e/ou da 

escola.  

 Conhecer espaços 

culturais de dança 

da Região 

Administrativa 

circunvizinha à 

escola e identificar 

seus elementos 

constitutivos. 

 Diferenciar ações 

de deslocamento 

das ações no espaço 

pessoal (cinesfera).  

 Improvisar danças 

inspiradas em obras 

artísticas de outras 

linguagens.  

 Experimentar, 

conhecer e 

compartilhar de 

brincadeiras, jogos 

rítmicos e canções 

do contexto do 

estudante seja ele 

familiar, da 

comunidade e/ou da 

escola.  

 Conhecer espaços 

culturais de dança 

da Região 

Administrativa 

circunvizinha à 

escola e identificar 

seus elementos 

constitutivos. 

 Vivenciar 

improvisações em 

dança 

individualmente, 

em duplas e/ou 

trios. 

 Experimentar, 

conhecer e 

compartilhar de 

brincadeiras, jogos 

rítmicos e canções 

do contexto do 

estudante seja ele 

familiar, da 

comunidade e/ou da 

escola.  

 Conhecer espaços 

culturais de dança 

da Região 

Administrativa 

circunvizinha à 

escola e identificar 

seus elementos 

constitutivos. 

 Vivenciar 

improvisações em 

dança 

individualmente, 

em duplas e/ou 

trios. 

 Compartilhar e 

refletir em grupo 

sobre as 

experiências 
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dança 

individualmente, 

em duplas e/ou 

trios.  

 Compartilhar e 

refletir em grupo 

sobre as 

experiências 

vivenciadas nas 

atividades em sala.   

 Conhecer e 

experimentar 

elementos do 

espaço.  

 Combinar percursos 

espaciais variados. 

 Vivenciar 

improvisações em 

dança 

individualmente, 

em duplas e/ou 

trios. 

 Compartilhar e 

refletir em grupo 

sobre as 

experiências 

vivenciadas nas 

atividades em sala.   

 Compartilhar e 

refletir em grupo 

sobre as 

experiências 

vivenciadas nas 

atividades em sala.   

vivenciadas nas 

atividades em sala.   

 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: MÚSICA 

2° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Apreciar e 

identificar diversas 

formas, gêneros e 

estilos de expressão 

musical, do contexto 

do estudante, seja 

ele familiar, da 

comunidade e/ou da 

escola.  

 Discriminar o 

silêncio como 

parte de 

sequências 

sonoras nas 

atividades de 

brinquedos 

 Discriminar o 

silêncio como parte 

de sequências 

sonoras nas 

atividades de 

brinquedos sonoros e 

jogos folclóricos. 

Explorar suas 

 Discriminar o 

silêncio como 

parte de sequências 

sonoras nas 

atividades de 

brinquedos sonoros 

e jogos folclóricos. 
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 Valorizar e respeitar 

a diversidade 

musical como 

resgate da cultura 

popular e ampliação 

de repertório. 

 Identificar os 

elementos 

constitutivos da 

música por meio de 

jogos, brincadeiras, 

canções e práticas 

diversas.  

 Discriminar o 

silêncio como parte 

de sequências 

sonoras nas 

atividades de 

brinquedos sonoros 

e jogos folclóricos.  

sonoros e jogos 

folclóricos.  

 Organizar as 

sonoridades por 

classificação de 

fontes sonoras, 

observando suas 

características. 

 Improvisar em 

diversos contextos 

musicais (corpo, 

natureza, objetos, 

ambientes e 

instrumentos), 

como processo de 

criação. 

possibilidades vocais 

bem como os 

cuidados para a 

preservação da voz. 

 Acompanhar música, 

utilizando 

instrumentos da 

bandinha e/ou 

confeccionados.  

 Criar códigos 

próprios para 

representação sonora.  

 Propor temas para 

projetos temáticos 

musicais com seus 

pares para 

apresentações na 

escola.  

 Utilizar diferentes 

tecnologias e 

recursos digitais 

(celular, 

filmadoras e 

gravadores em 

geral) nos 

processos de 

criação, 

improvisação 

musical, 

apresentações, 

apreciação e 

demais espaços, 

como registro das 

atividades musicais 

realizadas. 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – EDUCAÇÃO FÍSICA 

2° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Desenvolver 

habilidades motoras 

fundamentais e suas 

combinações em 

contexto de jogos e 

brincadeiras.  

 Desenvolver as 

habilidades 

perceptivomotoras 

por meio de jogos e 

brincadeiras.  

 Conhecer jogos 

de tabuleiro 

tradicionais. 

 Participar de 

danças e 

atividades 

rítmicas 

expressivas que 

possibilitem 

ampliação do 

 Vivenciar diferentes 

brincadeiras e jogos 

da cultura popular 

que propiciem a 

convivência coletiva 

com outras crianças e 

o uso de diversas 

linguagens de modo a 

valorizar a 

diversidade cultural 

do contexto 

comunitário e 

regional. 

 Criar, com o 

auxílio do 

professor, 

brinquedos feitos 

de sucatas e 

material 

reciclável. 

 Conhecer jogos 

de tabuleiro 

tradicionais. 
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 Conhecer jogos de 

tabuleiro tradicionais. 

 Participar de danças e 

atividades rítmicas 

expressivas que 

possibilitem 

ampliação do 

equilíbrio, ritmo e 

expressividade. 

 Compreender e 

reconhecer as 

diferenças individuais 

relacionadas ao corpo 

e o movimento 

respeitando nossa 

diversidade cultural e 

social. 

equilíbrio, ritmo e 

expressividade. 

 Compreender e 

reconhecer as 

diferenças 

individuais 

relacionadas ao 

corpo e o 

movimento 

respeitando nossa 

diversidade 

cultural e social. 

 Vivenciar situações-
problema de ordem 

corporal em 

diferentes contextos 

com o uso de regras 

simples, 

compartilhando 

momentos e 

sensações que 

promovam o 

desenvolvimento de 

vínculos afetivos, o 

respeito mútuo, a 

solidariedade e a 

autoconfiança.  

 Conhecer jogos de 
tabuleiro tradicionais. 

 Participar de danças e 

atividades rítmicas 

expressivas que 

possibilitem 

ampliação do 

equilíbrio, ritmo e 

expressividade. 

 Compreender e 
reconhecer as 

diferenças individuais 

relacionadas ao corpo 

e o movimento 

respeitando nossa 

diversidade cultural e 

social. 

 Participar de 

danças e 

atividades 

rítmicas 

expressivas que 

possibilitem 

ampliação do 

equilíbrio, ritmo 

e expressividade. 

 Compreender e 

reconhecer as 

diferenças 

individuais 

relacionadas ao 

corpo e o 

movimento 

respeitando nossa 

diversidade 

cultural e social. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Identificar as plantas 

mais significativas do 

 Recordar os animais mais 

significativos do cotidiano 

 Relatar casos nos 

quais a interferência 

 Relatar como 
a existência 
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cotidiano (plantas de 

casa, da escola, da 

horta, de plantações, 

plantas/árvores 

decorativas, árvores 

de sombra, árvores 

com balanço etc.), 

indicando os locais 

onde se 

desenvolvem.  

 Descrever 

características de 

plantas que fazem 

parte cotidiano 

escolar/rural/urbano 

considerando: 

tamanho, forma, cor, 

cheiro, fase da vida e 

relacionar essas 

características aos 

locais onde habitam.  

 Entender a 

importância da água 

para a vida no 

Planeta.  

 Observar e registrar, 

por meio de 

experimentos, a 

importância da água 

e da luz para a 

manutenção da vida 

das plantas em geral.  

escolar/rural/urbano 

(animais domésticos, do 

campo, selvagens, insetos 

etc.), indicando os locais 

onde se desenvolvem e a 

relação deles com os seres 

humanos.  

 Descrever características de 

animais que fazem parte do 

cotidiano, considerando: 

tamanho, forma, cor, cheiro, 

fase da vida, local que se 

desenvolve, 

pelagem/revestimento do 

corpo, presença de chifres, 

escamas, penas, garras, e 

relacionar essas 

características aos locais 

onde vivem.  

 Compreender o Sol como 

fonte primária de energia 

para a vida na Terra. 

 Relatar casos do cotidiano 

escolar/doméstico/rural nos 

quais a pouca intensidade 

luminosa e/ou a baixa 

disponibilidade de água 

prejudicou o 

desenvolvimento de plantas 

(Exemplo: ausência de 

gramíneas embaixo de 

árvores de copa frondosa). 

humana causou 

desequilíbrios nas 

populações de 

animais e/ou plantas. 

 Relatar, a partir de 

pesquisa na 

comunidade, os 

diferentes usos 

(alimentício, 

medicinal, 

construção, 

decorativo etc.) das 

plantas do cotidiano, 

identificando quais 

partes do vegetal são 

utilizados em cada 

caso.  

 Identificar as 

principais partes de 

uma planta (raiz, 

caule, folhas, flores e 

frutos) e as funções 

que cada uma 

desempenha.  

 Analisar a relação 

das plantas com o 

ambiente e demais 

seres vivos.  

ou ausência 

de plantas no 

ambiente 

escolar 

contribuiu 

com a 

qualidade de 

vida e bem-

estar dos 

estudantes. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA 

2° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Entender, propor e 

respeitar regras de 

convívio nos lugares 

de vivência e na 

 Conhecer o uso 

sustentável de 

recursos naturais e 

a reciclagem de 

diferentes recursos 

 Relacionar os 

meios de 

transporte, de 

comunicação e 

 Identificar a divisão 

do trabalho 

realizada por 

diferentes grupos 
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região 

circunvizinha.  

 Compreender a 

sociedade como 

agente 

transformador de 

paisagens, 

identificando 

características e 

funcionamento de 

paisagens urbanas e 

do campo.  

 Desenvolver noções 

espaciais de 

localização, 

organização e 

distância a partir do 

espaço da escola em 

relação ao lugar de 

vivência, pontos de 

referência e outros. 

no âmbito familiar, 

na escola e na 

sociedade. 

 Descrever 
diferentes modos de 

vida social, 

reconhecendo a 

importância do 

respeito às 

diferenças.  

 Utilizar noções de 
localização 

espacial, orientação 

e legenda em 

situações 

cotidianas.  

 Explorar registros 

históricos e 

cartográficos 

(mapas, guias de 

ruas, endereços, 

pontos de 

referência), 

observando seus 

usos sociais 

moradia às 

diferentes culturas 

existentes no 

Brasil. 

sociais, tendo em 

vista as atividades 

produtivas da região 

administrativa.  

 Investigar atividades 

produtivas, 

profissões e 

ocupações de 

acordo com os 

costumes, modos e 

hábitos de vida, 

considerando 

questões de gênero. 

 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

2° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Reconhecer 

semelhanças e 

diferenças 

entre jogos e 

brincadeiras 

 Reconhecer espaços de 

sociabilidade e identificar 

os motivos que 

aproximam e separam as 

pessoas em diferentes 

grupos sociais ou de 

parentesco.  

 Compreender o 

sentido da 

alteridade, dando 

ênfase ao 

respeito às 

 Identificar diferentes 

formas de trabalho 

existentes na 

comunidade em que 

vive, seus significados, 
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atuais e de 

outras épocas 

e lugares.  

 Apropriar-se 

da história de 

sua família, 

da escola e da 

comunidade, 

percebendo-

se como 

cidadão 

pertencente a 

esses grupos e 

como sujeitos 

históricos.  

 Selecionar situações 

cotidianas que remetam à 

percepção de mudança, 

pertencimento e memória. 

• Identificar e organizar, 

temporalmente, fatos da 

vida cotidiana, usando 

noções relacionadas ao 

tempo (antes, durante e 

depois).  

 Selecionar e compreender 

o significado de objetos e 

documentos pessoais e da 

família como fontes de 

memórias e histórias nos 

âmbitos pessoal, familiar, 

escolar e comunitário; 

discutindo as razões pelas 

quais alguns objetos são 

preservados e outros são 

descartados.  

 Selecionar objetos e 

documentos pessoais e de 

grupos próximos ao seu 

convívio e compreender 

sua função, seu uso e seu 

significado.  

diferenças 

socioeconômicas, 

étnico-raciais, de 

gênero, de 

orientação 

sexual, de idade, 

culturais, dentre 

outras. 

 Perceber e 

respeitar as 

diversidades 

socioculturais, 

políticas, étnico 

raciais e de 

gênero que 

compõem a 

sociedade atual. 

suas especificidades, 

sua importância e 

impactos no ambiente 

causados por elas na 

comunidade em que 

vive.  

 Reconhecer a 

importância dos 

trabalhos prestados 

com a comunidade 

(voluntariado e 

mutirão). 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

ENSINO RELIGIOSO 

2° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Reconhecer e 

distinguir a 

importância das 

religiosidades e 

seus símbolos nos 

diferentes espaços 

de convivência 

(familiar, social e 

outros), 

valorizando e 

 Reconhecer e 

distinguir a 

importância das 

religiosidades e seus 

símbolos nos 

diferentes espaços de 

convivência 

(familiar, social e 

outros), valorizando 

e respeitando a vida 

 Reconhecer e distinguir a 

importância das 

religiosidades e seus 

símbolos nos diferentes 

espaços de convivência 

(familiar, social e outros), 

valorizando e respeitando 

a vida e a dignidade do 

ser humano.  

 Reconhecer e 

distinguir a 

importância das 

religiosidades e 

seus símbolos nos 

diferentes espaços 

de convivência 

(familiar, social e 

outros), 

valorizando e 
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respeitando a vida 

e a dignidade do 

ser humano.  

  Identificar na 

convivência 

humana a 

possibilidade do 

agir ético em busca 

da percepção do 

sagrado conforme 

a crença de cada 

sujeito. 

 Identificar e 

respeitar as 

diferentes formas 

de registro das 

memórias pessoais, 

familiares, 

escolares e 

religiosas (fotos, 

músicas, narrativas, 

álbuns…).  

e a dignidade do ser 

humano.  

  Identificar na 

convivência humana 

a possibilidade do 

agir ético em busca 

da percepção do 

sagrado conforme a 

crença de cada 

sujeito. 

 Reconhecer na 

convivência humana 

as ações voluntárias 

e o agir altruísta. 

 Identificar e respeitar 

as diferentes formas 

de registro das 

memórias pessoais, 

familiares, escolares 

e religiosas (fotos, 

músicas, narrativas, 

álbuns…).  

 

  Identificar na 

convivência humana a 

possibilidade do agir 

ético em busca da 

percepção do sagrado 

conforme a crença de 

cada sujeito. 

 Compreender a 

alteridade como 

princípio orientador do 

relacionamento com o 

outro. 

 Exemplificar 

significados atribuídos às 

danças e aos alimentos 

considerados sagrados 

por diferentes culturas, 

tradições e expressões 

religiosas. 

 Identificar e respeitar as 

diferentes formas de 

registro das memórias 

pessoais, familiares, 

escolares e religiosas 

(fotos, músicas, 

narrativas, álbuns…).  

respeitando a vida 

e a dignidade do 

ser humano.  

  Identificar na 

convivência 

humana a 

possibilidade do 

agir ético em busca 

da percepção do 

sagrado conforme 

a crença de cada 

sujeito. 

 Identificar e 

respeitar as 

diferentes formas 

de registro das 

memórias pessoais, 

familiares, 

escolares e 

religiosas (fotos, 

músicas, narrativas, 

álbuns…).  

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: ARTES VISUAIS 

3° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Produzir 

trabalhos 

artísticos a partir 

de temas e 

observação do 

meio ambiente.  

 Selecionar 

técnicas, 

 Explorar a 
imaginação e a 

expressividade por 

meio de temas que 

contextualizem a 

ação criadora. 

 Compreender as 

diferentes 

características das 

cores, como forma 

 Analisar imagens 

de obras de arte 

tradicionais e 

contemporâneas 

brasileiras com 

temas, contextos 

e pensamentos, 

reconhecendo a 

 Conhecer alguns 

fundamentos da 

linguagem visual, 

aplicando seus 

princípios na criação 

de trabalhos artísticos 

variados.  

mailto:escolaclasse410sul@gmail.com


 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

ESCOLA CLASSE 410 SUL 

escolaclasse410sul@gmail.com 

 

 

127 

 

 

materiais e 

suportes para a 

produção de 

imagens 

justificando suas 

escolhas a fim de 

desenvolver o 

processo criativo. 

 Relacionar e 

compreender 

criticamente 

formas distintas 

das artes visuais 

tradicionais e 

contemporâneas 

locais, regionais 

e nacionais.  

de elaborar novos 

parâmetros de 

conhecimento e 

observação da 

natureza. 

 Conhecer os 
monumentos/pontos 

turísticos do Distrito 

Federal e suas 

motivações 

históricas a fim de 

despertar o 

sentimento de 

pertencimento e a 

apropriação do 

patrimônio cultural e 

ambiental das 

regiões 

administrativas. 

diversidade 

cultural presente 

nas 

manifestações 

artísticas 

brasileiras para 

ampliar o 

repertorio 

cultural.  

 Conhecer e 

identificar a 

diversidade 

cultural presente 

em manifestações 

artísticas 

brasileiras.  

 Produzir diferentes 

imagens/composições 

por meio das mídias 

digitais.  

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: TEATRO 

3° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Compreender 

diferentes formas 

de manifestações do 

teatro em diversos 

contextos, 

conhecendo 

aspectos de 

formação de 

plateia. 

 Expressar-se 

cenicamente por 

 Conhecer espaços 

culturais de 

comunicação 

artística teatral do 

Distrito Federal.  

 Dramatizar cenas 

explorando desde a 

teatralidade dos 

gestos e das ações 

do cotidiano até 

elementos de 

 Produzir e 

encenar 

espetáculos 

teatrais.  

 Produzir com 

autonomia textos 

de diferentes 

gêneros 

dramáticos com 

início, meio e 

fim. 

 Conhecer cenas 

cotidianas das 

culturas indígenas, 

quilombolas e afro-

brasileiras 

respeitando suas 

especificidades. 

mailto:escolaclasse410sul@gmail.com


 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

ESCOLA CLASSE 410 SUL 

escolaclasse410sul@gmail.com 

 

 

128 

 

 

meio do corpo, 

visando criar 

hábitos sociais, 

organizar ideias e 

pensamentos.  

diferentes matrizes 

estéticas e culturais. 

 Utilizar os 

elementos teatrais 

nas produções 

cênicas.  

 Criar e interpretar 

personagens de 

narrativas teatrais 

para estimular a 

confiança em si 

mesmo, desenvolver 

a autodisciplina e 

liberdade de auto 

expressão.  

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

3° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Conhecer, vivenciar 
e apreciar 

manifestações de 

dança do contexto 

do estudante seja ele 

familiar, da 

comunidade e/ou da 

escola.  

 Conhecer as danças 
das diferentes 

matrizes culturais 

presentes no 

patrimônio artístico 

brasileiro.  

 Conhecer, vivenciar e 

apreciar manifestações de 

dança do contexto do 

estudante seja ele familiar, 

da comunidade e/ou da 

escola.  

 Conhecer as danças das 

diferentes matrizes 

culturais presentes no 

patrimônio artístico 

brasileiro.  

 Conhecer espaços culturais 

de Brasília com promoção 

ao sentimento de 

pertencimento à cidade. 

 Conhecer, 
vivenciar e 

apreciar 

manifestações de 

dança do contexto 

do estudante seja 

ele familiar, da 

comunidade e/ou 

da escola.  

 Conhecer as 

danças das 

diferentes matrizes 

culturais presentes 

no patrimônio 

artístico brasileiro. 

 Conhecer, 
vivenciar e 

apreciar 

manifestações 

de dança do 

contexto do 

estudante seja 

ele familiar, 

da 

comunidade 

e/ou da escola.  

 Conhecer as 

danças das 

diferentes 

matrizes 
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 Conhecer as 
articulações do 

corpo e suas 

possibilidades de 

movimentação.  

 Explorar e 

compreender as 

possibilidades de 

forma do corpo.  

 Combinar ações 
corporais, com e 

sem deslocamento.  

 Vivenciar propostas 
de criação coletiva.  

 Vivenciar trocas e 
reflexão sobre as 

experiências de 

dança vivenciadas 

em grupo. 

 Reconhecer e identificar os 

elementos constitutivos dos 

espaços culturais e suas 

formas de funcionamento. 

 Associar ações corporais 

explorando os elementos do 

espaço.  

 Combinar ações corporais 

explorando percursos 

espaciais. 

 Compor diversos percursos 

espaciais em diferentes 

variações de tempo. 

 Vivenciar propostas de 

criação coletiva.  

 Vivenciar trocas e reflexão 

sobre as experiências de 

dança vivenciadas em 

grupo. 

 Explorar a criação 
artística por meio 

de fotografias, 

vídeos, áudios e 

outros.  

 Utilizar obras 

artísticas como 

inspiração para a 

criação em dança. 

 Vivenciar 
propostas de 

criação coletiva.  

 Vivenciar trocas e 
reflexão sobre as 

experiências de 

dança vivenciadas 

em grupo. 

 

culturais 

presentes no 

patrimônio 

artístico 

brasileiro. 

 Vivenciar 
propostas de 

criação 

coletiva.  

 Vivenciar 

trocas e 
reflexão sobre 

as 

experiências 

de dança 

vivenciadas 

em grupo. 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: MÚSICA 

3° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Trocar as 

experiências/viv

ências dos 

diversos 

gêneros/estilos 

musicais de seu 

contexto, 

reconhecendo 

sua diversidade 

cultural.  

 Relacionar o 

silêncio contido 

nas sequências 

 Trocar as 

experiências/vivência

s dos diversos 

gêneros/estilos 

musicais de seu 

contexto, 

reconhecendo sua 

diversidade cultural.  

 Perceber e reconhecer 

diversas formas, 

gêneros e estilos de 

expressão musical da 

Região 

 Trocar as 

experiências/vivênci

as dos diversos 

gêneros/estilos 

musicais de seu 

contexto, 

reconhecendo sua 

diversidade cultural. 

 Utilizar 

adequadamente o 

potencial vocal no 

canto individual e/ou 

coletivo, fala, conto 

 Trocar as 

experiências/vivência

s dos diversos 

gêneros/estilos 

musicais de seu 

contexto, 

reconhecendo sua 

diversidade cultural.  

 Utilizar diversas 

fontes sonoras em 

criações musicais: 

trilha sonora para 

peças de teatro, 

mailto:escolaclasse410sul@gmail.com


 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

ESCOLA CLASSE 410 SUL 

escolaclasse410sul@gmail.com 

 

 

130 

 

 

sonoras como 

elemento 

formador do 

ritmo (pausas) 

em atividades 

de percepção 

musical, livres 

ou guiadas. 

Administrativa na 

qual vive e/ou estuda. 

 Relacionar o silêncio 

contido nas 

sequências sonoras 

como elemento 

formador do ritmo 

(pausas) em 

atividades de 

percepção musical, 

livres ou guiadas. 

e reconto de 

histórias, nas 

atividades em sala, 

no geral.  

 Analisar os 

elementos 

constitutivos da 

música em audições 

guiadas.  

 Relacionar o silêncio 

contido nas 

sequências sonoras 

como elemento 

formador do ritmo 

(pausas) em 

atividades de 

percepção musical, 

livres ou guiadas. 

 Compor repertório 

musical individual 

e/ou coletivo 

utilizando 

instrumentos da 

bandinha.  

 Utilizar códigos 

próprios de registro 

musical, para 

representação 

sonora.  

dança, contação de 

história, atividades 

corporais livres e/ou 

guiadas. 

 Criar e produzir 

contextos 

sonoromusicais, 

utilizando 

intencionalmente os 

elementos 

constitutivos da 

música em peças 

teatrais, jogos, trilhas 

sonoras, histórias, 

brincadeiras, dentre 

outros que compõem 

o cotidiano escolar. 

 Relacionar o silêncio 

contido nas 

sequências sonoras 

como elemento 

formador do ritmo 

(pausas) em 

atividades de 

percepção musical, 

livres ou guiadas. 

 Elaborar projetos 

temáticos em coletivo 

com seus pares e 

professores para 

atividades musicais 

escolares.  

 Apreciar criticamente 

atividades musicais 

realizadas e 

registradas por meio 
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das tecnologias de 

mídia. 

 Utilizar diferentes 

tecnologias e recursos 

digitais nos processos 

de criação, vivência, 

experenciação, 

apreciação, 

compartilhamento 

artístico. 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – EDUCAÇÃO FÍSICA 

3° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Ampliar o 

repertório motor 

vivenciando 

diversas 

combinações de 

habilidades motoras 

fundamentais no 

contexto de jogos e 

brincadeiras.  

 Aprimorar as 

habilidades 

perceptivomotora 

por meio de jogos e 

brincadeiras.  

 Compreender 

regras dos jogos de 

 Aprimorar as 

habilidades 

perceptivomotoras 

por meio de jogos e 

brincadeiras.  

 Compreender regras 

dos jogos de 

tabuleiro 

tradicionais. 

 Aprimorar as 

habilidades 

perceptivomotoras por 

meio de jogos e 

brincadeiras.  

 Ampliar o 

conhecimento acerca de 

brincadeiras e jogos da 

cultura popular que 

propiciem a 

convivência coletiva 

com outras crianças e o 

uso de diversas 

linguagens de modo a 

valorizar a diversidade 

cultural do nosso país. 

 Compreender situações-

problema de ordem 

corporal em diferentes 

contextos com o uso e 

criação de regras, 

compartilhando 

 Aprimorar as 

habilidades 

perceptivomotoras 

por meio de jogos 

e brincadeiras.  

 Construir e criar 

brinquedos e 

jogos feitos com 

sucata e material 

reciclável 

desenvolvendo a 

criatividade. 

 Compreender 

regras dos jogos 

de tabuleiro 

tradicionais. 
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tabuleiro 

tradicionais. 

momentos e sensações 

que promovam o 

desenvolvimento de 

vínculos afetivos, o 

respeito mútuo, a 

solidariedade e a 

autoconfiança.  

 Compreender regras 

dos jogos de tabuleiro 

tradicionais. 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Elencar os animais 
mais frequentes nos 

cotidianos urbano e 

rural (animais 

domésticos, 

animais de pecuária 

e animais 

selvagens), 

identificando as 

suas principais 

características e 

destacando a 

relação desses 

animais com os 

seres humanos.  

 Relatar 
desequilíbrios 

ambientais, 

destacando a 

influência humana 

em cada situação e 

os consequentes 

distúrbios às 

 Identificar, com 

exemplos do 

cotidiano, a forma 

de reprodução e 

desenvolvimento 

dos animais 

domésticos. 

 Reconhecer a 

reprodução como 

forma de 

continuidade das 

espécies  

 Reconhecer que os 

seres vivos passam 

por alterações ao 

longo do seu ciclo 

de vida.  

 Identificar 

ocorrências que 

interferem no ciclo 

de vida dos animais 

e plantas. 

  • Elencar animais 

que compartilham 

características 

externas similares, 

sugerindo 

categorias para 

aqueles mais 

semelhantes. 

 Diferenciar os 

animais por grandes 

grupos, dando 

destaque às 

características que 

os assemelham.  

 Conhecer as classes 

dos animais 

 Propor estratégias 

de preservação dos 

vertebrados do 

Cerrado, 

considerando as 

espécies mais 

afetadas pelas 

interferências 

humanas no meio 

ambiente. 
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populações de 

animais envolvidas.  

 Conhecer o ciclo de 
vida dos seres 

vivos. 

vertebrados (peixes, 

anfíbios, répteis, 

aves e mamíferos), 

comparando as 

características que 

os situam em cada 

grupo taxonômico.  

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA 

3° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Entender, propor e 

respeitar regras de 

convívio nos 

lugares de 

vivência, na região 

circunvizinha e na 

sua cidade. 

 Estabelecer 

semelhanças e 

diferenças que 

existem entre o seu 

ambiente familiar, 

escolar e social.  

 Identificar as 
atividades 

produtivas, 

profissões e 

ocupações que 

repercutem na 

natureza.  

 Compreender a ação 
da sociedade nas 

questões 

socioambientais 

locais e em espaços 

distantes e seus 

impactos em 

diferentes espaços e 

tempos, 

reconhecendo a 

importância do 

cuidado e 

preservação do meio 

em que vive. 

 Compreender a 

divisão do trabalho 

realizada por 

diferentes grupos 

 Relacionar a 

evolução dos 

meios de 

transporte e de 

comunicação, suas 

funções, a partir do 

avanço das 

tecnologias.  

 Utilizar a 

linguagem 

cartográfica para 

se localizar, obter 

informações e 

interpretar a 

organização 

geográfica.  

 Explorar os 

diferentes tipos de 

mapas, suas 

aplicações, 

legendas e escalas. 

 Identificar e 

comparar a 

organização 

geográfica da cidade 

de Brasília com 

outras cidades.  

 Localizar, conhecer e 

comparar a realidade 

das relações 

socioeconômicas e 

culturais de grupos 

de diferentes origens 

e de povos de 

comunidades 

tradicionais nos seus 

lugares de vivência. 
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sociais, 

considerando 

questões de gênero e 

tendo em vista as 

atividades 

produtivas da cidade 

e do campo. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

3° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Identificar os 

grupos 

populacionais 

que formam a 

cidade, o 

município e a 

região, as 

relações 

estabelecidas 

entre eles e os 

eventos que 

marcam a 

formação da 

cidade, como 

fenômenos 

migratórios (vida 

rural/vida 

urbana), 

desmatamentos, 

estabelecimento 

de grandes 

empresas etc.  

 Identificar os 

patrimônios 

históricos e 

culturais de sua 

cidade ou região 

e discutir as 

razões culturais, 

sociais e 

políticas para 

que assim sejam 

considerados.  

 Identificar os 

marcos 

históricos do 

lugar em que 

vive e 

compreender 

seus 

significados.  

 Identificar os 

registros de 

memória na 

cidade (nomes de 

 Compreender as 

diferenças entre 

o espaço público 

e o privado, 

enfatizando as 

instituições 

públicas e seus 

aspectos 

administrativos.  

 Mapear os 

espaços públicos 

no lugar em que 

vive e identificar 

suas funções 

como 

equipamentos 

públicos sejam 

de lazer, 

administrativos, 

serviços, 

comunitários, 

cultura e 

religião, 

 Identificar semelhanças 

e diferenças existentes 

entre comunidades de 

sua cidade ou região, e 

descrever o papel dos 

diferentes grupos sociais 

que as formam. 

 Compreender as 

diferenças entre o 

espaço público e o 

privado e mapear os 

espaços públicos no 

lugar em que vive (ruas, 

praças, escolas, 

hospitais, prédios do 

governo etc.) e 

identificar suas funções. 

 Identificar as áreas de 

conservação ambiental, 

compreendendo a 

importância de sua 

preservação.  
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 Selecionar, por 

meio da consulta 

de diversas 

fontes, e registrar 

acontecimentos 

ocorridos ao 

longo do tempo 

na cidade ou 

região em que 

vive. 

 Identificar 

modos de vida 

na cidade e no 

campo no 

presente, 

comparando-os 

com os do 

passado.  

ruas, da região 

administrativa, 

monumentos, 

edifícios etc.), 

discutindo os 

critérios que 

explicam a 

escolha desses 

nomes.  

educação, saúde, 

infraestrutura, 

segurança 

pública, esporte, 

assistência 

social, entre 

outros. 

 

 Identificar diferenças 

entre formas de trabalho 

realizadas na cidade e 

no campo, considerando 

também o uso da 

tecnologia nesses 

diferentes contextos e 

comparar as relações de 

trabalho do presente 

com as de outros tempos 

e espaços, analisando 

mudanças e 

permanências.  

 Identificar mudanças 

que ocorreram em 

profissões, produtos e 

serviços em sua 

comunidade, ao longo 

do tempo. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

ENSINO RELIGIOSO 

3° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Compreender 

o fenômeno 

religioso como 

expressão do 

sagrado 

presente na 

diversidade 

cultural e 

 Compreender o 

fenômeno 

religioso como 

expressão do 

sagrado presente 

na diversidade 

cultural e 

religiosa da 

comunidade.  

 Compreender o 

fenômeno religioso 

como expressão do 

sagrado presente na 

diversidade cultural e 

religiosa da comunidade.  

 Compreender e exercer a 

alteridade como 

princípio orientador do 

relacionamento com o 

outro.  

 Compreender o 

fenômeno religioso 

como expressão do 

sagrado presente na 

diversidade cultural e 

religiosa da 

comunidade.  

 Compreender e exercer 

a alteridade como 
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religiosa da 

comunidade.  

 Compreender e 

exercer a 

alteridade 

como princípio 

orientador do 

relacionamento 

com o outro.  

 

 Compreender e 

exercer a 

alteridade como 

princípio 

orientador do 

relacionamento 

com o outro.  

 

 Identificar, caracterizar e 

respeitar os diferentes 

espaços e territórios 

religiosos de diferentes 

tradições e movimentos 

religiosos como locais de 

realização das práticas 

celebrativas. 

 Identificar, caracterizar e 

respeitar práticas 

celebrativas (cerimônias, 

orações, festividades, 

peregrinações, entre 

outras) como parte 

integrante do conjunto 

das diferentes 

manifestações religiosas 

de várias culturas e 

sociedades. 

princípio orientador do 

relacionamento com o 

outro.  

 Reconhecer, 

caracterizar e respeitar 

as indumentárias 

(roupas, acessórios, 

símbolos, pinturas 

corporais) utilizadas 

em diferentes 

manifestações e 

tradições religiosas, 

bem como elementos 

integrantes das 

identidades religiosas. 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – LÍNGUA PORTUGUESA 

4° ANO – OBJETIVOS 

 1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

ORALIDADE 

 Planejar a 

fala, 

selecionando 

e  

monitorando 

o uso de 

recursos 

(tipo de 

vocabulário, 

pronúncia, 

entonação, 

gestos etc.) 

 Entrevistar 

com o intuito 

de esclarecer 

dúvidas ou 

ampliar 

conhecimento. 

 Interpretar 

oralmente 

pinturas e 

obras  

literárias e de 

arte 

 Estruturar e 

produzir textos 

jornalísticos e 

publicitários, 

oralmente ou em 

meio digital, 

considerando a 

situação 

comunicativa e o 

tema/ 

assunto/finalidade 

do texto. 

 Representar 

cenas de 

textos 

dramáticos, 

reproduzindo 

as falas das 

personagens, 

de acordo 

com as 

rubricas de 

interpretação 

e movimento 
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adequados 

ao gênero 

oral a ser 

produzido. 

 Discutir 

tema em 

grupo, 

defendendo 

ponto de 

vista 

(argumentos) 

e elaborando 

síntese sobre 

o assunto 

debatido. 

conhecidas.  

 

 

 Relatar para a 

turma alguma 

experiência 

vivida. 

 Recitar e expor 

temas estudados 

em apresentações, 

feiras culturais, 

exposições ou em 

outras atividades. 

indicadas 

pelo autor. 

LEITURA/ 

ESCUTA 

 Ler com fluência 

e compreensão 

diversos gêneros 

textuais. 

 Adequar 

procedimentos 

de leitura 

(destacar 

informações 

importantes, 

analisar o 

contexto de 

produção, etc) a 

objetivos da 

própria leitura. 

 Antecipar 

conteúdos de 

textos a serem 

lidos, em função 

de seu suporte, 

gênero e 

 Buscar pistas 

textuais, intertextuais 

e contextuais para ler 

nas entrelinhas (fazer 

inferências), 

ampliando a 

compreensão. 

 Destacar no texto, 

elementos 

linguísticos, 

verificando a 

validade de hipóteses 

levantadas. 

 Construir a 

compreensão global 

do texto lido, 

unificando e 

interrelacionando 

informações 

explícitas e 

implícitas, 

produzindo 

inferências e 

validando ou não 

(verificação) 

hipóteses levantadas. 

 Compreender a 

especificidade 

do texto 

literário, 

lidando com 

seus elementos 

estéticos e 

discursivos.  

 Reconhecer a 

especificidade 

da autoria, a 

relação 

intrínseca entre 

autor e obra. 

 Perceber que 

textos literários 

mobilizam 

desejos 

humanos, 

inclusive o 

desejo de 

expressar-se. 

 Descrever e 

valorizar 

obras 

decorrentes 

da cultura 

popular em 

publicações 

antigas e 

atuais. 

 Perceber no 

texto figuras 

de linguagens 

(metáfora, 

antítese etc.). 

 Ler e 

interpretar 

diversos 

textos 

literários, 

identificando 

o uso dos 

mesmos em 
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contextualização

. 

 Antecipar 

informações 

sobre assuntos 

durante a leitura 

de texto. 

 Selecionar 

informações 

significativas ou 

relevantes para 

compreensão do 

texto lido. 

 Estabelecer relações 

entre o texto e outros 

textos 

(intertextualidade) e 

recursos de natureza 

suplementar que 

acompanham 

(gráficos, tabelas, 

desenhos, fotos etc.) 

no processo de  

compreensão e 

interpretação do 

texto. 

 Compreender o que 

ouve, argumentando, 

comparando e 

concluindo. 

contextos 

variados. 

ESCRITA/ 

PRODUÇÃO 

DE TEXTO 

 Planejar a escrita 

do texto 

considerando o 

tema central, o 

gênero textual e 

os prováveis 

destinatários/ 

interlocutores. 

 Escrever textos 

em diferentes 

gêneros de acordo 

com a finalidade 

da situação 

comunicativa: 

convidar (gênero-

convite), informar 

(gêneros-cartaz, 

bilhete, notícia, 

etc.) instruir 

(gêneros, receita, 

regra de jogo, 

etc.). 

 Apropriar-se de 

diferentes 

procedimentos 

necessários ao 

ato de escrever 

(compreender 

aspectos 

notacionais e 

discursivos), 

considerando a 

diversidade de 

gêneros que 

circulam em 

sociedade.  

 Aplicar 

vocabulário 

específico ao 

gênero textual 

produzido. 

 Considerar a 

morfologia de 

palavras em 

situações de uso 

 Produzir, 

revisar e 

reescrever 

textos 

considerando 

sua estrutura: 

paragrafação, 

marginação e 

título 

procurando 

demonstrar 

clareza e 

coerência 

nas 

informações 

registradas, 

observando 

sinais de 

pontuação e 

sua relação 

com o 

sentido 

 Produzir, 

revisar e 

reescrever 

textos 

considerando 

sua estrutura: 

paragrafação, 

marginação e 

título 

procurando 

demonstrar 

clareza e 

coerência nas 

informações 

registradas, 

observando 

sinais de 

pontuação e 

sua relação 

com o 

sentido 

produzido no 

texto. 
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 Escrever textos 

atentando-se para 

elementos que 

compõem a 

estrutura e a 

apresentação de 

cada gênero (o 

que compõe uma 

fábula, um 

poema, uma 

notícia, uma regra 

de jogo etc.). 

 Escrever textos 

em gêneros que 

apresentem em 

sua organização 

interna diferentes 

modos (tipos) 

textuais: 

narração, 

descrição, 

argumentação, 

instrução, relatos 

e exposição, sem 

necessidade de 

classificação pelo 

tipo. 

 Refletir, revisar e 

reescrever textos 

produzidos 

considerando um 

ou mais aspectos 

a seguir: 

organização em 

parágrafos 

(quando for o 

caso), sequência 

da escrita, 

construindo 

significados a 

partir do código 

escrito e seu 

contexto. 

 Desenvolver 

autonomia para 

revisar o próprio 

texto durante e 

depois do 

processo de 

escrita. 

 Reconhecer 

diferenças entre 

organização de 

textos em 

estrofes/versos e 

em prosa com 

uso de 

parágrafos. 

produzido no 

texto. 
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lógica de ideias, 

coerência e 

coesão, 

pontuação, escrita 

correta das 

palavras etc. 

 

ANÁLISE 

LINGUÍSTICA/ 

SEMIÓTICA 

 Reconhecer 
regularidades e 

irregularidades 

ortográficas 

aplicadas em 

produção de 

texto. 

 Reconhecer 
indicadores que 

permitam situar 

a cadeia 

cronológica: 

localizadores 

temporais, 

tempos verbais 

e advérbios etc. 

 Usar a 
variedade 

linguística 

apropriada 

à  situação de 

produção de 

texto, fazendo 

escolhas 

adequadas 

quanto a 

vocabulário e 

gramática. 

 Utilizar a língua 

escrita como 

meio de 

informação e de 

transmissão de 

cultura e como 

instrumento 

 Construir 

significados a 

partir do texto 

escrito e seu 

contexto. 

 Consultar 

dicionários 

enciclopédias 

e gramáticas 

sempre que 

necessário, em 

momentos de 

leitura e 

escrita 

ampliando 

seus 

conhecimento

s. 

 Construir 

significados a 

partir do texto 

escrito e seu 

contexto. 

 Consultar 

dicionários 

enciclopédias 

e gramáticas 

sempre que 

necessário, em 

momentos de 

leitura e escrita 

ampliando 

seus 

conhecimentos

. 

 Construir 

significados a 

partir do texto 

escrito e seu 

contexto. 

 Consultar 

dicionários 

enciclopédias e 

gramáticas 

sempre que 

necessário, em 

momentos de 

leitura e escrita 

ampliando seus 

conhecimentos. 
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para planejar e 

realizar tarefas 

concretas em 

diversas 

situações 

comunicativa. 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: ARTES VISUAIS 

4° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Reconhecer e valorar a 

influência de distintas 

matrizes estéticas e culturais 

das artes visuais nas  

manifestações artísticas das 

culturas locais, regionais e 

nacionais. 

 Conhecer obras de arte sobre 

a diversidade cultural 

presente no  

Distrito Federal. 

 Pesquisar e exercitar as 

diferentes propriedades da 

cor. 

 Conhecer os fundamentos da 

linguagem visual e aplicar 

seus  

princípios em criação de 

trabalhos artísticos variados. 

 Apreciar obras artísticas, 

observando fundamentos da 

linguagem visual a fim de 

estabelecer conceitos e 

significados propostos. 

 Pesquisar e conhecer três dos 

maiores protagonistas na 

cena da construção de 

Brasília, estabelecendo a 

 Conhecer o 
patrimônio 

artístico do  

Distrito 

Federal.  

 Frequentar 

espaços 

culturais 

diversos.  

 Selecionar 
técnicas, 

materiais e 

suportes para 

a produção de 

imagens 

justificando 

suas escolhas 

a fim de 

desenvolver o 

processo 

criativo. 

 Conhecer 
diferentes 

imagens/ 

composições 

por meio das 

 Analisar imagens 
de obras de arte 

tradicionais e 

contemporâneas 

brasileiras com 

temas, contextos 

e pensamentos, 

reconhecendo a 

diversidade 

cultural presente 

nas manifestações 

artísticas para 

ampliar o 

repertório 

cultural. 

 

 Reconhecer 
processos de 

criação, 

explorando 

pensamentos, 

emoções e 

percepções para 

instigar a 

reflexão, a 

sensibilidade, a 

imaginação, a 

 Identificar o 
processo de 

construção das 

produções 

realizadas individual 

ou coletivamente, 

demonstrando 

atitude de respeito 

frente aos seus  

trabalhos e dos 

colegas. 

 Valorizar o 
patrimônio cultural, 

material e imaterial, 

de culturas diversas, 

em especial a 

brasileira, 

incluindo-se suas 

matrizes indígenas, 

africanas e 

europeias, de 

diferentes épocas, 

favorecendo a 

construção de 

vocabulário e 

repertório relativos 

às  
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relação de elementos visuais 

como formas geométricas, 

volume, equilíbrio, e 

dinâmica de cores e traços 

(linhas) com a Arquitetura. 

mídias 

digitais. 

intuição, a 

curiosidade e a 

flexibilidade. 

 diferentes 
linguagens 

artísticas. 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: TEATRO 

4° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Experienciar 

diferentes formas 

de  

manifestações do 

teatro em diversos 

contextos, 

observando os 

aspectos de plateia.  

 Combinar 

movimentos 

corporais e vocais 

em atividades 

cênicas em grupo 

ou individual. 

 Produzir textos 

dramáticos e 

encená-los 

expressando-se por 

meio do corpo, voz 

e sensações. 

 Identificar as 

diferentes 

modalidades 

teatrais. 

 Reconhecer e 

experienciar os 

elementos teatrais 

em espetáculos 

cênicos. 

 Explorar 

diferentes 

tecnologias e 

recursos digitais 

em produções 

cênicas.  

 Vivenciar cenas 

cotidianas das culturas 

indígenas, ciganas, 

quilombolas e afro-

brasileiras dos  

grupos que residem no 

Distrito Federal e 

entorno respeitando 

suas especificidades.  

 Criar e exercitar novas 

formas de linguagens 

corporal e cênica a 

partir do circo 

(palhaçadas/clown por 

meio da definição de 

um personagem. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

4° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 
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 Conhecer, 

vivenciar e apreciar 

manifestações de 

dança da cultura 

local e regional. 

 Pesquisar a 

diversidade cultural 

presente nas 

manifestações de 

dança brasileira. 

 Conhecer espaços 

culturais do 

Distrito Federal, 

em especial 

aqueles voltados 

para as práticas de 

dança.  

 Identificar 

elementos 

constitutivos do 

espaço cultural 

teatral. 

 Conhecer os 

campos de atuação 

profissional da área 

de dança. 

 Estabelecer 

relações entre o 

movimento das 

partes do corpo, 

movimentos 

parciais, e do corpo 

na totalidade, 

movimentos totais.  

 Ampliar as 

possibilidades de 

experimentação das 

formas do corpo. 

 Ampliar o 

repertório de 

experimentação de 

ações corporais. 

 Conhecer e 

vivenciar os 

elementos do 

espaço. 

 Combinar 

variações de tempo 

dos movimentos. 

 Vivenciar 

propostas de 

criação coletiva 

em dança em 

pequenos e 

grandes grupos. 

 Experimentar 

movimentos a 

partir de estímulos 

internos (pessoais). 

 Utilizar obras 

artísticas (músicas, 

peças teatrais, 

literatura, artes 

visuais) como 

inspiração para a 

criação em dança. 

 Refletir sobre os 

momentos de 

criação em dança 

vivenciados. 

 Compreender a 

dança como um 

fazer processual 

identificando suas 

etapas. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: MÚSICA 

4° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Apreciar estilos e 

gêneros musicais 

no contexto da 

formação da 

sociedade 

brasileira.  

 Perceber suas 

potencialidades 

vocais na 

interpretação de 

obras musicais.  

 Tocar 

instrumentos da 

bandinha, de 

maneira 

organizada e 

intencional em 

 Registrar, em 

multimídia, 

produções musicais 

criadas pelos pares 

e coletivo da 

comunidade escolar 
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 Perceber e 

reconhecer 

elementos dos 

vários gêneros e 

estilos da 

expressão musical 

do contexto da 

origem do DF.  

 Combinar gêneros 

e estilos musicais 

do DF para 

expressar sua 

diversidade cultural 

desde sua origem, 

por meio das 

demais linguagens 

artísticas (artes 

visuais, dança e 

teatro). 

 Analisar os 

elementos 

constitutivos da 

música referentes 

ao ritmo, 

intensidade e altura, 

identificando-os no 

repertório 

individual e 

coletivo da sala de 

aula.  

 Explorar, por meio 

da escuta atenta de 

obras musicais, a 

importância e a 

função do silêncio 

como parte da 

estrutura musical 

em diferentes 

gêneros/estilos 

musicais. 

projetos temáticos, 

relacionando 

gêneros/estilos 

musicais diversos. 

 Executar músicas 

com instrumentos 

da bandinha como 

fundo na 

montagem de 

espetáculos.  

 Codificar 

sistematicamente 

as músicas tocadas 

com os 

instrumentos da 

bandinha, 

simbolizando cada 

instrumento 

utilizado com 

registro próprio. 

utilizando os 

conteúdos musicais 

desenvolvidos para 

apreciação crítica.  

 Visitar e conhecer 

espaços 

musicais/culturais 

do Distrito Federal 

e entorno para 

apreciação e 

ampliação de 

repertório cultural. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – EDUCAÇÃO FÍSICA 

4° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Conhecer, por meio 
de múltiplas 

linguagens 

(corporal, oral, 

escrita e 

audiovisual), as 

brincadeiras e os 

jogos populares do 

Distrito Federal e 

 Experimentar 

movimentos 

psicomotores 

ligados à força, à 

resistência, ao 

equilíbrio e à 

coordenação 

 Experimentar e 

fruir, de forma 

individual e 

coletiva, diferentes 

atividades. 

  -adaptadas 

relacionadas aos 

 Experimentar e 

fruir diferentes 

ritmos a partir das 

danças e 

manifestações 

populares regionais 

de matrizes 

mailto:escolaclasse410sul@gmail.com


 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

ESCOLA CLASSE 410 SUL 

escolaclasse410sul@gmail.com 

 

 

145 

 

 

de matriz indígena 

e africana, 

explicando suas 

características e a 

importância desse 

patrimônio 

histórico cultural 

na preservação das 

diferentes culturas.  

 Identificar 
situações de 

injustiça e 

preconceito 

geradas e/ou 

presentes no 

contexto dos jogos 

e demais práticas 

corporais e discutir 

alternativas para 

superá-las. 

motora fina e 

grossa.  

 Vivenciar 

momentos de 

autonomia e 

criação lúdica. 

esportes, lutas e 

ginástica. 

 Participar de 

atividades 

adaptadas de 

esportes, lutas e 

ginásticas criando 

estratégias 

individuais e 

coletivas, prezando 

pelo protagonismo 

e trabalho coletivo. 

africanas e 

indígenas. 

 Identificar e 

perceber as 

relações da 

atividade física 

com o corpo, 

respeitando as 

características de 

gênero e biótipos. 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

4° ANO – OBJETIVOS 

 1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

MATÉRIA 

E 

ENERGIA 

 Apontar 

situações 

cotidianas nas 

quais é possível 

identificar 

misturas (café 

com leite, água 

e sabão, leite e 

chocolate em 

pó, água e sal, 

água e óleo, 

 Identificar as 

misturas com 

base em 

propriedades 

físicas 

observáveis 

como 

temperatura 

de fusão, 

temperatura 

de ebulição, 

 Discutir situações 

em que os 

materiais sofrem 

transformações 

quando 

submetidos a 

determinadas 

condições de 

temperatura, luz e 

umidade. 

Exemplo: 

 Relatar 

situações em 

que se 

observam 

transformações 

irreversíveis 

dos materiais 

ocasionadas 

por variações 

de temperatura.  
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resíduos de 

poluição no ar, 

no solo e na 

água etc.).  

densidade e 

número de 

fases, 

reconhecendo 

suas 

composições. 

 Criar 

situações 

para observar 

as alterações 

das 

propriedades 

físicas das 

substâncias e 

misturas. 

Exemplo: 

água pura vs. 

água com sal 

desbotamento de 

pinturas e roupas, 

ferrugem, 

amolecimento e 

endurecimento de 

materiais etc.).  

 Testar, utilizando 

linguagem 

científica e 

diferentes formas 

de registros, as 

transformações 

que ocorrem em 

materiais do dia a 

dia quando 

submetidos a 

certas condições 

de temperatura 

(aquecimento/resfr

iamento), de 

radiação (luz) e de 

umidade. 

 Investigar técnicas 

para redução dos 

efeitos das 

variações de 

temperaturas, da 

incidência de 

radiação e da 

umidade sobre os 

materiais 

(Exemplos.:utiliza

ção de resinas, de 

vernizes, técnicas 

de curagem, 

vulcanização etc.). 

 Testar e 

concluir que, 

ao ser 

submetida a 

certas 

condições de 

temperatura, a 

matéria pode 

sofrer 

transformações 

reversíveis 

(como 

mudanças no 

estado físico da 

água) e 

irreversíveis 

(como o 

cozimento do 

ovo, a queima 

do papel etc.). 
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V
ID

A
 

E
 

E
V

O
L

U
Ç

Ã
O

 

 Apresentar 

exemplos do 

cotidiano de 

forma a 

ilustrar as 

relações de 

predação 

entre os 

animais.  

 Elaborar uma 

cadeia 

alimentar 

simples, 

considerando 

os exemplos 

de predação 

elencados. 

 Discutir 

sobre os 

animais 

herbívoros, 

em especial 

os 

invertebrados

, (artrópodes, 

anelídeos, 

moluscos), 

para incluí-

los na cadeia 

alimentar, 

destacando 

sua posição 

(nível 

trófico).  

 Selecionar 

um bioma 

brasileiro 

 Reconhecer o 

papel do Sol 

como fonte 

primária de 

energia para a 

produção de 

alimentos.  

 Elaborar uma teia 

alimentar do 

bioma Cerrado, 

destacando as 

interações tróficas 

e com exemplos 

de animais que se 

alimentam em 

diferentes níveis 

tróficos. 

 Demonstrar por 

meio de 

dinâmicas, jogos, 

brincadeiras etc., 

a perda energética 

entre níveis 

tróficos.  

 Apresentar 

registros de 

extinção ou 

diminuição 

significativa de 

espécies do 

Cerrado, 

avaliando o 

impacto desse 

desequilíbrio na 

teia alimentar e 

no ecossistema.  

 Elaborar 

dinâmicas que 

ilustrem as 

consequências 

ecológicas para 

um ecossistema 

que teve 

interrompida a 

ciclagem de 

nutrientes.  

 Levantar 

percepções da 

comunidade 

acerca dos 

micro-

organismos e da 

sua importância 

para a vida na 

Terra, refletindo 

se há impressões 

distorcidas 

acerca da 

importância e 

ubiquidade 

desses seres.  

 Investigar se há 

algum ambiente 

ou ser vivo, no 

planeta Terra, 

que não é 

povoado por e/ou 

não interage com 

os micro-

organismos 

 Reconhecer que os 

seres do Reino 

Animalia, desde 

seu surgimento no 

Planeta, sempre 

coexistiram com as 

bactérias, 

considerando que 

este segundo grupo 

surgiu na Terra há 

mais tempo e que 

mantém uma 

relação íntima com 

todos os animais.  

 Investigar a 

importância dos 

microorganismos, 

em especial das 

bactérias, para a 

manutenção da 

vida na Terra.  

 Reconhecer que 

nenhum animal é 

capaz de se 

desenvolver sem o 

suporte dos micro-

organismos, em 

especial das 

bactérias.  

 Conhecer 

processos de 

produção de 

alimentos, 

combustível e 

medicamentos 

auxiliados por 

micro-organismos. 
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como 

referência 

para elaborar 

uma cadeia 

alimentar 

simples, 

destacando a 

radiação 

solar como 

fonte 

primária de 

energia a 

todos seres 

vivos e os 

decompositor

es como os 

seres que 

garantem a 

ciclagem de 

nutrientes 

nos 

ecossistemas. 

 Empregar a 

dinâmica de perda 

energética e fluxo 

de energia nas 

cadeias 

alimentares para 

compará-la com o 

ciclo da matéria. 

 Descrever e 

destacar 

semelhanças e 

diferenças entre o 

ciclo da matéria e 

o fluxo de energia 

entre os 

componentes 

vivos e não vivos 

de um 

ecossistema. 

 Compreender o 

papel dos fungos 

e bactérias no 

processo de 

decomposição. 

 Formular 

representações do 

planeta Terra caso 

os micro-

organismos 

desapareçam.  

 Investigar e 

mapear a 

comunidade em 

busca de doenças 

causadas por 

infecções de 

micro-organismos.  

 Reconhecer que, 

apesar de sua 

ubiquidade, apenas 

uma pequena 

parcela dos micro-

organismos causa 

doenças.  

 Investigar as 

formas de 

transmissão de 

doenças 

infecciosas, 

propondo atitudes 

e medidas 

adequadas para sua 

prevenção. 
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T
E

R
R

A
 

E
 

U
N

IV
E

R
S

O
 

 Observar as 
posições do 

nascente e do 

poente do Sol e 

identificar os 

pontos cardeais 

Leste-Oeste e 

Norte e Sul.  

 Conhecer e saber 

fazer o uso de 

bússolas e 
aplicativos 

mobile de GPS 

para identificar os 

pontos cardeais.  

 Identificar os 

pontos cardeais a 

partir de 

observações e 

registros de 

diferentes 

posições relativas 

do Sol e da 

sombra de uma 

vara (gnômon) e 

compará-los com 

as indicações dos 

pontos cardeais 

obtidas por meio 

de uma bússola e 

aplicativos de 

GPS.  

 Localizar as 
posições relativas 

da escola, da 

cidade e do DF 

utilizando cartas e 

mapas. 

 Comparar os 

calendários de 

diferentes 

civilizações 

identificando as 

referências 

utilizadas para 

contagem da 

passagem do 

tempo em cada 

cultura.  

 Reconhecer as 

fases da Lua e 

sua 

periodicidade 

através de 

registros das 

formas aparentes 

ao longo do mês 

e compreender o 

que são e como 

ocorrem. 

 Caracterizar os 

movimentos de 

rotação e 

translação da 

Terra.  

 Associar os 

movimentos 

cíclicos da Lua 

e da Terra a 

períodos 

regulares de 

tempo. 

 Compreender 

como as 

diferentes 

culturas 

utilizavam os 

movimentos 

ciclos da Lua e 

da Terra na 

construção de 

calendários e 

como surgiu os 

anos bissextos 

em nosso 

calendário.  

 Saber utilizar 

simulações dos 

movimentos de 

rotação e 

translação da 

Terra e da 

inclinação de seu 

eixo imaginário 

na compreensão 

das estações do 

ano. 

 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 
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EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

4° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Reconhecer o Distrito Federal 

a partir de sua história, seus 

símbolos, seu sistema 

administrativo, percebendo a 

pluralidade cultural, a 

biodiversidade, as atividades 

econômicas e suas relações 

com a qualidade de vida e a 

sustentabilidade.  

 Perceber as relações de 

interdependência entre a 

cidade e o campo, comparando 

os diferentes modos de vida 

desses grupos sociais.  

 Compreender a formação 

espacial das regiões 

administrativas do DF. 

 Analisar os aspectos da 

ocupação, as condições de 

moradia e o índice de 

qualidade de vida das Regiões 

Administrativas do DF.  

 Identificar o papel da 

sociedade na transformação do 

espaço geográfico, 

conhecendo as manifestações 

cotidianas naturais e as 

produzidas pelas sociedades na 

modificação das paisagens. 

 Comparar os usos dos 

diferentes tipos de tecnologia 

em seu cotidiano.  

 Identificar as 

atividades 

econômicas do 

DF e suas 

relações com a 

saúde, a 

qualidade de 

vida, bem como 

a 

sustentabilidade 

ambiental. 

 Utilizar 

procedimentos 

básicos de 

observação, 

descrição, 

registro, 

comparação, 

análise e 

síntese na 

coleta e 

tratamento da 

informação, 

seja por meio 

de fontes 

escritas ou 

imagéticas. • 

Aplicar a 

linguagem 

cartográfica 

para obter e 

representar 

informações, 

comparando 

com outros 

lugares de 

vivência. 

 Relacionar as 

características 

socioculturais e 

territorialidades de 

grupos de diferentes 

origens, no campo e 

na cidade, 

compreendendo a 

importância de 

valorizar a cultura, 

as diversidades e 

diferenças, 

identificando as 

contribuições para a 

cultura local. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO 

EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

4° ANO – OBJETIVOS 

 1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

MIGRAÇÕES 

COMO 

CARACTERÍSTIC

A HUMANA: 

TRAJETÓRIA  

DOS GRUPOS 

HUMANOS E A 

FORMAÇÃO  

DO DISTRITO 

FEDERAL 

 Reconhecer a 
história como 

resultado da 

ação do ser 

humano no 

tempo e no 

espaço, com 

base na 

identificação de 

mudanças e 

permanências ao 

longo do tempo.  

 Conhecer as 

mudanças e 

permanências ao 

longo do tempo, 

discutindo os 

sentidos dos 

grandes marcos 

da história da 
humanidade 

(nomadismo, 

desenvolviment

o da agricultura 

e do pastoreio, 

criação da 

indústria etc.). 

 Identificar as 

transformações 

ocorridas na 

cidade ao longo 

do tempo e 

discutir suas 

interferências 

nos modos de 

 Analisar as 

motivações 

dos processos 

migratórios 

em diferentes 

tempos e 

espaços e 

avaliar o 

papel 

desempenhad

o pela 

migração nas 

regiões de 

destino.  

 Analisar 

diferentes 

fluxos 

populacionais 

e suas 

contribuições 

para a 

formação da 

sociedade 

brasileira. 

 Verificar na 
sociedade em 

que vive, a 

existência ou 

não de 

mudanças 

associadas à 

migração 

(interna e 

internacional).  

 Identificar 

atores que 

contribuíram 

com a 

idealização de 

Brasília por 

meio de várias 

linguagens, 

principalment

e aqueles 
invisibilizados 

pela 

historiografia, 

utilizando 

referências 

fílmicas, 

literárias e 

outras 

disponíveis 

em vários 

acervos de 

museus no 

DF. 

 Compreender 

a importância 

 Conhecer os 

grupos 

indígenas no 

DF e suas 

lutas pelo 

direito à terra.  

 Identificar os 

grupos 

remanescente

s de 

quilombos 

nas áreas 

próximas ao 

DF.  

 Diferenciar 

refugiados, 

imigrantes e 

asilados no 

contexto atual 

e os fatores 

que 

ocasionam 

esta situação.  

 Reconhecer a 

existência de 

diferentes 

condições que 

tornam um 
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vida de seus 

habitantes, 

tomando como 

ponto de partida 

o presente.  

 Descrever as 
transformações 

ocorridas nos 

meios de 

comunicação 

(cultura oral, 

imprensa, rádio, 

televisão, 

cinema, Internet 

e demais 

tecnologias 

digitais de 

informação e 

comunicação) e 

discutir seus 

significados 

para os 

diferentes 

grupos ou 

estratos sociais. 

dos candangos 

no processo 

de edificação 

e formação da 

cidade 

conhecendo as 

grandes ações 

e obras 

realizadas por 

eles.  

 Entender 
aspectos 

econômicos, 

sociais, 

políticos e 

culturais do 

Distrito 

Federal e 

Entorno.  

 Analisar a 
influência da 

procedência 

histórica e 

cultural das 

famílias que 

se fixaram no 

DF.  

sujeito 

refugiado. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

ENSINO RELIGIOSO 

4° ANO – OBJETIVOS 

 1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

ALTERIDADE  

E  

SIMBOLISMO 

 Compreender 

os fenômenos 

religiosos 

como 

manifestação 

das diferentes 

experiências 

e expressões 

humanas, 

inclusive as 

expressões 

artísticas 

(pinturas, 

arquitetura, 

esculturas, 

ícones, 

símbolos, 

imagens), 

que se 

apresentam 

como parte 

da identidade 

de diferentes 

culturas e 

tradições 

religiosas e 

resultado da 

liberdade.  

 Conhecer os 

ritos presentes 

no cotidiano 

pessoal, 

familiar, 

escolar e 

comunitário e 

as suas 

funções em 

diferentes 

manifestações 

e tradições 

religiosas. 

 Caracterizar ritos 
de iniciação e de 

passagem em 

diversos grupos 

religiosos 

(nascimento, 

casamento e 

morte). 

 Identificar e 
entender que as 

narrativas 

sagradas 

apresentam-se 

nas diversas 

formas de 

expressão da 

espiritualidade 

(orações, cultos, 

gestos, cantos, 

dança, 

meditação) nas 

diferentes 

tradições 

religiosas e que 

elas surgiram 

dos mitos e 

histórias dos 

povos. 

 Conhecer e 

respeitar as 

ideias de 

divindades de 

diferentes 

manifestações e 

tradições 

religiosas, nos 

contextos 

familiar e 

comunitário, 

bem como seus 

nomes, 

significados e 

representações. 

• Compreender 

a diversidade 

religiosa 

existente no 

Distrito 

Federal. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: ARTES VISUAIS 

5° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Pesquisar e conhecer as 

diversas áreas de produção 

e trabalhos artísticos.  

 Elaborar trabalhos que 

utilizem de aspectos 

artísticos visuais da 

diversidade brasileira.  

 Reconhecer e valorar a 

influência de distintas 

matrizes estéticas e 

culturais das Artes Visuais 

nas manifestações artísticas 

das culturas locais, 

regionais e nacionais e 

internacionais.  

 Reconhecer e valorar a 

influência de distintas 

matrizes estéticas e 

culturais das artes visuais 

nas manifestações artísticas 

das culturas locais, 

regionais, nacionais e 

universais.  

 Conhecer a diversidade 

cultural como meio de 

construção da identidade 

coletiva.  

 Compreender as diferentes 

características das cores e 

elaborar novos parâmetros 

de conhecimento. 

 Apreciar obras artísticas, 

identificando 

fundamentos da 

linguagem visual e 

estabelecendo conceitos 

e significados propostos 

por artistas.  

 Estabelecer relações 

entre elementos (objetos, 

formas) de diferentes 

proporções.  

 Conhecer, apreciar e 

valorizar o patrimônio 

artístico do Distrito 

Federal.  

 Frequentar espaços 

culturais diversos, 

conhecendo aspectos 

importantes na formação 

estética e visual.  

 Construir imagens a 

partir da seleção e 

pesquisa de materiais, 

suportes e técnicas que 

melhor dialogam com as 

produções dos estudantes 

a fim de desenvolver o 

potencial criativo.  

 Criar imagens e 

produções visuais por 

meio das mídias digitais. 

 Conhecer as 

diferentes 

imagens de 

obras históricas 

da arte brasileira 

a fim de 

compreender a 

importância e a 

diversidade das 

manifestações 

artísticas. 

 Explicar o fazer 

artístico como 

meio de 

desenvolvimento 

de 

potencialidades, 

percepção, 

reflexão, 

intuição, 

sensibilidade, 

imaginação e 

flexibilidade. 

 Avaliar o processo de 

construção das 

produções realizadas 

individual ou 

coletivamente, 

demonstrando atitude 

de respeito frente aos 

seus trabalhos e dos 

colegas.  

 Analisar imagens e 

obras de arte 

destacando os 

elementos da 

composição visual e 

suas relações com a 

produção de sentidos 

e significados.  

 Analisar 

manifestações 

artísticas brasileiras 

expostas em espaços 

culturais, com 

atitudes de respeito a 

fim de desenvolver a 

argumentação e o 

repertório relativo às 

diferentes linguagens 

artísticas. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO 

EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: TEATRO 

5° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Conhecer espaços 

culturais históricos 

de comunicação 

artística nas regiões 

do Brasil.  

 Pesquisar e 

conhecer os 

principais 

dramaturgos e 

atores teatrais do 

Brasil.  

 Experienciar e 

comparar diferentes 

formas de 

manifestações do 

teatro em diversos 

contextos, 

observando os 

aspectos de plateia. 

 Compor 

movimentos 

corporais e vocais 

em atividades 

cênicas em grupo 

ou individual. 

 Encenar textos 

dramáticos de 

peças brasileiras 

expressando-se por 

meio do corpo, voz 

e sensações.  

 Produzir peças 

teatrais com 

definição de elenco 

(atores, diretor, 

sonoplasta, 

cenógrafo).  

 Utilizar diferentes 

tecnologias e 

recursos digitais 

em produções 

cênicas. 

 Identificar e 

compreender as 

influências das culturas 

indígenas e afro-

brasileiras, marcadas 

pela diversidade de 

rituais, mitos e 

imaginários, 

entendendo a função do 

corpo como elemento 

expressivo das relações 

pessoais.  

 Produzir e exercitar 

novas formas de 

linguagens corporal e 

cênica a partir do circo 

(palhaçadas/clown) por 

meio da criação de 

personagens e ter a 

possibilidade de brincar 

com outra 

personalidade. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO 

EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

5° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Conhecer as 

manifestações de 

dança das regiões do 

Brasil.  

 Adquirir repertório 

relativo às diferentes 

manifestações de 

dança de matrizes 

indígenas, africanas 

e europeias.  

 Conhecer 

possibilidades 

alternativas de 

espaços cênicos 

urbanos e seus 

elementos 

constitutivos.  

 Explorar jogos 

eletrônicos de 

dança. 

 Explorar diferentes 

posturas corporais, 

alternando as partes 

do corpo que o 

apoiam sobre o solo.  

 Identificar e 

caracterizar as 

formas, as ações 

corporais, as 

estruturas espaciais 

e temporais mais 

presentes nas 

manifestações de 

dança das diferentes 

matrizes culturais 

brasileiras.  

 Identificar as 

qualidades do fator 

de movimento peso 

e as atitudes com 

relação à gravidade. 

 Vivenciar propostas 

de criação coletiva 

em dança.  

 Experimentar 

movimentos a partir 

de diferentes 

estímulos narrativos 

e factuais.  

 Explorar a criação 

artística por meio 

de fotografias, 

vídeos, áudios e 

outros.  

 Vivenciar momentos 

de reflexão sobre as 

experiências de 

criação em dança, 

compreendendo as 

etapas de seu 

processo de criação. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO 

EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: MÚSICA 

5° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 
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 Utilizar gêneros e 

estilos da 

expressão musical 

no contexto das 

tradições orais, em 

pesquisas musicais.  

 Conhecer 

elementos dos 

vários gêneros e 

estilos musicais do 

repertório das 

regiões do Brasil.  

 Montar espetáculos 

temáticos para 

execução de 

composições 

individuais e/ou 

coletivas utilizando 

diversas fontes 

sonoras.  

 Reconhecer sua 

tessitura vocal com 

base em registros 

sonoros graves e 

agudos.  

 Selecionar 

intencionalmente os 

elementos 

constitutivos da 

música em criações 

musicais com o 

propósito de evocar 

determinada emoção 

(medo, raiva, tensão, 

calma, dentre outras).  

 Executar livremente 

cantigas e canções do 

repertório próprio e 

coletivo do contexto 

escolar, observando 

as pequenas quebras 

sonoras que 

constituem o ritmo, 

pulsação e duração do 

som. 

 Participar de 

apresentações 

musicais tocando 

instrumentos da 

bandinha e 

cantando, em 

projetos temáticos 

do contexto 

escolar.  

 Reconhecer e 

decodificar 

registros 

estabelecidos para 

cada instrumento 

da bandinha, em 

execução musical. 

 Registar e organizar 

material audiovisual 

de produções 

artísticomusicais no 

contexto da 

comunidade escolar.  

 Participar de festivais 

de curtas e vídeos. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO 

EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – EDUCAÇÃO FÍSICA 

5° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Vivenciar, por meio 
de múltiplas 

linguagens (corporal, 

oral, escrita e 

 Desenvolver 

movimentos 

psicomotores ligados 

*Compreender os 

principais elementos dos 

jogos, esportes, lutas e 

 • Pesquisar e 

estudar os 

benefícios que a 
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audiovisual), as 

brincadeiras e os 

jogos populares do 

Brasil e de matriz 

indígena e africana, 

explicando suas 

características e a 

importância desse 

patrimônio histórico 

cultural na 

preservação das 

diferentes culturas.  

 Praticar a resolução 
de conflitos através 

do respeito à opinião 

do outro e à troca de 

experiências, visando 

a compreensão da 

disputa como um 

elemento intrínseco 

da competição e não 

como uma atitude de 

rivalidade frente aos 

demais.  

à força, à resistência, 

ao equilíbrio e à 

coordenação motora 

fina e grossa. 

 Pesquisar para a 

criação autônoma de 

jogos, brinquedos e 

brincadeiras do 

universo infantil. 

 Ampliar o repertório 

motor desenvolvendo 

habilidade motoras 

específicas 

relacionadas aos 

esportes, lutas e 

ginásticas.  

ginástica, identificando as 

características que os 

constituem na 

contemporaneidade. 

 Identificar os 

elementos 

constitutivos (ritmo, 

espaço, gestos) das 

danças do contexto 

comunitário e 

regional, valorizando 

e respeitando os 

diferentes significados 

dessas manifestações 

em suas culturas de 

origem. 

atividade física 

regular exerce 

sobre o corpo 

humano, tendo em 

vista a promoção 

da saúde. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

5° ANO – OBJETIVOS 

 1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

MATÉRIA 

E 

ENERGIA 

 Explorar 

fenômenos da 

vida cotidiana 

que evidenciem 

propriedades 

físicas dos 

materiais como 

densidade, 

 Investigar em 

que estado 

físico a água 

se apresenta 

em diferentes 

ambientes e 

ecossistemas.  

 Examinar 

situações em que a 

retirada da 

cobertura vegetal 

(desmatamento e 

queimadas) causa 

impacto na 

conservação do 

solo, dos cursos de 

água e na 

 Propor 

estratégias e 

tecnologias para 

minimizar o 

impacto das 

atividades 

humanas na 

qualidade da 
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condutibilidade 

elétrica e 

térmica, 

magnetismo, 

dureza, 

elasticidade e 

outros.  

 Examinar a 

relação entre 

massa e 

volume na 

densidade de 

materiais.  

 Utilizar pilhas 

e baterias para 

testar a 

condutibilidade 

elétrica dos 

materiais.  

 Experimentar 

situações nas 

quais há 

condutividade 

térmica dos 

materiais,  

 Testar a 

resposta 

magnética de 

diversos 

materiais com 

o uso de imãs.  

 Investigar as 

deformações 

causadas por 

forças 

mecânicas, 

considerando a 

 Relacionar a 

variação da 

temperatura 

com a 

mudança de 

estado físico 

da água.  

 Associar as 

mudanças de 

estado físico 

da água com 

o ciclo 

hidrológico.  

 Discutir a 

importância 

do ciclo 

hidrológico 

para as 

sociedades 

humanas.  

 Associar as 

condições 

climáticas do 

Cerrado ao 

ciclo 

hidrológico 

local.  

 Analisar, 

considerando 

a realidade 

local, as 

implicações 

do ciclo 

hidrológico 

na 

agricultura, 

no clima, na 

qualidade do ar 

atmosférico.  

 Conhecer a 

relação entre 

cobertura vegetal e 

o ciclo 

hidrológico. 

 Discutir e explicar 

os impactos da 

retirada da 

cobertura vegetal 

na conservação 

dos solos, dos 

cursos de água e 

da qualidade do ar 

atmosférico, 

considerando 

aspectos como 

secas, enchentes, 

desertificação, 

processos erosivos 

etc.  

 Selecionar 

argumentos para 

propor alternativas 

sustentáveis para 

produção de 

alimentos e de 

bens de consumo 

para a forma de 

vida atual e para 

as gerações 

futuras. Observar 

e relatar as formas 

de uso e descarte 

de recursos 

naturais na 

comunidade 

(escolar, urbana, 

rural), em especial 

dos recursos 

hídricos, dos 

combustíveis 

fósseis, de 

minérios e de 

água e apresentar 

ações para o 

consumo 

consciente e 

diminuição do 

desperdício de 

água na escola.  

 Investigar os 

hábitos de 

consumo da 

comunidade, 

considerando 

influências 

socioeconômicas, 

culturais e as de 

propagandas e 

marketing, em 

especial aquelas 

direcionadas às 

crianças.  

 Construir 

propostas 

coletivas para um 

consumo mais 

consciente.  

 Criar soluções 

tecnológicas para 

descarte 

adequado e a 

reutilização e 

reciclagem de 

materiais 

consumidos na 

escola e na vida 

cotidiana.  

 Mapear as 

formas e 
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elasticidade e a 

dureza dos 

materiais.  

 Relacionar o 

uso e as 

aplicações dos 

materiais com 

suas 

propriedades 

físicas. 

geração de 

energia 

elétrica, no 

fornecimento 

de água 

potável.  

materiais 

descartáveis.  

 Reconhecer que a 

taxa de consumo 

dos recursos 

naturais está além 

da capacidade 

ambiental e 

humana de 

renovação desses 

recursos.  

 Conhecer o uso da 

água na 

agricultura e na 

indústria.  

processos de 

reuso e 

reciclagem de 

materiais, 

reconhecendo as 

limitações do 

processo de 

reciclagem. 
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VIDA 

E 

EVOLUÇÃO 

 Discutir 

com colegas, 

amigos, pais e 

familiares sobre a 

ocorrência de 

problemas 

circulatórios, 

respiratórios e 

digestórios na 

comunidade.  

 Avaliar os 

problemas e 

doenças 

identificados, 

considerando as 

possíveis causas e 

consequências 

dessas condições 

de saúde. 

 Relacionar 

as condições de 

saúde e as doenças 

elencadas com os 

órgãos e funções 

dos sistemas 

circulatório, 

digestório e 

respiratório.  

 Apresentar 

exemplos nos 

quais hábitos 

alimentares podem 

comprometer o 

sistema 

circulatório, 

discutindo a 

 Discutir sobre 

a ocorrência de 

doenças 

ligadas ao 

sistema 

excretor.  

 Conhecer os 

principais 

órgãos e 

funções do 

sistema 

excretor.  

 Compreender 

o papel dos 

rins no 

processo de 

eliminação de 

resíduos do 

corpo.  

 Destacar a 

interação entre 

o sistema 

circulatório e o 

sistema 

excretor para a 

eliminação dos 

resíduos 

produzidos no 

processo de 

digestão e 

respiração. 

 Debater sobre 

a hemodiálise, 

considerando 

os casos nos 

quais o 

 Organizar uma 

lista de alimentos 

prejudiciais ao 

funcionamento 

saudável do 

sistema excretor, 

discutindo os 

efeitos deles nos 

rins e nas 

principais 

glândulas do 

sistema excretor.  

 Comparar 

cardápios e 

discutir sobre 

alimentação 

saudável.  

 Elaborar um 

cardápio com os 

principais grupos 

alimentares.  

 Separar alimentos 

pelas suas 

características 

nutricionais.  

 Compreender a 

atuação dos 

diferentes tipos 

de nutrientes no 

organismo.  

 Reconhecer a 

importância da 

microbiota 

intestinal no 

processo de 

nutrição e 

 Compreender 

que há 

diferentes 

necessidades 

nutricionais 

entre os 

indivíduos 

determinadas 

por diversos 

fatores como: 

idade, sexo, 

hábitos de vida, 

restrições 

alimentares etc.  

 Propor 

cardápios que 

atendam às 

necessidades 

nutricionais 

para pessoas de 

diferentes 

grupos 

(homens, 

mulheres, 

idosos, 

crianças, 

bebês), 

considerando 

suas 

características 

individuais.  

 Conhecer os 

principais 

distúrbios 

nutricionais e 

suas possíveis 

causas.  
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interação entre os 

dois sistemas.  

 Relacionar 

o consumo de 

tabaco com a 

diminuição da 

capacidade 

circulatória do 

corpo.  

 Elaborar 

modelos para 

ilustrar a interação 

entre os sistemas 

digestório, 

circulatório e 

respiratório a 

partir do processo 

de alimentação.  

procedimento 

é necessário. 

desenvolvimento 

do ser humano.  

 Destacar a 

importância das 

vitaminas e sais 

minerais para a 

manutenção da 

saúde do 

organismo.  

 Destacar a 

relação entre 

distúrbios 

nutricionais e 

hábitos de vida, 

como a prática 

de exercícios 

físicos, a 

alimentação, o 

uso de 

medicamentos 

etc.  

 Refletir sobre 

os próprios 

hábitos 

alimentares e 

de vida, 

considerando 

sua importância 

para a 

manutenção da 

saúde. 

TERRA 

E 

UNIVERSO 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 

 Utilizar mapas celestes e 

aplicativos digitais para conhecer 

as características das principais 

constelações como formato, brilho 

de alguns componentes, posição 

etc.  

 Identificar algumas constelações 

no Céu e os períodos do ano em 

que são visíveis.  

 Associar o movimento diário do Sol e 

das demais estrelas no céu ao 

movimento de rotação da Terra.  

 Projetar, construir e utilizar 

dispositivos para observação à 

distância, como lunetas, periscópios e 

máquinas fotográficas e discutir os 

impactos que proporcionaram na 

compreensão dos corpos celestes. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO 

EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 
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EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA 

5° ANO – OBJETIVOS 

1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

 Relacionar as 

questões 

econômicas, 

políticas, 

ambientais e as 

desigualdades 

sociais em sua 

localidade e nas 

regiões brasileiras. 

 Identificar as 

desigualdades 

sociais impressas 

na paisagem e no 

espaço geográfico, 

em sua localidade. 

 Investigar a 

dinâmica dos 

principais 

problemas 

ambientais globais.  

 Reconhecer os 

diversos tipos de 

poluição, discutindo 

atitudes para a 

preservação 

ambiental e 

soluções para 

superar a 

degradação 

ambiental.  

 Identificar as 

diversas fontes de 

energia nos 

processos 

produtivos. 

 Compreender a 

organização do 

espaço geográfico e 

o funcionamento da 

natureza em suas 

manifestações 

cotidianas.  

 Caracterizar o papel 
das sociedades na 

construção e produção 

das paisagens 

regionais, 

considerando suas 

relações com a 

indústria, o comércio e 

as características 

regionais.  

 Reconhecer o papel 

das tecnologias, da 

informação, da 

comunicação e dos 

transportes na 

configuração de 

paisagens urbanas e 

rurais e na 

estruturação da vida 

em sociedade.  

 Utilizar a linguagem 
cartográfica para obter 

informações e adequar 

na vida cotidiana.  

 Representar o 
território em 

diferentes aspectos por 

meio de mapas, 

maquetes e desenhos.  

 Utilizar os mapas 

como ferramentas de 

análise dos 

fenômenos 

geográficos.  

 Identificar 

problemas que 

influenciam a 

qualidade de vida da 

comunidade em que 

vive, diferenciando e 

associando os 

corresponsáveis por 

propor e 

implementar 

soluções para 

questões de natureza 

social. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO 

EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

5° ANO – OBJETIVOS 

 1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 
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CIDADANIA, 

DIVERSIDADE 

E 

 PATRIMÔNIO  

NO BRASIL  

E NO MUNDO 

 Reconhecer a 

necessidade de 

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.  

 Conhecer e 

manusear os 

documentos 

que subsidiam 

os direitos 

conquistados 

ao longo da 

história, 

compreendendo 

os devidos 

contextos em 

que foram 

promulgados.  

 Associar a 

noção de 

cidadania aos 

princípios de 

respeito à 

diversidade, à 

pluralidade e 

 Identificar os 

processos das 

culturas e dos 

povos, 

relacionando-

os com o 

espaço 

geográfico 

ocupado.  

 Compreender 

os papéis dos 

povos 

indígenas, 

das diversas 

sociedades 

africanas e 

dos povos 

europeus na 

sociedade 

brasileira e 

suas 

implicações 

sociais na 

atualidade.  

 

 Identificar os 

mecanismos de 

organização do 

poder político 

com vistas à 

compreensão da 

ideia de Estado 

e/ou de outras 

formas de 

ordenação social.  

 Analisar o papel 

das culturas e das 

religiões na 

composição 

identitária dos 

povos antigos e 

relacioná-los ao 

presente.  

 Associar o 

conceito de 

cidadania à 

conquista de 

direitos dos 

povos e das 

sociedades, 

compreendendo-

o como 

conquista 

histórica.  

 Diferenciar a 

noção de 

cidadania no 

Brasil ao longo 

da periodização 

da história do 

Brasil (colônia, 

 Identificar os 

processos de 

produção, 

hierarquização 

e difusão dos 

marcos de 

memória e 

discutir a 

presença e/ou 

a ausência de 

diferentes 

grupos que 

compõem a 

sociedade na 

nomeação 

desses marcos 

de memória.  

 Conhecer 

formas de 

marcação da 

passagem do 

tempo em 

distintas 

sociedades, 

incluindo os 

povos 

indígenas 

originários e 

os povos 

africanos. 

 Inventariar os 

patrimônios 

materiais e 

imateriais da 

humanidade e 

analisar 

mudanças e 
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aos direitos 

humanos.  

 Reconhecer e 

respeitar a 

diversidade 

sociocultural, 

étnico-racial e 

de gênero que 

compõem a 

sociedade atual. 

império e 

república).  

 Reconhecer os 

grupos e lutas 

travadas pela 

redemocratização 

do país. 

 Compreender os 

marcos históricos 

dos direitos 

humanos como 

conquistas e 

lutas travadas 

pelos 

movimentos 

sociais.  

permanências 

desses 

patrimônios 

ao longo do 

tempo. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E 

EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/ 

EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

ENSINO RELIGIOSO 

5° ANO – OBJETIVOS 

 1° BIMESTRE 2° 

BIMESTRE 

3° BIMESTRE 4° BIMESTRE 

ALTERIDADE  

E  

SIMBOLISMO 

 Identificar e respeitar 

acontecimentos 

sagrados de 

diferentes culturas e 

tradições religiosas 

como recurso para 

preservar a memória.  

 Perceber nos textos 

religiosos, escritos e 

orais, propostas de 

valorização da vida, 

construção da 

 Perceber e 

vivenciar 

o valor da 

existência 

humana.  

 

 Reconhecer 

os mitos de criação 

(concepções de 

mundo, natureza, 

ser humano, 

divindades, vida e 

morte) em 

diferentes culturas 

e tradições 

religiosas, suas 

funções e 

mensagens 

religiosas.  

 Conhecer o 

papel dos 

sábios e 

anciãos na 

comunicação 

e preservação 

da tradição 

oral. 
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cidadania e 

superação de 

fundamentalismo e 

posturas radicais 

divergentes de uma 

ética pública plural.  

 Entender a 

necessidade de 

propiciar para si 

momentos reflexivos 

através da meditação 

e ou oração, como 

processo de 

valorização da vida.  

 Valorizar a vida em 

função da dignidade 

do ser humano.  

 Reconhecer 

a importância e os 

elementos da 

tradição oral para 

preservar memórias 

e acontecimentos 

religiosos e como 

esses estão 

relacionados com 

ensinamentos do 

modo de ser e 

viver.  

 Identificar 

elementos da 

tradição oral nas 

culturas e 

religiosidades 

indígenas, afro-

brasileiras, ciganas, 

entre outras.  
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CAPÍTULO XII: PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

PEDAGÓGICO 

 

O currículo integrado é interdisciplinar quando favorece a abordagem de um mesmo tema em 

diferentes disciplinas curriculares, e a partir da compreensão das partes que ligam as diferentes áreas do 

conhecimento e ultrapassa a fragmentação do conhecimento, e contextualizado na medida em que dá sentido 

social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e procedimentos didático-pedagógicos, 

contribuindo para o desenvolvimento de habilidades, atitudes, conceitos e ações. Quando aproximamos o 

processo de ensino-aprendizagem a uma situação na qual o conhecimento será utilizado, favorecemos a 

aprendizagem dos alunos.  

E por fim, a flexibilidade curricular dá abertura para a atualização e a diversificação de formas de produção 

dos conhecimentos e para o desenvolvimento da autonomia intelectual dos alunos, e reduzindo a rigidez 

curricular, favorecemos o diálogo entre os diferentes conhecimentos, de forma aberta.  

 

GESTÃO DA DIMENSÃO PEDAGÓGICA E DE RESULTADOS EDUCACIONAIS: 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVE

IS 

CRONOGRAMA 

1.Fundamentar 

o ensino dentro 

das Bases 

Curriculares 

Nacionais, do 

Currículo de 

Educação 

Básica do DF, 

norteado pelas 

diretrizes 

Pedagógicas da 

SEEDF e 

Legislação 

Vigente. 

- No início de 

cada semestre, 

realizar o 

planejamento 

pedagógico com a 

equipe docente. 

- Abordar no 

decorrer do Ano 

Letivo, os temas 

transversais: 

ética, pluralidade 

cultural, meio 

ambiente, saúde, 

orientação sexual, 

prevenção contra 

o uso das drogas e 

violência. 

- Pautar em 100% 

o planejamento 

- organizar 

reuniões com 

o corpo 

docente nas 

coletivas. 

- organizar o 

calendário de 

eventos 

culturais. 

- elaborar 

momentos de 

estudos 

temáticos 

sobre a 

implementaç

ão dos ciclos 

na uex. 

 

- 

questionários

. 

- fichas com 

sugestões. 

- reuniões 

coletivas. 

- equipe 

gestora.  

coordenação 

pedagógica. 

- EEAA.  

-professores 

das salas de 

AEE. 

 

- Durante todo o  

Ano letivo. 
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semanal em 

acordo com as 

Diretrizes 

Pedagógicas da 

SEEDF. 

- Aplicar as 

legislações 

vigentes 100% 

com relação aos 

seguintes temas: 

História e Cultura 

Afro-Brasileira, 

Voluntariado, 

Ensino Religioso, 

Semana da Pessoa 

Portadora de 

Necessidades 

especiais 

Informática de 

estudo da Música. 

- Executar o 

Programa Eleitor 

do Futuro 

2. Estimular a 

leitura e o gosto 

pela escrita. 

- Ampliar em 

100% o  acesso 

dos alunos ao 

acervo 

bibliográfico da 

escola, 

promovendo 

anualmente 

eventos literários 

que estimulem a 

leitura e a escrita. 

-ampliar em 90%  

o índice de leitura 

- organizar o 

acervo 

literário. 

- catalogar 

os livros 

didáticos 

para 

docentes 

utilizarem 

de como 

fonte de 

pesquisa. 

-professor 

Vinicius, 

corpo 

docente, 

comunidad

e escolar e 

coordenaçã

o 

pedagógica

. 

-professor da 

sala de leitura 

-exposições 

culturais com 

os estudantes ao 

final do ano 

letivo 
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de todos os 

estudantes da Uex  

3. Desenvolver 

ações 

integradas para 

a diminuição do 

índice de 

repetência 

escolar/defasag

em  idade série.  

- Oferecer uma vez 

por semana aos 

estudantes com 

desafios de 

aprendizagem no 

contra turno projeto 

interventivo para os 

estudantes  ensino 

regular.  

 -promovendo a 

recuperação 

processual de cerca 

de 90% dos 

estudantes 

- Investigar as 

possíveis causas do 

baixo-rendimento 

escolar. 

- Realizar  a cada 

bimestres 

avaliações de 

procedimentos 

pedagógicos.  

- organizar 

levantamento 

dos 

estudantes 

com número 

elevado de 

faltas 

- fazer 

contato com 

as famílias 

- enviar 

relatório ao 

Conselho 

Escolar. 

- corpo 

docente 

- SOE 

- membros 

do Conselho 

Escolar com 

atas de 

registros . 

- equipe de 

limpeza da 

escola. 

Direção 

- chefe de 

secretaria. 

- a cada 

quinzena  

4. Promover 

ações para a 

elevação da 

autoestima dos 

alunos. 

- Minimizar em 

100% a questão da 

baixa-estima em 

relação ao baixo 

rendimento escolar. 

-controle de 

estudantes 

faltosos. 

-registro e 

comunicação 

com as 

famílias 

- projeto 

Valores  

-gráfico do 

IEDUCAR das 

turmas. 

-coordenação 

local. 

-professores. 

- SOE. 

-CHEFE DE 

secretaria 

-  

 

- corpo 

docente e 

coordenação 

pedagógica 

-

bimestralmente

. 

 

 

 

- segundo 

semestre 

5, Desenvolver 

a consciência 

ecológica 

visando à 

- Promover ações 

para estimular 

nos alunos a 

preocupação com 

o meio ambiente. 

-Projeto 

mensageiros 

da água. 

- Projeto 

Cofrinho 

- anualmente -coordenação 

pedagógica, 

- corpo 

docente.  

- 

quinzenalmente 

os estudantes 

realizam 

observação 
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preservação do 

meio ambiente. 

- Reduzir em 

80% consumo de 

água, energia, 

lixo e 

desperdícios. 

direta para 

averiguar os 

problemas 

encontrados e 

assim sugerir 

para sanar os 

problemas 

6. Promover 

uma inclusão 

satisfatória de 

alunos com 

necessidades 

educacionais 

especiais com 

atividades 

integradoras.  

- Sensibilizar 

100%  durante 

todo o ano letivo, 

toda a 

comunidade 

escolar para o 

acolhimento 

destes alunos, 

respeitando suas 

limitações e 

promovendo sua 

acessibilidade. 

- Adaptar  100% 

das adequações 

curriculares 

necessárias com 

todo  

- Oferecer o 

atendimento na 

sala de recursos e 

material 

adaptado. 

planejamento 

via orientação 

da 

coordenação 

- Desenhos 

ilustrativos, 

confecção de 

cartazes e 

teatros 

educativos 

- SALA DE 

AEE. 

- EEAA. 

-SOE 

-coordenação 

pedagógica 

- organizar 

plano de 

atuação 

7. Oferecer aos 

nossos alunos 

um ambiente 

saudável e 

acolhedor. 

- Reduzir os 

eventos de 

violência, 

intolerância e 

preconceito. 

- Divulgar a 

todos os 

segmentos o 

- palestras, 

oficinas e 

campanhas 

educativas 

- por meio de 

jograis e 

conversa 

informal  

Coordenadore

s 

Pedagógicos, 

SOE, sala de 

recursos GR e 

GI, corpo 

docente  

A cada término 

dos bimestres 

letivos 
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regimento 

Escolar no que 

diz respeito às 

normas 

disciplinares. 

- Oferecer aos 

alunos das 5ºs 

anos o teatro 

PMDF, 

PROERD(Progra

ma de Prevenção 

contra as Drogas 

e Violência). 

8. Conscientizar 

os alunos sobre 

suas 

responsabilidad

es sociais.  

- Adotar e/ou 

apoiar pelo 

menos uma 

entidade 

filantrópica 

durante o ano. 

Palestras e 

reuniões com 

os familiares 

Confecção de 

cartazes, dia 

letivo 

temático 

Corpo docente 

e SOE 

Ações durante 

todo o ano 

letivo 

09. 

Proporcionar 

uma 

alimentação 

adequada e 

equilibrada. 

 

- Oferecer uma 

merenda escolar 

variada e 

enriquecida: 

Dia da fruta, 

cozinha 

experimental. 

- estimular os 

estudantes a não 

consumir 

refrigerantes,  

produtos com 

corantes e fazer 

uso de: frutas , 

verduras  e 

produtos naturais 

atingindo cerca 

- filmes, 

pesquisas 

orientadas. 

-por meio de 

conversas 

informais. 

-equipe 

gestora e todo 

o corpo 

docente. 

-a cada 

trimestre. 
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de 100% dos 

estudantes 

10. 

Implementar o 

Projeto da 

Escola de 

Tempo Integral 

-  Organizar 

oficinas temáticas 

com os 

estudantes e com 

auxílio dos ESV 

em todas as 

turmas. 

- Planejar 100% 

das ações  

interventivas 

vistas a melhorar 

o processo de 

leitura, escrita e 

raciocínio lógico 

matemático. 

-diálogos, 

debates 

reflexivos 

com o 

colegiado. 

-reuniões 

com os ESV 

para 

orientação 

sobre o 

atendimento 

aos 

estudantes. 

-durante as 

reuniões 

coletivas 

- equipe 

gestora e 

coordenadoras 

pedagógicas. 

-Equipe gestora 

da Escola 

Parque 313/314 

Sul, SOE, 

coordenação 

local e 

intermediária, 

corpo docente e 

comunidade 

escolar será 

feito a cada 

semestre. 

11. Oferecer 

aos alunos a 

iniciação 

digital. 

- Implementar o 

Laboratório de 

Informática, 

através do 

oferecimento de 

oficinas de 

informática com 

90% de 

atendimento  

-aquisição de 

cerca de 3 novas 

máquinas para os 

estudantes.  

- adquirir novas 

tecnologias para 

o Laboratório de 

informática.  

-realizar 

campanhas 

com as 

famílias para 

adequar o 

espaço. 

-aquisição de 

novas 

máquinas. 

-conselhos de 

classe: 

bimestralmen

te 

- professora 

Marjori  

- ao término de 

cada bimestre. 

12.Orientar na 

Coordenação 

coletiva a 

-Qualificar a 

coordenação 

pedagógica como 

-Envolver em 

100% os 

docentes nas 

-será 

realizado nos 

meses de 

-Direção, 

Supervisão 

Pedagógica, 

-Processual e 

contínua, 

durante as 
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realização  da 

formação 

continuada do 

corpo docente 

da escola, por 

meio de 

oficinas, 

estudos, 

palestras e 

cursos.  

momento de 

formação 

continuada dos 

professores, bem 

como promover 

estudos 

individuais e 

coletivos; 

otimizar o 

planejamento e 

intervenção das 

ações 

pedagógicas  

 

atividades de 

formação, 

estudo, 

planejamento 

e intervenção 

nas ações 

pedagógicas.  

- Investir 

100% na 

formação 

continuada 

dos 

professores 

enquanto 

possibilidade 

de 

transformaçã

o da práxis 

educativa.  

fevereiro a 

novembro do 

corrente ano 

letivo. 

Coordenação 

Pedagógica, 

Sala de Apoio 

à Inclusão e 

Orientação 

Pedagógica. 

 

Coordenações 

coletivas e ao 

fim de cada 

bimestre.  

-Registro das 

avaliações, 

sugestões e 

encaminhament

os  

 

 

GESTÃO DIMENSÃO FINANCEIRA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

13. Executar os 

programas do 

Governo. 

- Oferecer 

aos alunos 

os 

programas 

de Governo 

em 100% 

 Usar 

100% da 

merenda 

escolar 

recebida. 

 Orientar 

100% dos 

-montar 

cardápios 

saudáveis e que 

despertem o 

gosto dos 

estudantes. 

-informar os 

pais por meios 

de circulares 

sobre os 

programas. 

- durante as 

reuniões do 

colegiado 

por meio de 

fichas e 

registro em 

atas 

próprias. 

-SOE 

-VICE-

DIREÇÃO 

-Chefe de 

secretaria. 

- merendeiras. 

-corpo docente 

- de acordo com a 

Planilha de 

Prestação de 

Contas da CRE 

PP. 
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pais sobre 

o 

programa 

bolsa 

família. 

14.Utilizar de 

forma adequada 

os recursos 

financeiros 

oriundos do 

GDF e Governo 

Federal. 

- aplicar 

100% dos 

recursos 

recebidos. 

- adaptar 

80% dos 

recursos 

para a 

inclusão. 

-aumentar 

em 90% a 

arrecadação 

da APM. 

-reuniões com o 

colegiado 

bimestralmente. 

-campanhas 

mensais com os 

pais. 

-prestação de 

contas 

trimestralmente. 

-caixa de 

sugestões. 

-registro em 

ata própria 

com as 

solicitações  

-EQUIPE 

GESTORA. 

-Membros da 

APM. 

-CORPO 

DOCENTE. 

-Membros do 

conselho 

escolar. 

-reuniões 

bimestrais. 

-PDAF a cada 

quadrimestre. 

-PDDE a cada 

semestre.] 

 

 

GESTÃO DA DIMENSÃO PARTICIPATIVA  

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

15. Organizar 

reuniões 

colegiadas para 

discutir os 

desafios da Uex. 

- Garantir a  

participação de 

100% da 

comunidade 

escolar nos 

mementos de 

estudos 

 Reuniões 

com o 

colegiada 

atingindo 

80% de 

frequência 

nos encontros 

-montar 

quadros 

ilustrativos 

dos 

desafios da 

unidade 

escolar. 

- durante as 

reuniões do 

colegiado 

-SOE 

-VICE-

DIREÇÃO 

-Chefe de 

secretaria. 

- de acordo com a 

Planilha de 

Prestação de Contas 

da CRE PP. 

- de acordo com o 

calendário interno 

de eventos 
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16. Proporcionar 

aos funcionários 

um ambiente de 

trabalho 

agradável. 

- Atingir a 

satisfação da 

maioria dos 

funcionários 

da escola. 

Encontros 

temáticos 

em todos os 

segmentos 

Registro de 

sugestões e 

propostas 

Equipe gestora 
Ao final de cada 

semestre letivo 

17. Avaliar 

todos os 

processos de 

trabalho. 

- Atingir o 

êxito e eficácia 

na maioria dos 

objetivos 

proposto. 

questionários 

Coordenação 

e equipe 

gestora 

-assembleias 

coletivas 
Equipe gestora 

 

GESTÃO DIMENSÃO de PESSOAS: 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

18. Melhorar a 

comunicação 

entre escola 

comunidade. 

- Garantir que 

100% dos pais 

recebam os 

informes 

internos e 

externos da 

escola. 

 

-montar 

informes 

semanais as 

famílias da 

unidade 

escolar. 

-montar 

tabelas 

informativas 

na entrada 

da escola. 

- durante as 

reuniões de 

pais e com o 

corpo 

docente. 

-SOE 

-VICE-

DIREÇÃO 

-Chefe de 

secretaria. 

-coordenação 

pedagógica. 

- de acordo com o 

calendário 

interno de 

eventos 

19.Proporcionar 

aos funcionários 

um ambiente de 

trabalho 

agradável. 

- Atingir a 

satisfação de 

80% dos 

funcionários da 

escola. 

Encontros 

temáticos 

em todos os 

segmentos 

Registro de 

sugestões e 

propostas 

Equipe gestora 
Ao final de cada 

semestre letivo 

20. Implementar  

o trabalho de 

atendimento ao 

público  

- Atingir o 

êxito e eficácia 

dos objetivos 

proposto e 

atingir 100% 

do público. 

-

questionários 

para saber 

opiniões e 

sugestões . 

 

Coordenação 

e equipe 

gestora 

-assembleias 

coletivas 
Equipe gestora 

 

mailto:escolaclasse410sul@gmail.com


 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

ESCOLA CLASSE 410 SUL 

escolaclasse410sul@gmail.com 

 

 

176 

 

 

GESTÃO DA DIMENSÃO ADMINISTRIVA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

21.Organizar e  

Promover a eleição 

do Conselho 

Escolar.  

-Assegurar as 

condições do 

trabalho a ser 

desenvolvido pelo 

Conselho Escolar, 

conforme a Lei da 

Gestão 

Democrática-2012. 

reuniões 

colegiadas para 

discutir os 

desafios da Uex. 

- Garantir a  

participação 

de 100% da 

comunidade 

escolar nos 

mementos de 

estudos 

 Reuniões 

com o 

colegiada 

atingindo 

80% de 

frequência 

nos 

encontros 

-montar 

quadros 

ilustrativos 

dos desafios 

da unidade 

escolar. 

- durante as 

reuniões do 

colegiado 

 

-Todos os 

segmentos da 

Comunidade 

escolar.  

Membros do 

Conselho Escolar  

. 

- de acordo com a 

Planilha de 

Prestação de 

Contas da CRE 

PP. 

- de acordo com o 

calendário interno 

de eventos 

22.Realizar a 

manutenção e os 

reparos das 

dependências 

físicas e 

equipamentos:da 

pintura e reforma 

do parquinho e 

alambrados 

 

- Atingir a 

satisfação da 

maioria dos 

funcionários 

da escola 

com um 

ambiente 

saudável. 

-Proporcionar 

melhores 

condições de 

trabalho a todos 

os setores da 

unidade escolar. 

principalmente 

no que diz 

respeito ao  

Planejamento 

coletivo e 

individual 

Encontros 

temáticos em 

todos os 

segmentos 

Registro de 

sugestões e 

propostas 

Equipe gestora 
Ao final de cada 

semestre letivo 

mailto:escolaclasse410sul@gmail.com


 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

ESCOLA CLASSE 410 SUL 

escolaclasse410sul@gmail.com 

 

 

177 

 

 

em 100% de 

organização 

23.Realizar o 

acompanhamento 

e orientações dos 

servidores 

terceirizados.  

. 

- Atingir o 

êxito e 

eficácia na 

maioria dos 

serviços 

prestados em 

100% 

- reuniões 

quinzenalmente, 

registros e atas 

próprias 

 - equipe 

gestora 

-assembleias 

coletivas 

-ocorrerá durante 

todo o ano letivo. 

24. acompanhar 

o despacho de 

processo dos 

anos anteriores à 

implementação 

do SEI e atender 

os atuais do 

corrente ano 

 

- manter os 

despachos 

em 100% dos 

processos do 

SEI bem 

como a 

leitura diária 

dos e.mails 

da chefia 

superior. 

-manter a 

circulação dos 

processos atuais 

nas suas 

tramitações. 

-chefe de 

secretaria. 

- 

coordenação 

pedagógica 

-equipe 

gestora. 

-leitura dos 

documentos 

semanalmente 

nas coletivas 

para ciência 

dos servidores. 

-ocorrerá durante 

todo o ano letivo 

e de acordo com 

a urgência e 

necessita dos 

fatos em reuniões 

extraordinárias. 

 

  As turmas do projeto da Rede Integradora realizam as oficinas com atividades de reagrupamento 

intraclasse (todos os dias ), reagrupamento extração se entre as turmas (1 x por semana ), interclasse  (1 x 

por semana ); ocorrem atividades de Informática 1 x por semana.  
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CAPÍTULO XIII 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PP 

 

O trabalho pedagógico da unidade escolar será realizado nas coordenações pedagógicas, nos 

Conselhos de Classe, nas reuniões de pais nos dias de Avaliação Institucional e outros definidos pela 

SEEDF, bem como quando necessário. 

 Um momento importante que vale ressaltar de acompanhamento são os Conselhos de Classe bimestrais: de 

acordo com as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF “O Conselho de Classe é desenvolvido no 

sentido de identificar, analisar e propor elementos e ações para serem articuladas pela e na escola.  

Essa instância cumpre papel relevante quando consegue identificar o que os estudantes aprenderam, 

o que ainda não aprenderam e o que deve ser feito por todos para que as aprendizagens aconteçam; órgão 

colegiado integrante da gestão democrática e se destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de 

ensino e de aprendizagem...sendo bem conduzido favorecerá a articulação dos três níveis da avaliação 

(aprendizagem, institucional, redes ou em larga escala)”, proporcionando assim uma visão clara e propícia 

à autoavaliação do fazer pedagógico. 

O Projeto Pedagógico da escola classe 410 Sul é a base norteadora que sustenta todas as ações 

pedagógicas, pois é nele que se evidencia todas as intenções e propostas a serem desenvolvidas no decorrer 

do período a ele destinado.  

Acreditamos que, a escola por ser um espaço de cunho social e democrático, o qual é composto por 

estudantes e seus familiares, professores e funcionários, deve possuir diretrizes claras nas quais cada um e 

todos saibam como proceder e quais resultados alcançar.  

 O acompanhamento sistemático se faz necessário, pois é por intermédio deste que analisamos a eficiência 

e eficácia das ações em curso, possibilitando um processo transparente no qual todos consigam avistar a 

concretude dos objetivos propostos. O estabelecimento das estratégias avaliativas deste processo é essencial 

para o enfrentamento dos desafios cotidianos de forma refletida e participativa, tendo como objetivo 

retroalimentar o fazer pedagógico, direcionando e/ou redirecionando-o constantemente.  

Durante o acompanhamento e avaliação do PP que se dará por intermédio da análise dos resultados 

obtidos: nas coordenações pedagógicas, nos dias letivos temáticos, nos eventos culturais, nas reuniões de 

conselho de classe e de pais, e quando se fizer necessário para solucionar pontos urgentes. 
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  A unidade escolar irá organizar momentos de avaliação que ocorrerá por meio de: questionários 

temáticos, reuniões e palestras com roda de conversas, ata próprias e álbum de fotos dos momentos culturais 

para montar a história da uex. 

Veja a seguir a matriz curricular proposta. 

 

MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS – ANOS INICIAIS 

 

Instituição: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

Etapa: Ensino Fundamental de 9 anos – Anos Iniciais 

Regime: Anual 

Módulo: 40 Semanas 

Turno: Diurno 

PARTES DO 

CURRÍCULO 

COMPONENTES 

CURRICULARES 

ANOS 

1º 2º 3º 4º 5º 

 

 

 

BASE NACIONAL  

COMUM 

Língua Portuguesa X X X X X 

Educação Física X X X X X 

Arte X X X X X 

Matemática X X X X X 

Ciências X X X X X 

História X X X X X 

Geografia X X X X X 

PARTE 

DIVERSIFICADA 

Ensino Religioso X X X X X 

CARGA HORÁRIA (Hora-relógio) 25 25 25 25 25 

CARGA HORÁRIA (Hora-relógio) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
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OBSERVAÇÕES: 

 

Módulo-aula de 60 (sessenta) minutos. 

O dia letivo é composto por 5 (cinco) horas-relógio. 

O horário de início e término do período letivo é definido pela instituição educacional. 

O intervalo é de 20(vinte) minutos sendo feito um Recreio Dirigido, onde toda a equipe 

pedagógica/ gestora participa de um rodízio para acompanhar os educandos visando um trabalha 

que prima à qualidade. 
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CAPÍTULO XIV 

 

PROJETOS ESPECÍFICOS NA INTEGRA 

 

 

PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

PROJETO VALORES NA ESCOLA 

JUSTIFICATIVA: 

      A escola é um ambiente rico em interações sociais e é nela que muitas crianças vivenciam as 

experiências mais marcantes de suas vidas, logo, devemos resgatar os valores morais e culturais que parecem 

adormecidos ou esquecidos para que tenhamos uma convivência pacífica e harmoniosa, começando pela 

relação família, comunidade e escola. 

     O desafio que se apresenta às escolas é trabalhar com crianças e adolescentes de maneira responsável e 

comprometida, do ponto de vista ético, proporcionando as aprendizagens de conteúdos e desenvolvendo 

capacidades que possam transformar a comunidade de que fazem parte. 

OBJETIVO GERAL: 

     Oportunizar os alunos do 1° ao 5° ano, através de ações diárias, situações que o levem a desenvolver 

relações de amizade, para a construção do respeito, partilha e coleguismo. Cada turma irá trabalhar com um 

tema. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Propiciar o desenvolvimento de valores indispensáveis à formação humana; 

 Oportunizar a criança diferentes situações lúdicas, para que através da convivência em grupo possa 

desenvolver a sociabilidade, autonomia, cooperação, respeito e solidariedade; 

 Estimular atitudes de respeito pelos outros e pelo ambiente, a fim de estabelecer uma relação 

harmônica; 
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 Oportunizar dinâmicas que possibilite a criança valorizar a participar de brincadeiras, demonstrando 

atitudes de amizade, cooperação e respeito, visando o bem estar de todos; 

 Incentivar a criança a expressar seu ponto de vista com clareza; 

 Intensificar o trabalho de valores, consciente do papel social da escola, oportunizando as reflexões e 

atitudes que visem o bem estar de todos; 

 Compreender a necessidade de conviver com as pessoas, adotando atitudes de respeito. 

FASES 

 O projeto terá início no 2° semestre e será finalizado em dezembro. 

 As turmas estudarão o valor estipulado para seu ano, com atividades planejadas pelos professores 

regentes. 

 Os professores terão autonomia para planejar atividades relacionadas ao valor de forma a não 

atrapalhar o seu planejamento. 

 Na culminância do projeto valores os professores farão um mural com alguma atividade coletiva ou 

individual representando o trabalho realizado em sala de aula e haverá um Sarau com apresentação de 

músicas e poesias relacionadas ao tema trabalhado. 

 

AVALIAÇÃO 

 

 Cada ano será responsável por desenvolver atividades coletivas e/ou individuais, relacionadas ao 

valor referente ao seu ano. (Artes plásticas, músicas, teatro, paródias etc). A avaliação será formativa com 

foco nas observações e análises práticas e autoavaliação durante todo o processo. 

 Produção de textos coletivos de diversos gêneros textuais (a escolha do professor) sobre o valor 

referente ao ano do estudante, para a confecção de um livro da escola sobre o projeto em questão. 

Temas por turma 

 

 1° ano e Classe Especial - Amizade 

 2° ano - Amor 

 3° ano - respeito 

 4° ano – Solidariedade 

 5° ano – Honestidade 
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES PROPOSTAS: 

 

 Assistir à filmes sobre os valores estudados, como: “Procurando Nemo” (Amor e família), 

“Shrek”, “A fantástica Fábrica de Chocolate” (Honestidade), “Como treinar seu Dragão” (Respeito e 

Solidariedade), “A era do Gelo” (amizade e solidariedade), “ O corcunda de Notre Dame” (respeito). 

 Leitura de textos informativos e fábulas envolvendo os valores trabalhados. 

 Atividades referentes aos temas trabalhados, como: cruzadinhas, desenhos, produções textuais, 

interpretações. 

 Realizar dinâmicas, trabalhando reflexão e conscientização de valores, comportamentos, atitudes. 

 Confecção de murais sobre os valores de cada turma. 

 Conversas informais aproveitando acontecimentos do dia-a-dia: mediação de conflitos, utilizando 

os valores estudados em situações reais. 

 Confeccionar dicionário dos valores – montar um livrinho sobre as definições do valor para cada 

aluno. 

 Produção de textos coletivos de diversos gêneros textuais (a escolha do professor) sobre o valor 

referente ao ano do estudante, para a confecção de um livro da escola sobre o projeto em questão. 

  

RELACIONAR AS IDEIAS COM OS CONTEÚDOS da BASE CURRICULAR 

 

      Pegue suas anotações e as divida nos conteúdos que você dará no mês, bimestre ou semestre. 

Observando quais relações você pode fazer entre o valor escolhido e determinada matéria de matemática, 

ciências, história, etc. 

      Esse momento é muito importante para que o valor passe a fazer parte de forma natural da rotina das 

crianças. Assim, tornamos o aprendizado do valor interdisciplinar e não engessado e sem conexão nenhuma 

com a aprendizagem das crianças. 

      Parece complicado, mas o trabalho é feito com simplicidade. 

      Por exemplo, trabalhando o valor da solidariedade é possível relacioná-lo com todos os conteúdos de 

ciências, desde a colaboração entre os reinos até o magnetismo. 

     Até mesmo na matemática é possível quando ensinamos que na subtração um algarismo empresta uma 

dezena para seu vizinho. Incrível poder usar estas simples explicações para ensinar valores! 

      São muitas as possibilidades quando paramos para pensar e fazer relações. Temos certeza de que você 

conseguirá planejar ideias muito criativas. 
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PROJETO COFRINHO 2019 

 

      Justificativa:  

O projeto cofrinho tem o intuito de fazer com que as crianças possuam a noção do conceito de dinheiro 

e sua importância em nosso dia-a-dia. Compreendendo o nosso sistema monetário de forma a valorizar o 

trabalho dos familiares para evitar que o consumismo se torne um hábito e fazer com que o uso inteligente 

do dinheiro contribua para a economia, objetivando a aquisição de um bem ou lazer de consumo coletivo e 

individual. 

      Tempo de duração: o ano inteiro, com início no mês de MARÇO e a culminância realizada no mês de 

SETEMBRO: em sala, ou passeio e apresentação no Circuito de Ciências 2019, que terá o seguinte tema: 

“Bioeconomia: Diversidade e Riquezas para o Desenvolvimento Sustentável.” 

      Turmas envolvidas: 1°, 2°, 3°, 4°, 5° anos e Classes Especiais. 

 

      O que o (a) professor (a) deve garantir: 

 Pesquisar e realizar leituras em sala relacionadas à educação financeira. 

 Possibilitar que os alunos troquem experiências sobre as vivências com o dinheiro. 

 Promover um espaço de tempo semanal para apresentar os valores economizados e confeccionar 

atividades referentes ao tema. 

 Realizar a contagem coletiva do valor arrecadado a cada semana e registrar no caderno, pode ser o 

de matemática ou de sala. 

 Confeccionar um cofrinho com a sua turma. 

 Ter um caderno de registro das atividades realizadas pela turma. 

 Criação de um mercadinho por sala para que seja possível concretizar os conceitos trabalhados. 

 Explorar dinheirinho de papel para trabalhar conceitos referentes ao nível de conhecimento de cada 

turma/ano. 

 Promover uma votação sobre como será o gasto do dinheiro economizado ao longo do ano. 

 Trabalhar conceitos de metade e inteiro. 

 Conscientizar sobre a importância de poupar e planejar algo que seja de interesse da turma. 

 Propor questões que façam os alunos pensarem sobre educação financeira preservando valores éticos 

e humanitários, relacionado com a sustentabilidade e bioeconomia. 

 Promover a culminância do projeto de acordo com o que for decidido juntamente com os alunos: 

lanchar na padaria, em alguma lanchonete, fazer uma festinha na sala. 
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O que se espera que os alunos aprendam: 

 Expressar-se oralmente com desenvoltura sobre as vivências com as situações financeiras. 

 Conscientizar da importância do uso correto do dinheiro. 

 Valorizar o dinheiro na vida familiar e escolar. 

 Identificar os valores do sistema monetário. 

 Contabilizar semanalmente o cofrinho, realizando trocas de dinheiro, contagem por agrupamento 

(grupos de 1 real, 10 reais e assim por diante...). 

 Utilizar a escrita como registro de conhecimento: produções coletivas e individuais. 

 Realizar estimativas de valores de produtos desenvolvendo habilidades de planejamento financeiro 

e reconhecendo a importância de economizar valores para obter um benefício financeiro futuro. 

 

Objetivos que esperamos alcançar: 

1° ano: Compreender os valores das moedas e cédulas – ordem crescente e decrescente e trabalhar 

agrupamentos de moedas para formar 1 real. 

2° ano: Fazer pequenas operações com cédulas e moedas, como por exemplo: 4 moedas de 25 centavos 

formam 1 real, 2 cédulas de 5,00 formam 10 reais, até 100 reais. 

3° ano: Operações que trabalhem: troco, adição e subtração com o dinheiro, foco em situações – problemas. 

4° ano e 5° anos: questões que trabalhem as 4 operações explorando numerais até 100. Continuidade com as 

situações problema. 

Classe especial: Associar o dinheiro a objetos de interesses deles e de acordo com a realidade de cada 

turma. 

Para todas as turmas: Uma maior compreensão da importância de se ter um consumo consciente respeitando 

a sustentabilidade e seus pressupostos. 

 

Atividades que todas as turmas farão no decorrer do ano: 

 

 Pesquisar sobre a história do dinheiro. 

 Montar ao final dos bimestres: murais, tabelas e gráficos ou atividades diversas sobre o que 

aprendeu. 

 Revisar os registros no caderno. 

 Mandar pesquisas para as crianças realizarem com a família. 

 Explorar dinheirinho de papel planejando atividades práticas de registros em sala. 

 Explicar e conscientizar bem os alunos sobre os cofrinhos. 

 Coleta de produtos para criação do mercadinho. 

 Feira de troca, com foco no consumo consciente. 

 Trabalho com rótulos e separação de tipos de produtos: limpeza, higiene, alimentos... 
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 Trabalhar estimativa de preços e exploração de encartes de mercado. 

 Produções de textos e situações – problema. 

 Visita ao mercado (ao final do projeto com o intuito de comparar as estimativas feitas em sala com 

a realidade atual). 

 Cozinha experimental. 

 Bingo.  

 Oficina de material reciclado, de preferência com os produtos arrecadados para o mercadinho. 

 Análise de contas de água e energia, com foco no consumo consciente e trabalhando diversos 

conteúdos como: interpretação de dados. 

 

IMPORTANTE  

 

      Os temas “sustentabilidade” e “consumo consciente” estarão inseridos no projeto de educação 

financeira, logo, seus pressupostos também devem ser trabalhados no decorrer do ano com os 

alunos. São eles: 

 Reduzir: Evitar desperdícios. O consumo consciente é importante não só para o bom funcionamento 

das finanças domésticas como também para o meio ambiente. Práticas de redução: Uso racional de 

água, economia de energia e economia de combustíveis. 

 Reutilizar: Reutilizar o que for possível antes de jogar o lixo fora. 

 Reciclar: Separação de lixo reciclável e lixo orgânico, explorando os diferentes materiais dos 

produtos explorados no mercadinho. 

Obs: Os professores terão autonomia durante todo o projeto para pesquisar, planejar e realizar atividades 

práticas e xerocadas de acordo com o trabalho executado em sua sala de aula. 

 

Avaliação: 

 

     Os alunos serão avaliados durante o ano letivo de acordo com sua participação nas atividades propostas 

relacionadas ao tema. As turmas desenvolverão atividades coletivas e individuais sobre educação 

financeira e sustentabilidade após vivências e partilhas sobre o que estará sendo estudado. A 

avaliação será formativa com foco nas observações e análises práticas e auto-avaliação durante todo 

o processo. 
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PROJETO DE LEITURA: “ MALUQUINHOS POR LEITURA” 

 

JUSTIFICATIVA 

 

     Levando em consideração a qualidade de ensino que queremos oferecer e levando em conta a necessidade 

e a importância da leitura, pensamos em um projeto que nos auxilie no estímulo a leitura, proporcionando 

um diferencial no currículo escolar dos nossos alunos. 

     Sabemos que a realidade atual vem afastando cada vez mais nossos alunos do ato de ler. O uso de 

celulares, computadores, videogames, TV e principalmente a falta de incentivo têm levado nossos alunos a 

perderem o interesse pela leitura e, como consequência, aparecem dificuldades marcantes quando 

solicitamos que realizem uma produção de texto ou expressem sua opinião relacionada a determinado 

assunto. 

     Notamos em sala de aula indícios como vocabulário precário, reduzido, informal, dificuldade de 

compreensão, erros ortográficos, de concordância e outras dificuldades. 

     Diante dessa realidade pensamos em implantar um projeto para resgatar o valor da leitura, levando os 

alunos a vivenciarem experiências que proporcionem e solidifiquem os conhecimentos significativos de seu 

processo de aprendizagem, proporcionando aos alunos momentos que possam despertar neles o gosto e o 

amor aos livros e estimular o hábito de leitura. 

     Para isto, nada melhor que basear o projeto de leitura da escola em um autor que paute a diversão em 

suas obras, Ziraldo. Esse autor tem uma maneira muito divertida de trabalhar com questões de diferentes 

gêneros, sempre com a linguagem infantil que as crianças entendem e amam. 

     Acreditamos que através desse projeto, estaremos estimulando nossos alunos e alunas a buscarem, nos 

livros, momentos divertidos, prazerosos e muito conhecimento através da leitura, levando nossos alunos, 

compreenderem melhor o que estão aprendendo na escola, e o que acontece no mundo em geral, mostrando 

a eles um horizonte totalmente novo. Esta proposta de trabalho está em parceria com a temática da escola 

Parque Integral da CRE  PP. Parceria com a Ec 410 sul com o Projeto Copa América das Escolas Parques 

onde durante a gincana junina ocorrerá campeonatos com a participação dos estudantes. 

  Quando possível ocorrerá os momentos de pré-conselhos envolvendo todos os regentes e os quartetos da 

EP  que atendem os estudantes. Buscar-se-á organizar estes momentos uma vez por semestre com o intuito 

de acompanhar o desenvolvimento e desafios dos estudantes. 

 

OBJETIVOS 

 

 Despertar o gosto pela leitura, estimulando o potencial cognitivo e criativo do aluno; 

 Promover o desenvolvimento do vocabulário; 

 Diversificar o repertório de leituras; 

 Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação; 
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 Possibilitar a leitura partilhada em família. 

 Possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens. 

 

DURAÇÃO DO PROJETO: 

 

 Ano letivo de 2019, de acordo com a demanda de cada turma. 

 Culminância: Feira Cultural 

 

PLANO DE AÇÃO 

 

 Cada professor executará o projeto semanalmente com o envio do livro literário e de atividades para 

casa (matutino), ou atividades dirigidas em sala (vespertino). 

 Bimestralmente o corpo docente terá como referência o autor Ziraldo e produzirão atividades 

coletivas ou individuais sobre livros do autor citado acima, com exposição de trabalhos nos murais, 

ou em portfólios e com culminância na Feira Cultural no dia 09/11. 

 

SUGESTÃO DE ATIVIDADES 

 

 Contação de histórias ou trechos da mesma por meio de teatro. 

 Descrição de personagens de livros por meio de pinturas. 

 Confecção de atividades manuais com enfoque nos livros estudados. 

 Releitura de livros a partir da ferramenta editor de imagem (Paint) nos computadores do laboratório 

de informática. 

 Jogos virtuais sobre o Menino Maluquinho. 

 Conhecimento do meu corpo e do outro (1° ano) a partir de obras como: O joelho Juvenal, os dez 

amigos, Petrônio e Perônio. 

 Atividades sobre valorização humana e suas diferenças ( O menino marrom). 

 Trabalhar preconceito e inclusão (Flicts, O menino Marrom) 

 Receitas com a panela do maluquinho 

 Produção de gêneros literários diferentes a partir das obras estudadas. 

 Produção de histórias em quadrinho individual ou coletiva (4° e 5° ano) história em  quadrinhos 

gigante com desenhos dos estudantes (1° ao 3°). 

 

AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

     A avaliação do projeto de leitura será dada em duas frentes: 
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1. A partir das atividades propostas semanalmente pelo professor a partir das trocas de livros feitas na 

biblioteca, ou na caixa de estante de cada sala. 

2. A partir dos livros escolhidos pelo professor para ser trabalhado em sala de aula com os estudantes 

durante os bimestres. 

 

SUGESTÃO DE LIVROS PARA SEREM CONSULTADOS: 

 

 O menino Maluquinho 

 Uma professora Maluquinha 

 O menino Marrom 

 Flicts 

 Os dez amigos 

 Chapeuzinho Amarelo 

 O bicho da maçã 

 Legrino  e trônio 

 O Joelho Juvenal 

 

PROJETO INCLUSÃO SOCIAL DESDE A INFÂNCIA - 2019 

 

 Público Alvo: alunos dos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° anos e Classes Especiais. 

JUSTIFICATIVA: 

 

      Faz-se necessário, desde cedo as crianças entenderem sobre os procedimentos e cuidados onde a decisão 

tomada implicará diretamente em um novo dirigente para a cidade, o estado e o país onde vivem. E nisto, 

entra o processo de decisão, onde a consciência que o voto individual poderá fazer a diferença (positiva ou 

negativa) para grande população e que a escolha tem duração temporal. 

      Daí a necessidade, de motivar o interesse pela escola, pela decisão, pois isso fará parte de sua vida, e a 

formação do cidadão através do ensino, acarretará a consciência de seus direitos e deveres com espírito 

crítico e autonomia, para que possam conviver em harmonia na sua comunidade, procurando compreender 

e desenvolver o mundo que a rodeia, buscando a sua realização como ser humano e se preparando o mundo 

da sociedade. 

      Assim, oferecer uma sólida formação de cidadania, a fim dos educandos possam cumprir com a sua 

função social e cultural, capazes de dar respostas aos desafios da sociedade, possibilitando uma aquisição 

de uma visão do mundo, estimulando a convivência harmônica, levando-se em conta valores éticos e 

políticos para formação de cidadania e realização pessoal. 
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       A escolha de trabalhar com personagens do Folclore (Vitória Régia, Curupira, Iara/Sereia, Negrinho 

do Pastoreio e Saci-Pererê) fundamenta-se na facilidade que as crianças têm em reconhecê-los, pois 

permitem a assimilação de conhecimentos de forma lúdica e de fácil aceitação. 

      Por meio das lendas folclóricas pode-se vincular o trabalho com cinco questões sociais de extrema 

importância: a racionalização da água, a relação do homem com o meio ambiente, o papel da mulher na 

sociedade, o preconceito às diferenças e a inclusão do portador de necessidades especiais na sociedade. 

  

OBJETIVO GERAL 

Trabalhar a inclusão social e cultural fazendo uma associação dos personagens do Folclore 

Brasileiro com temas sociais contemporâneos. 

 

Objetivos Específicos: 

Desenvolver a cidadania, 

 Levar os alunos a compreender seus direitos e obrigações, 

 Compreender características fundamentais das eleições, construindo a noção de identidade, 

 Construir o conceito de: democracia, propaganda eleitoral, eleição, urna eletrônica, voto, título de 

eleitor. 

 Identificar candidatos com seus respectivos números. 

 Analisar o papel da mulher e seu destaque na sociedade, por meio da Lenda “Sereia Iara”. 

 Analisar o preconceito às diferenças e suas repercussões na instituição escolar, tendo como 

referência a Lenda “Negrinho do Pastoreio”. 

 Refletir sobre o uso racional da água e as consequências de seu uso indevido, por meio da Lenda 

“Vitória-Régia”. 

 Estabelecer a comparação entre a condição atual do meio-ambiente e o estado em que se encontrará 

no futuro, caso não haja conscientização da importância de sua preservação, invocando a Lenda ”O 

Curupira”. 

 Trabalhar a Inclusão do portador de necessidades especiais em âmbito social e escolar, utilizando a 

Lenda “Saci-Pererê”. 

DESENVOLVIMENTO: 

 

      O Projeto de Inclusão Social desde a Infância é voltado para estudantes da pré-escola e do 1º ao 5º ano, 

de escolas públicas e privadas do Distrito Federal. Ele consiste em trabalhar a inclusão social e cultural 

fazendo uma associação dos personagens do Folclore Brasileiro com temas sociais contemporâneos. 

      O objetivo é levar os alunos a analisar o papel da mulher e seu destaque na sociedade, por meio da lenda 

“Sereia Iara”; o preconceito às diferenças e suas repercussões na instituição escolar, tendo como referência 

a lenda “Negrinho do Pastoreio”; refletir sobre o uso racional da água e as consequências de seu uso 

indevido, por meio da lenda “Vitória-Régia”; permitir também que eles possam fazer comparação entre a 
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condição atual do meio-ambiente e o estado em que se encontrará no futuro, caso não haja conscientização 

da importância de sua preservação, invocando a lenda ”O Curupira”; trabalhar a inclusão do portador de 

necessidades especiais em âmbito social e escolar, utilizando a lenda “Saci-Pererê” ou, utilizando-se dos 

personagens descritos, invocar a atenção dos alunos para outros temas sociais relevantes. 

      Durante a realização do projeto, será feita a campanha eleitoral, encenada pelos professores previamente 

escolhidos e treinados, (Com data definida, haverá uma apresentação teatral no pátio da escola com todos 

os personagens, durante duas semanas, no dia de segunda-feira, na hora cívica terá uma propaganda eleitoral 

no telão, já gravado, no pátio da escola com a propaganda eleitoral de cada personagem, serão 

confeccionados cartazes com foto e número do candidato. Cada personagem do Folclore irá defender as 

suas propostas ao exercício do cargo de presidente do Folclore). 

      Após a campanha eleitoral, a equipe do Projeto de Inclusão social desde a Infância levará a urna 

eletrônica para a escola e promoverá a realização de eleição para o Presidente do Folclore. 

  

Personagens Nº na Urna Tema 

Vitória-Régia 10 

O uso racional da água e as consequências de seu 

uso indevido. 

  

Curupira 20 

Comparação entre a condição atual do meio-

ambiente e o estado em que se encontrará no 

futuro, caso não haja conscientização da 

importância de sua preservação. 

  

Iara 30 O papel da mulher e seu destaque na sociedade 

Negrinho do Pastoreio 40 

O preconceito às diferenças e suas repercussões na 

instituição escolar 

  

Saci- Pererê 50 
Inclusão do Portador de Necessidades Especiais na 

sociedade. 

  

   Ao final das eleições, haverá a diplomação dos partidos vencedores em data a ser marcada pelo TRE. 

  

Recursos materiais a serem utilizados:  

  

·         Cartazes, vídeos educativos e cartilhas enviadas pelo TRE. 

·         Cartazes com foto, número do candidato e resumo das propostas. 

·         Roupas dos candidatos. 

·         Pendrive, data show, microfone, caixa de som. 
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ESCOLA CLASSE 410 SUL 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO 

 TRABALHAR AS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL NUMA 

PERSPECTIVA LÚDICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA DO SOCORRO DA COSTA CARDOSO 

 

BRASÍLIA, 18 DE MARÇO DE 2019 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com base em estudos já publicados de autores como Cristiano Muniz (A criança como protagonista 

de sua aprendizagem do sistema de numeração decimal) e Sueli Brito Lira de Freitas ( A criança ativa na 

construção do número no SND) é que se assenta a proposta do ensino do Sistema de Numeração Decimal 

para  proporcionar a criança a oportunidade de refletir sobre aspectos linguísticos e culturais da escrita e 

leitura dos números, assim como promover o conhecimento das regras desse sistema em analogia com as 

regras do jogo Nunca Dez.  
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Para tanto as intervenções pedagógicas foram pensadas numa perspectiva inovadora, tendo os jogos 

como um aliado da aprendizagem das crianças. É essa a proposta desse projeto, trabalhar a construção do 

número pela criança com material concreto e lúdico, criando um ambiente rico de oportunidades capaz de 

proporciona a ação individual do sujeito sobre os objetos disponibilizados nos jogos, colocando-os em 

diversos tipos de relações para a construção do conceito de número.   

Um estudo sistemático voltado para a compreensão das estruturas lógico matemáticas do sistema de 

numeração decimal e posicional, com a intencionalidade de melhorar os baixos índices de aprendizagens 

dos alunos dessa escola na área da matemática detectados por avaliações diagnósticas periódicas realizadas 

pela própria rede do sistema de educação do Distrito Federal, assim como nas avaliações de larga escala 

como a Provinha Brasil e o índice do IDEB, 

 

CARACTERIZAÇÃO 

 

A Escola Classe 410 Sul é uma escola da rede pública, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, 

situada na SQS 410 na cidade de Brasília-DF, conta com um total de 280 alunos na faixa etária de 6 a 12 

anos, distribuídos em dois turnos, o matutino funcionando com a oferta do ensino regular com 8 turmas e o 

vespertino que a partir de 2018 passou a participar do Projeto de Escola Inclusiva em Tempo Integral 

também com 8 turmas. A escola conta com 3 turmas de Classe Especial, onde uma dessas Classes é de 

deficiência visual e duas de deficiências múltiplas. Esta escola tem uma característica peculiar que é a de 

manter um número bem elevado de crianças do ensino especial, atualmente cerca de 75 educandos. É 

reconhecida como sendo   espaço para receber os alunos oriundos do CEDV (Centro Educacional de 

Deficiência Visual), com a inclusão de deficiência visual, deficiência intelectual e outros transtornos. 

 

PROBLEMA 

 

Melhorar a qualidade do ensino aprendizagem dos alunos na disciplina de matemática, com o uso de 

aprendizagem significativa, com o foco no desenvolvimento de competências e habilidades para elevar os 

baixos índices de desempenhos dos educandos nas avaliações diagnósticas realizadas pela rede e pelas 

avaliações de larga escala como o IDEB e a PROVA BRASIL.  

 

OBJETIVO GERAL 

 

Desenvolver uma proposta pedagógica coletiva, possibilitando aos docentes desenvolver atividades 

lúdicas para proporcionar a construção do SND pela criança para que elas possam caracterizar as 

regularidades desse sistema e apreender o princípio posicional de sua estruturação.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Desenvolver noções de conservação, correspondência, comparação, classificação 

ordenação, sequenciação e contagem; 

 Identificar o uso do número em diferentes funções sociais; 

 Realizar atividades de contagem; 

 Realizar contagens de 2 em 2, de 3 em 3, de 5 em 5, de 10 em 10, de 100 em 100; 

 Estabelecer relações de conservação de quantidades discretas; 

 Estabelecer relação de quantidades iguais com objetos diferentes; 

 Construir o conceito de unidade, dezena, centena e unidade de milhar etc; 

 Realizar a composição e a decomposição de números; 

 Identificar o valor posicional e relativo dos números; 

 Ler, interpretar e produzir escrita numérica levando em consideração as 

regularidades do SND; 

 Reconhecer o SND e suas propriedades realizando operações por meio de soluções 

problemas.  

 Ampliar procedimentos operatórios de adição, subtração, multiplicação e divisão 

dos números naturais por meio de situação-problema; 

 Compreender a representação do número fracionário em situações significativas e 

concretas 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A organização   desse projeto coaduna com a busca por alternativas que diminuam os baixos índices 

de aprendizagem no ensino da matemática, causados por algumas lacunas provenientes de uma 

aprendizagem deficitária, identificadas nas avaliações diagnósticas de larga escala realizadas 

periodicamente na Escola Classe 410 Sul. 

O ponto de partida para a escrita do projeto foi ter comprovado na prática, no chão da escola, uma 

experiência de resultados positivos em uma turma de 3º ano do ensino fundamental, com a aplicação de uma 

metodologia divulgada pelo Plano Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC sobre como trabalhar 

o Sistema de Numeração Decimal (SND) numa perspectiva lúdica da construção do conhecimento pelo 

próprio sujeito. 

Essa experiência, além de prazerosa, gerou um envolvimento muito grande dos sujeitos envolvidos 

pelas atividades realizadas com o jogo Nunca l0 que caiu no gosto da criançada e os cálculos que foram 

realizados com o uso do material dourado, ou seja, o material concreto foi uma constante até atingir o nível 

de abstração necessária para ser dispensado. 
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 Com essa atividade, obteve-se benefícios para a rotina pedagógica como: diminuiu a indisciplina, 

aumentou o interesse dos educandos pelas aulas de matemática, principalmente pelo cálculo e pela resolução 

de problemas. Tendo em vista que o ensino aprendizagem da matemática é um problema em todo tempo e 

lugar, vale a pena divulgar e escrever um projeto que envolva a escola toda, do 1º ao 5º ano. 

A escolha do tema: Sistema de Numeração Decimal é justificada por ser exatamente no eixo de 

números e operações onde começa a dificuldade de professores e alunos. É nesse eixo onde os baixos índices 

de aprendizagem começam a ser evidenciados.  

Segundo estudiosos como Kamil e Cristiano Muniz o conceito de número não pode ser ensinado à 

criança, mas construído por ela. E é nesse ponto onde a maioria dos educadores cometem o maior dos 

enganos: ensinar o conceito de número com escrita numérica e contagem de objetos. Para Muniz “isso pode 

ser feito sim, porém não é o bastante. Na prática, a escrita mecânica dos números e a contagem de objetos 

por si só, não levam a construção do número e ao domínio do cálculo que é o objetivo final do eixo números 

e operações”.    

Tendo em vista que a construção do número pela criança não se dá de maneira  simples, rápida e 

nem pode ser ensinado mecanicamente,  por se tratar de um conteúdo que é  o próprio sujeito que terá de 

elaborar internamente,  movendo  suas    estruturas mentais para internalizar esse conceito é que surge a 

necessidade da elaboração de uma proposta didática que contemple a aprendizagem significativa, a  

construção do conhecimento pelo educando, o uso de material concreto  e a ludicidade presente no jogo, 

sem dispensar a mediação pedagógica do professor que será autor do jogo. 

 

METODOLOGIA  

 

A abordagem sócio-interacionista favorece a construção do conhecimento pela criança com a devida 

mediação do professor. Dessa forma será plicada uma metodologia que favoreça o desenvolvimento da 

criança nas diversas fases da sua aprendizagem, respeitando suas características individuais e necessidades 

pessoais. No início das atividades do projeto, do 1º ao 5º ano todas as atividades devem ser realizadas sempre 

com o uso do material concreto (jogo) 

 

1ª FASE (dois jogos uma vez por semana cada jogo) 

 

 PEGA VARETAS 

O jogo pega vareta será usado para trabalhar o conceito de “valor”, uma vez que as varetas possuem 

cores diferentes, logo também possuem valores diferentes. Pode ser jogado em duplas, trios, ou da maneira 

que o professor preferir. Assim quando da contagem dos pontos, no caso do 1º ano e até 2º ano se for o caso, 

o procedimento pode ser feito da seguinte forma: a cor amarela vale 1 ponto, o azul vale 2, o verde 3, o 

vermelho 5 e o preto vale 10. Para cada vareta amarela que a criança tiver, ela deve pegar apenas um grão 

de milho, para cada vareta azul ela deve pegar dois grãos de milho, para cada vareta verde ela deve pegar 3 
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grãos de milho e assim sucessivamente. O objetivo desse jogo é fazer a criança perceber que todas as varetas 

são iguais, mas cada cor representa um valor diferente.  Para que quando ela chegar no jogo Nunca 10 possa 

perceber que o numeral 3 pode ter seu valor alterado dependendo do lugar que ele ocupe no número. 

 

JOGO NUNCA 10 

 

O objetivo desse jogo é formar agrupamentos de 10, para construir principalmente o conceito de 

unidade, dezena e centena, unidade de milhar e assim sucessivamente. Pode ser jogado de várias formas 

como em duplas, ou separando a turma em duas equipes A e B. Com o uso de um tapetinho onde tem 

marcado as colunas das unidades, das dezenas e das centenas, joga-se um dado ou dois, alternando a vez de 

cada equipe jogar o (os) dados e de acordo com o resultado dos dados as crianças de uma das equipes irá 

colocar na casa das unidades a quantidade de palitos representada no dado ou nos dados.  Quando formar 

dez palitos na casa das unidades, devem ser amarrados com uma liga e colocado na coluna seguinte, no caso 

a coluna das dezenas, que por sua vez quando constar de dez dezenas também devem ser amarradas com a 

liga e colocadas na coluna das centenas e assim por diante. 

 

2ª FASE (material dourado e dinheirinho) 

 

Nessa fase o professor deve introduzir o material dourado e o dinheirinho para que as crianças 

percebam com mais clareza a nossa base de numeração decimal, explicando a representação de cada uma 

de suas peças (unidade, dezena, centena e unidade de milhar) para introduzido as operações de adição e 

subtração com e sem reserva. Também devem ser oferecidas ás crianças atividades de composição e 

decomposição de números e atividades com fração pois nessa fase as crianças já serão capazes de 

compreender as correlações que existem e como funciona as características do Sistema de Numeração 

Decimal.  

 

CRONOGRAMA 

 

 1º bimestre: Jogos 

 2º bimestre: Operações no concreto utilizando material dourado 

 3º bimestre: Resoluções de situações-problemas relacionadas aos conteúdos trabalhados nos 

bimestres anteriores 

 4° bimestre: Revisão dos conteúdos explorados através do Jogo Nunca 10, estabelecendo as 

relações entre eles e a significação do Sistema Decimal. 

 

Ressalta-se que as fases do Projeto não são inflexíveis, logo, a medida que a turma demonstra 

assimilação dos conceitos, as próximas fases devem ser introduzidas. Os registros das etapas não são 
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obrigatórios em todos os momentos, considerando que ele só passa a ter sentido a partir do momento em 

que o aluno assimilou em situações práticas com materiais concretos. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Apresentação breve do tema a ser estudado ou do tema que será abordado no artigo científico ou no projeto 

educacional a ser desenvolvido. Qual o problema de pesquisa? Ou Qual será o problema que pretendemos 

“resolver” ou “minimizar” com o projeto educacional?  

 

2. JUSTIFICATIVA DO TEMA  

 

Abordar a relevância de se estudar o tema escolhido.  

 

3. OBJETIVOS GERAIS  

 

Qual a pergunta a ser respondida com a pesquisa? Ou qual o objetivo de se desenvolver tal projeto 

educacional?  

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Os objetivos específicos descrevem como será viabilizado o objetivo geral. É com base nos objetivos 

específicos que o pesquisador irá orientar o levantamento de dados e informações.  

 

5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Apresentação breve do problema a ser pesquisado ou produto a ser desenvolvido na perspectiva de 

fundamentá-lo nas teorias e trabalhos já existentes. Esta etapa servirá de base para análise e interpretação 

dos dados coletados ou para apresentação final do artigo científico ou do projeto educacional.  

 

6. METODOLOGIA  

 

Definição da (s) metodologia (s) adotada (s) tanto para o projeto de pesquisa como para confecção do 

artigo científico. No caso de projeto de pesquisa é preciso definir o tipo de pesquisa como bibliográfica, 

documental, descritiva, inferencial, descrever o instrumento de coleta de dados e classificá-la como 

qualitativo ou quantitativo. A descrição do universo ou grupo amostral a ser pesquisado/atingido pelo 

projeto educacional, também se faz necessária. 
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7.CRONOGRAMA  

 

Etapas da execução do projeto 

 

ATIVIDADES MAR ABR MAI JUN JUL 

 Levantamento bibliográfico x     

 Elaboração do projeto x     

 Apresentação do projeto x     

 Aprofundamento da revisão bibliográfica x x    

 Levantamento e análise dos dados    X  

 Tratamento dos dados x     

 Discussão dos resultados     x 

 Revisão da pesquisa x     

 Entrega e apresentação do artigo x     

 

 

REFERENCIAS CONSULTADAS: 

 

Referências uts no projeto ser bibliográficas, documentais, estatísticas oficiais etc. Exemplos: 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14724: Informação e documentação. Trabalhos 

Acadêmicos – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002. 

 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 

2002.Escola Classe 410 Sul. 
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Aline Bastos 

Matrícula: 205948-7 

 

Projeto de Atuação 

 

 

SERVIDOR READAPTADO 

 

Setor da atividade: Apoio pedagógico aos docentes da EC 410 Sul. 

 

Justificativa para a atividade: 

A Escola Classe 410 Sul é Pólo de atendimento a alunos ANEES.  Em função disso, sempre há 

necessidade de pessoas para colaborar nas atividades pedagógicas.  

 

Objetivos: 

 Auxiliar os regentes e a direção na parte pedagógica da E.C 410 Sul; 

 Realizar atividades com orientação da Direção, buscando ter um ambiente onde eu possa exercer 

minha função com tranquilidade e ser prestativa e útil ao corpo docente da escola. 

 Elaborar materiais pedagógicos para eventos culturais; 

 Participar de reuniões coletivas. 

  Elaborar e confeccionar murais temáticos; 

 Propor sugestões para melhorar as questões de relacionamentos entre alunos; 

 Promover ações que previnam as brigas e os atritos entre alunos; 

 Sugerir atividades de prevenção ao bulliyng; 

 Estar à disposição dos professores a fim de que os projetos pedagógicos  a serem realizados  em 

sala de aula aconteçam da melhor forma possível; 

 Auxiliar professores e direção nas atividades pedagógicas; 

 Organizar materiais pedagógicos para facilitar o uso por professor e alunos; 

 Acompanhar a Direção e professores nos eventos culturais e festas internas da escola; 

 Realizar atividades de apoio à coordenação pedagógica. 

 

Metas: 
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Colaborar coma equipe gestora e professores no sentido de facilitar o sucesso escolar de todos os 

alunos Escola Classe 410 Sul. 

 

Profissionais responsáveis pela implementação do projeto 

O projeto implementado necessitará do auxílio de todo o corpo docente e direção da escola. 

 

Demais envolvidos 

 Professores e estudantes 

Detalhamento da Atividade 

 Distribuir diário de classe aos professores regentes; 

 Montar, organizar os murais da escola; 

 Manter organizado o depósito de materiais pedagógicos; 

 Controlar a distribuição de materiais pedagógicos; 

 Colaborar com ideias e sugestões para ações de combate à violência e Billings na escola; 

 Elaboração e supervisão das atividades mecanográficas pedagógicas. 

Cronograma: 

O trabalho proposto será executado durante todo o ano letivo, segundo as demandadas atividades 

de cada bimestre escolar. 

 

Avaliação: 

 Será feita pela chefia imediata que orientará se as ações desenvolvidas estão de acordo com a 

proposta de trabalho; 

 Através de conversas informais com o corpo docente e equipe gestora; 

 Semanalmente por meio das reuniões coletivas. 
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APÊNDICES 

       

Professora: Karina Lins Palmeira Borges – Sala de Recursos Específica 

 

Objetivo Específico: 

         

 Orientar e esclarecer a comunidade a sim como os demais docentes sobre os alunos com 

necessidades específicas e o atendimento na sala de recursos, e sensibilizá-los sobre a 

importância da inclusão através das ações pedagógicas. 

 Informar e esclarecer as famílias dos alunos com necessidades especiais, sobre as funções do 

AEE e trocar informações sobre ações dos alunos dentro e fora do âmbito escolar orientado os 

responsáveis/famílias para o seu envolvimento e a sua participação no processo educacional, 

sim como indicar e orientar o uso de equipamento/ material e de outros recursos. 

 Auxiliar o corpo docente na elaboração e implementação de adequações curriculares e propor 

alternativas metodológicas que favoreçam aprendizagens significativas. 

 Elaborar o Plano AEE de cada aluno (a). 

 Atender os (as)  alunos (as)  com necessidades especiais  individualmente ou em grupo. 

 Pesquisar as deficiências e compreender a limitação de cada um. 

 Elaborar o Plano de Ação da Sala de Recursos. 

 Envolver-se e participar ativamente de trabalhos que devem ser adaptados aos deficientes. 

 

 

 

 

 

Ações Responsáveis Cronograma Avaliação 

 - Sensibilização da comunidade, dos alunos 

sobre a importância da inclusão e o respeito às 

diferenças. 

- Orientação aos professores a respeito do 

diagnóstico de cada aluno do AEE e das 

adequações curriculares. 

- Atendimento individual aos responsáveis de 

cada aluno para troca de informações e 

experiências. 

- Elaboração do plano AEE. 

Integrantes da 

escola (Gestores, 

Coordenadores, 

Professores e 

Professora da 

Sala de 

Recursos, 

Monitora). 

Responsáveis e 

Familiares 

As atividades 

deverão ser 

realizadas durante 

todo ano letivo com 

intuito de promover 

de fato a inclusão e 

com maior ênfase na 

Semana Distrital de 

Educação l de 

Conscientização de 

Será 

satisfatório se 

nossos alunos 

se envolverem 

nas propostas e 

realizarem as 

atividades com 

prazer e alegria, 

ampliando 

assim seu 
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 Confecção de atividades e materiais 
pedagógicos para o AEE. 

 Promoção um pequeno contato com a 

realidade das pessoas com deficiências. 

 Participação de atividades que 

demonstrem as dificuldades que estas 

pessoas superam diariamente, como: 

futebol de cego, dança sem música, 

pintura com os pés e ou com a boca, 

percurso com olhos vendados, golbol, 

olimpíadas com nível elevado de 

aprendizagem, para a percepção da 

dificuldade de uma criança com DI, 

corrida de saco... 

 Realização de debates para que todos 

possam expor seus sentimentos ao terem 

contato com essas atividades que lhe 

permitiram a descobrir e conhecer um 

pouco mais sobre as pessoas deficientes. 
 Exposição de trabalhos na escola. 

  Apresentação de peças teatrais e músicas 

relacionadas aos temas. 

 Participação das reuniões coletivas. 

 Atendimento dos alunos AEE. 

 Participação de reuniões com os Pais. 

 Orientação aos professores na elaboração 

da Adequação Curricular.  

Promoção da 

Educação Inclusiva 

aos alunos com 

Necessidades 

Especiais (Lei 

5714/16) e Dia 

Nacional de Luta da 

Pessoas com 

Deficiência (Lei 

1.133/2005) que 

acontecerá com o 

envolvimento de 

todos integrantes da 

escola. 

 

conhecimento 

sobre as 

deficiências e 

contribuindo 

para erradicar o 

preconceito e 

realizando 

concretamente 

a integração de 

todos, 

possibilitando 

novas 

aprendizagens. 
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Projeto de Atuação Apoio Pedagógico (Servidor Readaptado) 

ALINE BASTOS 

 

Projeto de Atuação Apoio Pedagógico (Servidor Readaptado) 

Objetivo Ação Representantes Cronograma Avaliação 

- Auxiliar os 

professores 

regentes e a Equipe 

Gestora na parte 

pedagógica. 

 

- Realizar 

atividades com 

orientação da 

direção buscando 

ter um ambiente 

onde possa exercer 

a função com 

tranquilidade com o 

intuito de ser 

prestativa e útil ao 

corpo docente da 

escola. 

 

- Preparar materiais 

pedagógicos para 

eventos culturais. 

- Participar de 

reuniões coletivas e 

auxiliar nas 

possíveis demandas 

organizativas, 

administrativas e 

pedagógicas. 

 

- Entregar no 

início de cada 

turno os diários 

de classe para o 

professor 

regente. 

 

- Montar e 

organizar os 

murais da 

escola. 

 

- Ordenar todos 

os materiais 

pedagógicos, 

tais como jogos, 

materiais 

coletivos e de 

consumo 

utilizados pelos 

professores e 

alunos. 

 

- Controle e 

registro de 

entrada e saída 

de materiais 

pedagógicos do 

almoxarifado. 

 

- Apoio e 

participação das 

- Professores; 

- Gestores; 

- Estudantes; 

- Coordenador 

Pedagógico; 

- Orientador 

Educacional; 

- O trabalho 

proposto será 

executado 

durante todo o 

ano letivo, 

segundo as 

demandas de 

atividade de cada 

bimestre escolar. 

- Será adotada, 

em todos os 

momentos de 

atuação desta 

profissional, a 

avaliação 

formativa, 

elemento da 

formação 

contínua, 

juntamente com 

toda a equipe 

escolar 

semanalmente no 

momento das 

coordenações 

coletivas nos 

turnos matutino e 

vespertino. 
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- Criar e 

confeccionar 

murais temáticos. 

 

- Propor sugestões 

para melhorar as 

questões de 

relacionamentos 

entre os alunos. 

- Promover ações 

que previnam 

conflitos entre os 

alunos. 

 

- Contribuir com 

estratégias 

interventivas em 

sala para diminuir 

as práticas do 

bullyng entre os 

alunos. 

- Auxiliar os 

professores na 

execução dos 

projetos 

pedagógicos 

realizados em sala 

de aula. 

- Assessorar 

professores e 

direção nas 

atividades 

pedagógicas. 

- Ordenar os 

materiais 

pedagógicos, com o 

intuito de facilitar o 

ações 

interventivas, 

relacionadas ao 

combate a 

violência e ao 

bullyng no 

ambiente 

escolar. 

 

- Elaboração de 

materiais de 

apoio 

pedagógico para 

dias temáticos e 

demais 

demandas. 
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acesso dos mesmos 

ao corpo docente. 

- Conduzir os 

alunos juntamente 

com a direção e os 

professores nas 

atividades culturais 

externas e internas, 

propostas pela 

escola. 

- Realizar 

atividades de apoio 

a coordenação 

pedagógica. 
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PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA – 2019 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

 

PÚBLICO 

 
CRONOGRAMA 

 

AVALIAÇÃO 

 DAS AÇÕES 

*Elaborar 

anualmente, 

Plano de Ação 

das atividades de 

Coordenação 

Pedagógica na 

Unidade Escolar. 

 

 

 

 

 

*Participar da 

elaboração, da 

implementação, 

do 

acompanhamento 

e da avaliação do 

Projeto 

Pedagógico – PP 

da escola. 

 

 

*Orientar e 

coordenar a  

participação 

docente nas fases 

de elaboração, de 

execução, de 

implementação e 

de avaliação da 

organização 

curricular. 

 

*Articular ações 

pedagógicas 

entre os diversos 

segmentos da 

unidade escolar e 

*Montar uma 

pasta com o 

calendário anual 

de todas as 

atividades que 

serão realizadas 

na escola 

naquele 

respectivo ano, 

juntamente com 

os projetos e 

intervenções. 

 

*Contribuir na 

elaboração com 

pesquisas, 

digitalização e 

acompanhar a 

implementação 

e avaliação em 

reuniões com a 

comunidade 

escolar. 

 

*No horário da 

coordenação 

pedagógica, 

elaborar reunião 

formativa para 

discutir sobre o 

currículo, 

orientando na 

execução do 

mesmo. 

 

*Estar em 

contato com 

todos os 

segmentos da 

*Elaborar com 

a ciência da 

equipe gestora 

as atividades 

previstas para o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

*Direção, 

professores, 

servidores, 

alunos e pais. 

 

 

 

 

 

 

*Direção, 

professores 

regentes, 

professores das 

salas de 

recursos, 

orientadora 

educacional e 

equipe de 

apoio. 

 

 

-coordenação 

Regional de 

Ensino e todos 

os segmentos 

da escola. 

*Professores, 

Educadores 

Sociais, 

Monitores, 

alunos e seus 

responsáveis. 

 

 

 

 

 

 

*Alunos 

matriculados 

nesta 

Unidade de 

Ensino. 

 

 

 

 

 

* Alunos 

matriculados 

nesta 

Unidade de 

Ensino. 

 

 

 

 

 

 

*Todos os 

segmentos da 

escola. 

 

 

 

 

*Início do 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Durante 

todo o 1° 

bimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

*Durante 

todo o ano 

letivo. 

 

 

 

 

*Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*No decorrer 

do respectivo 

ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* No decorrer 

do ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

*Final de cada 

bimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

mailto:escolaclasse410sul@gmail.com


 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

ESCOLA CLASSE 410 SUL 

escolaclasse410sul@gmail.com 

 

 

209 

 

 

a Coordenação 

Regional de 

Ensino, 

assegurando o 

fluxo de 

informações e o 

exercício da 

gestão 

democrática. 

 

*Divulgar e 

incentivar a 

participação dos 

professores em 

todas as ações 

pedagógicas 

promovidas pela 

SEEDF. 

 

 

*Estimular, 

orientar e 

acompanhar o 

trabalho docente 

na 

implementação 

do Currículo em 

Movimento e das 

Orientações 

Pedagógicas da 

SEEDF, por 

meio de 

pesquisas, de 

estudos 

individuais, e em 

equipe, e de 

oficinas 

pedagógicas 

locais, 

assegurando a 

Coordenação 

Pedagógica 

como espaço de 

escola, 

orientando, 

intervindo e 

sugerindo ações 

tanto para a 

equipe gestora 

como para a 

Coordenação 

Intermediária e 

professores 

regentes. 

*Divulgar 

cursos, oficinas, 

palestras e 

projetos da 

secretaria por 

meio de informe 

no grupo da 

escola, no 

quadro da sala 

de professores e 

verbalmente em 

reuniões 

coletivas, 

incentivando a 

participação. 

 

*Em reuniões 

coletivas e no 

horário da 

coordenação 

pedagógica 

proporcionar 

aos 

docentes100% 

um espaço de 

reflexão com 

estudos, 

oficinas, 

acompanhando 

a aplicação em 

sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Todos os 

professores 

desta Unidade 

de Ensino. 

 

 

 

 

 

 

*Professores 

regentes, 

professores das 

salas de 

recursos, 

orientadora 

educacional, 

equipe de apoio 

e direção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*NTE, 

empresas 

terceirizadas/ 

atual 

STEFANINE. 

 

 

 

 

 

 

 

*Professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*No 1° 

bimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 
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formação 

continuada. 

 

*Divulgar, 

estimular e 

apoiar o uso de 

recursos 

tecnológicos no 

âmbito da 

unidade escolar. 

 

 

 

*Colaborar com 

os processos de 

avaliação 

institucional, 

articulando os 

três níveis de 

avaliação, com 

vistas à melhoria 

do processo de 

ensino e 

aprendizagem e 

recuperação dos 

rendimentos/ 

desempenho 

escolar. 

 

 

-Substituir 

professores em 

situações como 

abono, TRE e 

atestados 

médicos. 

 

 

*Atender alunos 

que se 

machucaram no 

recreio ou que 

estão passando 

mal. 

*Realizar no 

laboratório de 

informática, 

oficinas sobre as 

TICS 

(Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação), 

incentivando o 

uso desses 

recursos na sala 

de aula. 

 

*Exemplificar 

diferentes tipos 

de avaliação, 

levando o 

professor a se 

autoavaliar 

visando a 

melhoria do 

rendimento, 

contribuindo 

para 

aprendizagem 

principalmente 

àqueles alunos 

que apresentam 

uma dificuldade 

maior, 

contribuir com a 

direção escolar 

para a 

elaboração e 

aplicação da 

Avaliação 

institucional e 

realizar a 

aplicação das 

Avaliações 

Externas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*SEE-DF, 

Coordenação 

Regional de 

Ensino, Equipe 

Gestora e 

professores 

regentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Professores 

regentes. 

 

 

 

 

*Secretaria 

Escolar, SOE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Professores 

e alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

*Alunos. 

 

 

 

 

 

 

* Alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 
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*Mediação de 

conflitos 

(atendimento de 

alunos que se 

envolvem em 

brigas em sala ou 

no espaço 

escolar). 

 

*Atendimento de 

pais (questões 

pedagógicas). 

 

 

 

 

 

 

*Elaborar e 

acompanhar os 

projetos da 

escola que 

constam no PP 

(Projeto 

Político). 

 

 

 

 

*Frequentar 

reuniões 

convocadas pela 

Secretaria de 

Educação, pela 

CRE 

(Coordenação 

Regional de 

Ensino), quando 

solicitado. 

 

*Organizar, 

acompanhar e 

participar dos 

reagrupamentos 

*Na ausência de 

algum professor, 

por qualquer 

motivo, 

substituí-lo em 

sala, garantido a 

aula/atividade 

daquele dia. 

 

 

*Observar o 

aluno que se 

machucou ou 

não está se 

sentindo bem, 

tomando 

providências 

como lavar o 

local, colocar 

gelo, medir 

temperatura, 

ligar para a 

família. 

 

 

*Conversar com 

alunos que se 

envolveram em 

conflitos com 

colegas e/ou 

professores, 

dando espaço 

para reflexão, 

mostrando a 

importância do 

diálogo para a 

solução de 

problemas caso 

venha ocorrer 

nas relações 

sociais. 

 

*Atender os pais 

que procurarem 

 

 

 

*Direção 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Direção 

Escolar, Equipe 

de Apoio, SOE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*SEE-DF, 

parceiros que 

oferecem 

projetos que 

irão contribuir 

para uma 

aprendizagem 

mais 

significativa. 

 

 

 

*SEE-DF, 

CRE. 

 

 

 

*Comunidade 

escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

*Todos os 

segmentos da 

escola. 

 

 

 

 

* Todos os 

segmentos da 

escola. 

 

 

 

 

 

*Alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Professores, 

educadores 

sociais, 

 

* Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 
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interclasse, 

verificando os 

resultados 

atingidos. 

 

*Organizar a 

rotina da escola 

(escalas de 

recreio, 

recreação, 

laboratório de 

informática, 

biblioteca, 

reagrupamento, 

oficinas de 

Português e 

Matemática 

(Turno Integral)). 

 

*Agendar visitas 

pedagógicas 

(passeios) e 

acompanhar os 

professores e 

alunos nas 

atividades 

propostas. 

 

*Realizar a 

entrada no pátio 

na ausência da 

direção. 

 

-Acompanhar o 

momento da 

entrada dos 

alunos 1 vez por 

semana, ficando 

responsável de 

abrir a escola. 

 

*Acompanhar o 

horário da saída 

1 vez por 

a coordenação 

ou solicitar 

reuniões com 

pais para tratar 

da 

aprendizagem 

dos alunos. 

 

 

*Elaborar, 

apresentar aos 

professores na 

coordenação 

coletiva, 

acompanhar sua 

execução e 

avaliar os 

resultados. 

 

 

*Frequentar 

reuniões quando 

solicitado e 

colocar em 

prática os 

assuntos 

tratados na 

mesma. 

 

*Orientar os 

professores 

quanto ao teste 

da psicogênese, 

dividir os 

grupos e 

profissionais 

que vão atuar 

nos 

reagrupamentos, 

acompanhando 

e participando 

desses 

momentos, 

sugerindo 

 

 

 

 

 

*Professores 

regentes, 

Educadores 

Sociais e 

Monitores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Todos os 

profissionais 

desta Unidade 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

*SEE-DF, 

locais que 

recebem visitas 

agendadas de 

escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

*Professores, 

Monitores, 

monitores e 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

*Professores, 

educadores 

sociais, 

monitores e 

alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Professores, 

Monitores, 

alunos e seus 

responsáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Professores, 

Monitores, 

alunos e seus 

responsáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1° bimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

*Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Durante o 

ano letivo. 
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semana, ficando 

responsável de 

fechar a escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intervenções 

quando 

necessárias. 

 

 

 

*Organizar as 

atividades da 

escola, 

realizando 

escalas, quadro 

de aviso, 

utilizando de 

mensagens no 

grupo da escola. 

 

*Observar o 

catálogo de 

projetos da 

secretaria, 

pesquisar locais 

acessíveis e 

interessantes 

para contribuir 

com a 

aprendizagem 

dos alunos, 

contemplando 

os conteúdos do 

currículo em 

movimento. 

 

*Realizar a 

entrada na 

ausência da 

direção, com a 

execução do 

Hino Nacional 

nas segundas-

feiras e repassar 

os avisos da 

semana nas 

sextas-feiras. 

 

alunos e seus 

responsáveis. 

 

 

 

 

*Professores, 

Monitores, 

alunos e seus 

responsáveis. 

 

 

 

*Professores, 

Monitores, 

alunos e seus 

responsáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Professores, 

Monitores, 

alunos e seus 

responsáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

*Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Durante o 

ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

*Durante o 

ano letivo. 
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*Fazer a 

acolhido dos 

estudantes 

escola, tocar o 

sinal, 

acompanhar a 

entrada dos 

alunos. 

 

*Tocar o sinal, 

acompanhar o 

horário da saída 

dos alunos e 

fechar a escola. 

 

 
 

 

 

Plano de Ação– SOE- Edilene Torreão  

GLOSSÁRIO 

DI 

DV 

ANE

E 

EEA

A 

Deficiência Intelectual 

Deficiência Visual (cegos e baixa visão) 

Alunos com Necessidades Especiais 

Educacionais 

Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem 

SOE 

TDA

H 

 

DPA

C 

Serviço de Orientação Educacional 

Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade 

Distúrbio de Processamento Auditivo Central 

 

OBJETIVOS AÇÕES / ESTRATÉGIAS PÚBLICO DIRETO 

(alunos) 

PARCERIAS 

(docentes / órgãos 

/ instituições) 

- Conhecer a clientela e 

identificar a demanda 

escolar a ser 

acompanhada pelo(a) 

orientador(a) 
educacional. 

- Prestar um bom 

atendimento 

educacional aos alunos 

e suporte às pessoas 

envolvidas: 

 

*Clientela Direta =  

- Fortalecer os vínculos e laços de 

solidariedade humana e de 

tolerância, proporcionando a 

inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais 
especiais (ANEE’S) dentro de 

ambiente harmônico com 

respeito, amor, cooperação, 

fraternidade, etc. buscando 

através dos valores um 

relacionamento saudável e 

acolhedor. 

- Oportunizar atendimento aos 

- Perfil classe baixa à 

classe média baixa. 

 

- Faixa etária de 6 a 14 

anos. 
 

- Poucos alunos da 

comunidade local. 

 

- Muitos alunos 

oriundos das cidades 

administrativas 

- A orientação 

educacional trabalha 

junto com todos os 

servidores da escola, 

direção, secretaria, 
coordenação, 

portaria, cantina, 

biblioteca, sala de 

recursos, monitores, 

educadoras sociais, 

EEAA, vigilantes, 

equipe de limpeza e 
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Alunos 

*Clientela Indireta = 

Pais e Professores. 

 

- Através do diálogo 

com informação 

fornecer uma 

Orientação 

Educacional eficiente, 

pois é um processo 

contínuo que 

acompanha a vida 

escolar de cada aluno e 

orienta o professor no 

acompanhamento e 

compreensão de sua 

turma, ajudando-o na 

promoção de relações 

interpessoais saudáveis 

e/ou na clarificação 

dos problemas que 

surgem. 

- A Orientação 

Educacional trabalha 

na intermediação dos 

conflitos escolares: 

 alunos com alunos 

 alunos com pais 

 alunos com 

professores 

 professores com 
pais 

  

 

- O SOE auxilia a 

relação dos alunos com 

pais e professores 

através do diálogo 

didático com 

informações que os 

ajudam a lidar com: 

 

 dificuldades de 

aprendizagem, 

alunos portadores de problemas 

visuais (acuidade visual) e 

encaminhá-los ao oftalmologista, 

assim como encaminhar alunos 

com dificuldade de 

aprendizagem e/ou problemas de 

ajustamento psicossocial para 

acompanhamento especializado 

adequado no âmbito educacional 

e/ou da saúde pela equipe 

especializada de apoio à 

aprendizagem (EEAA) que 

atende nossa escola. 

- Contribuir para o 

desenvolvimento integral do 

educando, ampliando suas 

possibilidades de interagir no 

meio escolar e social, como ser 

autônomo, crítico e participativo. 

- Realizar atividades contendo 

temas de: Bullying, Diversidade 

Cultural, Influências Culturais, 

Orientação Sexual, 

Discriminação Étnico Racial, etc,  

- Levando o educando a respeitar 

a natureza para gerar consciência 

de sustentabilidade do meio 

ambiente. Além de ajudar os 

alunos a respeitarem a si mesmos 

como ser integral respeitando 

também o outro (como o colega 

da escola e todos os integrantes 

do corpo escolar). 

- Realizando sessões coletivas 

com vídeos educativos: direito e 

deveres do aluno, hábitos de 

estudo/higiene, valores (respeito, 

amizade, fraternidade), 

orientação sexual (alunos do 5º 

ano). Quando necessário 

atendimento individualizada na 

sala do SOE. 

-  Atuando como facilitador dos 

conflitos escolares e acolhimento 

vizinhas do Plano 

Piloto e entorno. 

 

- Escolaridade: ensino 

fundamental do 1º ano 

ao 5º ano (matutino – 

vespertino). 

 

- 278 alunos: 

 143 no turno 

matutino 

 135 no turno 

vespertino 

-  44 alunos especiais: 

 ANEE 

 transtornos 

funcionais 

 alunos especiais 

integrados no ensino 

regular  (transtornos 

funcionais TDAH, 

DPAC, autista) 

 

- Matutino: 

 07 turmas de ensino 

regular 

 01 classe especial de 

DI 

 

- Vespertino: 

 06 turmas de ensino 

regular 

 01 classe especial de 

DI 

 01 classe especial de 

DV 

 

- Integral: 

 ás 8h da manhã os 

alunos vão para a 

Escola Parque 

313/314 Sul; 

 ás 13h os ônibus 

trazem eles de volta 

responsáveis pelos 

alunos. 

 

- Além de uma rede 

social que inclui 

profissionais da área 

de saúde como 

oftalmologia, 

neurologista, 

psiquiatras, 

fonoaudiólogos, 

psicólogos, entre 

outros. Também nos 

prestam serviços: 

 Conselho Tutelar 

 PROEDUC 

 COMPP 

 ADOLESCENTR

O 

 Casa do Ceará 

 Hospitais 

Públicos 

 Postos de Saúde 

 

- O SOE trabalha de 

forma articulada/ 

integrada com a 

equipe de apoio a 

aprendizagem 

EEAA e sala de 

recursos. 

- Também 

estabelece uma 

parceria com as 

famílias, quando há 

desconfiança de que 

a dificuldade esteja 

em casa. 

 

- Agentes da escola: 

 Diretora / Vice-

Diretora; 

 03 coordenadoras 

pedagógica; 
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 dificuldades de 

socialização e 

interação com as 

pessoas e o meio, 

 condutas 

inadequadas, 

 baixa autoestima, 

 orientação sexual, 

 combate a 

agressividade, 

 advertindo sobre 

drogas, 

 cuidados a saúde. 

 

- A orientação 

educacional está 

baseada nas diferenças 

individuais (cada um é 

um) e constitui um 

trabalho de equipe 

feito por todos os 

agentes da escola. 
- O SOE olha de 

maneira diferenciada 

para cada educando 

com responsabilidade 

em relação aos seus 

valores, aceitação das 

diferenças, onde os 

conflitos são vistos 

como a maneira de 

crescimento e 

aprendizagem. O(a) 

orientador(a) é o 

facilitador, o elo das 

relações humanas 

dentro da instituição. 

aos familiares dos nossos alunos. 

- Cooperando com a direção  / 

coordenação, salas de recursos da 

instituição escolar e equipe 

EEAA, facilitando as relações 

interpessoais no âmbito 

educacional. 

- Desenvolvendo a consciência 

crítica dos alunos. 

- Orientando-os para o exercício 

da cidadania. 

- Participação nas reuniões 

coletivas da escola, assim como, 

nas coordenações do SOE do 

Plano Piloto. Reunião de 

prestação e contas da escola 

(APM). Conselho Escolar. 

- Participação nas reuniões de 

Pais e Mestres; nos conselhos de 

classe; nos estudos de casos da 

equipe (EEAA); nas devolutivas 

da equipe (EEAA); nos eventos 

das datas comemorativas da 

escola e do calendário escolar 

2019. 

- Comunicação aos pais de alunos 

para marcar reunião com 

professor(a), SOE e direção da 

escola (condutas inadequadas, 

baixo rendimento), como 

também por número de faltas do 

aluno, etc. 

- Comunicação aos pais de alunos 

que apresentam quadro de saúde 

preocupante (febre, diarreia, dor 

de ouvido, dor de cabeça, dor de 

barriga, etc.). 

para Escola Classe 

410 Sul onde 

permanecem até as 

18h. 

 

 

 13 professoras 

efetivas; 

 10 professoras de 

contrato 

temporário; 

 03 monitores 

(para alunos 

ANEE); 

 01 professora DV 

(Sala de Recurso); 

 01 professora DI 

generalista (Sala 

de Recurso); 

 05 educadores 

sociais no turno 

matutino (para 

alunos ANEE e 

demais 

transtornos 

funcionais); 

 07 educadores 

sociais no turno 

vespertino (para 

atender alunos 

ANEE e outros 

transtornos 

funcionais). 
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 Plano de Ação 2019  

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA 
 

CRE: Plano Piloto 

Unidade Escolar: Escola Classe 410 Sul                                                                                                    Telefone: 3901-1525 

Psicólogo responsável: Ana Patrícia  C. P. de Campos                                                                        Matrícula SEEDF: 

226.714-4            CRP: 6646 

E-mail:  anapatriciapsi@hotmail .com                                                                                                      Celular: 99833-4292 

Pedagogo responsável:  Suzane Vieira de Lima Leitão                                                                      Matrícula SEEDF:   

208.398-1                       

E-mail: suzanevili@gmail.com                                                                                                                     Celular: 98238-

9315 

 

 

 

Diagnóstico inicial  

 

                           A Escola Classe 410 Sul está localizada na SQS 410 sul, desde 1960 está a serviço da 

educação. Foi fundada com o intuito de atender as crianças das proximidades, segundo o Plano Diretor de 

Brasília. A escola já ofereceu o extinto ensino supletivo, abolido na década de 90, devido ao baixo 

quantitativo de alunos matriculados. Nessa mesma década iniciou-se o atendimento a alunos com 

deficiência intelectual e, posteriormente, os deficientes visuais.  Esta Instituição de Ensino possui 

localização de fácil acesso, e sua clientela, além moradores das proximidades, é formada por crianças 

oriundas de diversas cidades satélites.  O seu público é heterogêneo, em relação ao nível sócio econômico 

e cultural, com grau de escolaridade variado. Atualmente são atendidos aproximadamente 260 alunos, com 

faixa etária entre 06 e 15 anos, na modalidade de Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). É um espaço para 

receber os alunos oriundos do CEDV, com a inclusão de deficiência visual, entre outras (deficiência 

intelectual e comorbidades, Transtornos Funcionais Específicos e Transtornos Globais do 

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 

FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem 

Coordenação Regional de Ensino  Plano Piloto 

Escola Classe 410 Sul 
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Desenvolvimento). Em 2018 a instituição iniciou a participação no Projeto de Escola em Tempo Integral, 

de modo que os alunos do turno vespertino, no contraturno de aula , são atendidos pela Escola Parque 314 

Sul diariamente, neste ano 2019 o projeto segue nos mesmos moldes. A escola busca favorecer a elaboração 

de referenciais que sejam articulados e construídos coletivamente, fortalecendo o fazer pedagógico 

conforme o Currículo em Movimento (2018), as Diretrizes de Avaliação (2014) e a Proposta Pedagógica. 

É uma instituição que busca promover a formação integral de seus alunos, facilitando o acesso ao 

conhecimento, identificando suas potencialidades, buscando superar suas limitações, de maneira que todo 

estudante seja ativo e participativo na construção do seu próprio saber. O Serviço Especializado de Apoio 

à Aprendizagem caracteriza-se, nessa instituição, como um serviço técnico pedagógico, de caráter 

multidisciplinar, prestado por uma profissional com formação e devidamente habilitada em Pedagogia e 

uma Psicóloga com características adequadas à função. A Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

pretende atuar sempre em articulação com os profissionais do serviço de Orientação Educacional e Salas 

de Recursos generalista e especialista de DV, para atender os estudantes com deficiência e com queixas 

escolares, visando contribuir para o aprimoramento das atuações institucionais e profissionais dos atores 

das instituições educacionais, bem como colaborar para a promoção da melhoria do desempenho de todos 

os estudantes, com e sem deficiência, viabilizando a concretização de uma cultura de sucesso escolar.  

 

 

PLANO DE AÇÃO EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM  

DIMENSÕES 

DE ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

1- Mapeamento 

Institucional; 

 

 

 

Acompanhar 

e intervir no 

trabalho 

pedagógico, 

buscando 

melhorar a 

qualidade da 

educação. 

 

Atualizar e 

organizar 

documentos 

dos 

Elaborar o 

Mapeamento 

Institucional, 

de forma a 

retratar a 

realidade da 

Escola Classe 

410 Sul, numa 

perspectiva de 

atuação 

preventiva e 

institucional, o 

que contribui 

para que a 

EEAA atue de 
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estudantes 

(Relatórios 

de avaliação 

e 

intervenção 

educacional,  

laudos, 

arquivos da 

EEAA.) 

forma 

intencional e 

sistematizada. 

 

Analisar a 

escola de 

forma 

institucional, 

mantendo o 

foco em suas 

várias 

dimensões 

(pedagógica, 

administrativa, 

social, 

cultural, entre 

outras), 

considerando 

que estas 

dimensões, 

juntas podem 

promover o 

sucesso ou o 

fracasso 

escolar; 
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DIMENSÕES 

DE 

ATUAÇÃO 

PDE/META OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

2- Assessoria 

ao 

trabalho 

coletivo 

Contribuir, em 

parceria com os 

demais 

profissionais, por 

meio de amplo 

debate, o trabalho 

pedagógico. 

Buscando vencer 

os desafios e 

aprimorar a 

educação. 

 

Garantir o 

atendimento aos 

estudantes com 

necessidades 

educacionais 

especiais 

transitórias ou 

não, segundo a 

Resolução 

CNE/CEB nº 2, 

de 2001, nas 

salas de apoio à 

aprendizagem, 

garantindo a 

presença de 

profissional 

responsável. 

 

Instrumentalizar 

a equipe escolar 

para o estudo, 

planejamento, 

operacionalização 

e avaliação de 

ações de ensino 

intencionalmente 

planejadas, por 

meio de um 

assessoramento 

continuado em 

serviço, no que 

compete ao 

psicólogo e 

pedagogo. 

 

Ressignificar a 

práxis 

pedagógica do 

professor com 

vistas às 

aprendizagens. 

 

Assessorar o 

trabalho 

docente, de 

forma a 

contribuir com 

conhecimentos 

especializados 

acerca dos 

processos de 

desenvolvimento 

e de 

aprendizagem; 

 

Participar dos 

Conselhos de 

Classe e 

fornecer ao 

professor o 

maior número de 

informações 

acerca dos 

alunos 

encaminhados 

para o SEAA; 

 

Participar da 

elaboração e/ou 

reelaboração do 

PP da escola, de 

forma a 

contribuir para o 

desenvolvimento 

articulado entre 

todos os 

profissionais da 

unidade escolar; 

 

Cooperar com a 

elaboração de 

instrumentos e 

Participação 

em coletivas 

para inteirar 

o corpo 

docente e 

demais 

envolvidos 

sobre as 

ações da 

Equipe na 

escola. Bem 

como, 

oferecer 

suporte ao 

grupo nas 

necessidades 

urgentes.  

Articular e 

promover  

ações  

institucionais  

que 

favoreçam a 

reflexão da 

prática 

pedagógica , 

como 

coletivas, 

assessoria 

individual à 

equipe 

Pedagogo e 

psicólogo do 

EEAA e Equipe 

Gestora 

Ao longo do ano 

letivo. 

 

 

 

 

 

 

-Bimestralmente 

Auto avaliação 

para trazer a 

reflexão sobre o 

trabalho 

desenvolvido. 

Observação das 

práticas 

pedagógicas 

para verificar se 

estão em 

consonância 

com as 

propostas 

sugeridas pelo 

SEAA.  
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 Fornecer 

subsídios para 

que as ações 

escolares 

ocorram tanto em 

uma dimensão 

coletiva quanto 

individual, 

valorizando os 

profissionais e 

estimulando 

outras formas de 

trabalhar. 

procedimentos 

nas intervenções 

didático-

metodológicas 

que auxiliem no 

processo de 

ensino-

aprendizagem; 

 

Assessorar o 

trabalho da 

equipe gestora 

em qualquer 

ação que se fizer 

necessária. 

 

docente. 

Com o 

intuito de 

avaliar, 

repensar, 

lançar luz a 

boas 

estratégias já 

utilizadas 

nesta 

instituição.  

AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO (AEE – SEAA – SOE)  

 OBJETIVOS PDE/META OBJETIVO

S 

RESPONSÁV

EIS 

AÇÕES CRONOGRA

MA 

AVALIAÇÃO 

3-

acompanhame

nto do 

Processo de 

Ensino e 

Aprendizagem 

 

 

 

 

Estratégias:  

 

 Criar 

mecanismos 

para o 

acompanhame

nto 

individualizad

o dos alunos 

do ensino 

fundamental, 

atentando para 

as 

especificidades 

do estudante 

de forma a 

garantir a 

qualidade do 

atendimento. 

 

 

 Apoiar ações 

de 

enfrentamento 

à 

discriminação, 

ao preconceito 

Intervir nas 

situações de 

queixas 

escolares 

por meio do 

PAIQUE 

(Procedimen

to de 

Avaliação e 

Intervenção 

das Queixas 

Escolares) 

nos três 

níveis: 

aluno, 

escola e 

família; 

 

Escutar as 

queixas dos 

professores 

e mediar o 

processo de 

Solicitação 

de apoio ao 

aluno com 

dificuldades 

Pedagoga 

Professores 

Pais e/ou 

responsáveis 

Outros 

profissionais 

(fonoaudiólogos

, psicólogos, 

neuropediatras, 

otorrinos, 

oftalmologistas, 

dentre outros). 

 

Realizar 

acompanhamen

to sistemático, 

individual ou 

em pequenos 

grupos, 

formados pelos 

estudantes que 

apresentam 

dificuldades 

mais 

acentuadas no 

processo de 

escolarização; 

 

Observar os 

alunos em sala 

de aula e em 

outros 

ambientes 

escolares; 

 

Reavaliar os 

alunos com 

Transtornos 

Funcionais e 

Deficiências, 

De março a 

dezembro. 

 

 

 

 

 

Pretende-se 

adotar a 

concepção de 

educação 

defendida e 

almejada pela 

SEEDF, que é 

a Educação 

Integral. Nessa 

perspectiva, o 

ser em 

formação é 

multidimension

al, um ser 

único, na 

inteireza de sua 

essência, na 

inefável 

complexidade 

de sua 

presença.  

Fortalecendo o 

comprometime

nto com a 

Educação para 

a Diversidade, 

Cidadania, 
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e à violência, 

visando ao 

estabeleciment

o de condições 

adequadas 

para o sucesso 

educacional 

dos estudantes 

com 

deficiência, 

transtorno 

global do 

desenvolvi-

mento e altas 

habilidades ou 

superdotação 

em 

colaboração 

com as 

famílias e com 

órgãos 

públicos de 

assistência 

social, saúde e 

proteção à 

infância, à 

adolescência e 

à juventude 

 

 Fomentar o 

desenvolvimen

to de 

tecnologias 

educacionais e 

de práticas 

pedagógicas 

inovadoras que 

assegurem a 

alfabetização e 

favoreçam a 

melhoria do 

fluxo escolar e 

a 

aprendizagem 

dos estudantes, 

consideradas 

as diversas 

abordagens 

metodológicas 

e sua 

efetividade. 

 

de 

aprendizage

m; 

 

Atender os 

alunos 

encaminhad

os ao 

SEAA, a 

fim de que 

consigam 

superar as 

dificuldades 

apresentadas

; 

 

Contribuir 

para que o 

professor 

promova 

situações 

didáticas de 

apoio à 

aprendizage

m do 

estudante, 

criando um 

novo foco 

de análise 

para o 

processo de 

ensino e 

aprendizage

m e 

construindo 

alternativas 

teórico-

metodológic

as de ensino 

com vistas à 

construção 

de 

habilidades 

e 

competência

s dos 

estudantes;  

 

Conversar 

com o 

professor 

sempre que 

possível 

sempre que 

necessário; 

 

Emitir relatório 

de 

acompanhamen

to e avaliação 

de cada aluno 

atendido pelo 

serviço 

especializado; 

 

Convocar a 

presença dos 

pais e/ou 

responsáveis 

pelo aluno 

encaminhado 

sempre que for 

necessário, 

para tratarmos 

de assuntos 

relacionados ao 

desempenho 

escolar do 

educando; 

 

Realizar 

estudos de 

caso, com a 

participação da 

Equipe de 

Apoio sempre 

que houver 

necessidade; 

 

 

Avaliar de 

maneira 

contextual os 

estudantes para 

encaminhamen

tos necessários, 

sendo que, no 

caso dos 

Centros de 

Ensino 

Especial, será 

realizada a 

avaliação 

funcional, 

podendo contar 

com a 

Educação em e 

para os Direitos 

Humanos e 

Educação para 

a 

Sustentabilidad

e. 

A avaliação 

desta dimensão 

ocorrerá de 

forma a 

contemplar a 

perspectiva da 

avaliação 

formativa, 

buscando as 

melhores 

intenções para 

acolher, 

apreciar e 

avaliar o que se 

ensina e o que 

se aprende. 

Avaliar 

para incluir, 

para aprender e  

para 

desenvolver-se, 

de forma 

dinâmica e 

contínua. 
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Definir, após 

discussão com 

os atores 

envolvidos, os 

direitos e os 

objetivos de 

aprendizagem 

e 

desenvolvimen

to para cada 

ano-período ou 

ciclo do ensino 

fundamental e 

para cada ano 

ou período do 

ensino médio, 

considerando o 

currículo em 

desenvolvimen

to no sistema 

de ensino do 

Distrito 

Federal. 

 

 Garantir 

meios e 

instrumentos 

de 

multiplicação 

dos bons 

projetos 

desenvolvidos 

pelos 

profissionais 

de educação da 

rede pública de 

ensino, 

valorizando 

estes 

profissionais e 

fortalecendo a 

qualidade da 

educação. 

 

para uma 

devolutiva 

do trabalho 

realizado e 

quais os 

profissionais 

que já foram 

procurados 

pelos 

responsáveis 

dos alunos; 

 

Encaminhar 

os alunos 

com 

diagnósticos 

de 

Transtornos 

Funcionais 

ao polo de 

atendimento

, de acordo 

com o 

número de 

vagas 

oferecidas 

para a 

escola. 

   

Reavaliar os 

alunos 

encaminhad

os, sempre 

que 

necessário. 

 

Construir o 

Relatório de 

Avaliação e 

Intervenção 

Educacional 

dos alunos 

que, mesmo 

sem a 

queixa do 

professor, 

apresentar 

laudo de 

TF´s, ou 

qualquer 

outro que 

comprove 

ser Aluno 

participação de 

outros 

profissionais 

do contexto 

escolar;  

 

Promover 

estudos de caso 

nas situações 

em que haja a 

necessidade de 

adequação ou 

mudança de 

atendimento 

aos estudantes 

que já tenham 

sido avaliados 

pela EEAA e 

possuam 

Relatório de 

Avaliação e 

Intervenção 

Educacional.  

 

Viabilizar a 

vivência de 

alunos de 

Classe Especial 

em Classes 

inclusivas, para 

constatar a 

possibilidade 

de incluí-los na 

estratégia de 

matrícula  para 

o ano seguinte.  

 

Elaborar 

documentos e 

Relatório de 

Avaliação e 

Intervenção 

Educacional 

apresentando a 

conclusão de 

cada caso e 

indicando as 

possibilidades 

de atuação 

pedagógica.  

 

mailto:escolaclasse410sul@gmail.com


 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

ESCOLA CLASSE 410 SUL 

escolaclasse410sul@gmail.com 

 

 

224 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagoga EEAA  

Matrícula 208398-1 

 

 

 

 

Psicóloga da EEAA 

Matrícula 226.714-4     CRP: 6646 

 

 

 

Gestão da U.E 

 

  Brasília, 18 de março de 2019. 

 

 

 

 

com 

Necessidade

s Especiais 

 

Observar e 

atender os 

alunos, fazer 

escutas 

pedagógicas 

com os 

professores. 
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ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E AVALIAÇÃO 

 

PROJETO:_O COFRINHO  

OBJETIVO: - Estimular os estudantes a usar o dinheiro com consciência e poupar. 

DURAÇÃO: TODO O ANO LETIVO ( MARÇO A NOVEMBRO) 

PROFESSOR  RESPONSÁVEL: TODA O CORPO DOCENTE, COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA. 

AVALIAÇÃO: ocorrerá durantes as atividades em sala de aula com registro de fichas, construção de 

tabelas e a culminância ocorrerá com uma atividade coletiva a ser eleita pelos estudantes de cada 

turma. 

CONSTA NA PP?    (    X  ) SIM    (      ) NÃO 

 

 

PROJETO: VALORES NA ESCOLA. 

OBJETIVO: - RESGATAR AS TRADIÇÕES CULTURAIS CONSCIENTIZANDO-OS DA 

IMPORTANCIA DOS VALORES NA COMUNIDADE. 

- DIRECIONAR OS VALORES COMO FONTE GERADORA DE PAZ, SEGURANÇA, 

 

DURAÇÃO: segundo semestre 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E EQUIPE GESTORA 

AVALIAÇÃO: ocorrerá durante a FEIRA CULTURAL E PEDAGÓGICA com apresentação de 

exposições dos estudantes. 

CONSTA NA PP?    (   X   ) SIM    (      ) NÃO 
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PROJETO: TRABALHAR AS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL 

NUMA PERSPECTIVA LÚDICA. 

 

OBJETIVO: -despertar nos estudantes o raciocínio lógico matemática e o registro do SND 

DURAÇÃO: 1 semestre letivo 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: MARIA DO SOCORRO  

AVALIAÇÃO: ao término do projeto será feito um álbum com as impressões dos estudantes por meio 

de desenhos, fotos e relatos 

CONSTA NA PP?    (   X ) SIM    (      ) NÃO 

  

PROJETO : ELEITOR DO FUTURO  

OBJETIVO: - conscientizar os estudantes sobre a importância da cidadania, dos valores éticos. 

DURAÇÃO: início no 2 bimestre e término no 3 bimestre com a orientação do TER. 

PROFESSOR RESPONSÁVEL: A coordenação pedagógica e o corpo docente. 

AVALIAÇÃO: por meio de um simulado de eleição com os estudantes, com organização de urnas, 

cédulas e a votação. 

CONSTA NA PP?    (     X ) SIM    (      ) NÃO 
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ANEXOS 

 

 

 

 

PMDF , Março de 2019, Visita alunos 4° e 5° anos Matutino. Prevenção contra acidentes. 

 

 

. 
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Foto ilustrativa: Momentos de formação continuada equipe reunida. 
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Plano de Ação da Sala de Recursos D.V. – E.C. 410 SUL – 2019 

 

 

1 – Objetivo específico: Sensibilizar os estudantes e a comunidade escolar, sobre como terem 

uma boa convivência com os alunos AEE e sobre o funcionamento da SR 

 

Ação Representantes Cronograma Avaliação 

 

- Sensibilizar todos os 

estudantes e a comunidade 

escolar para promover o 

acesso, a participação e a 

interação dos alunos 

deficientes visuais nas 

atividades escolares. 

-Trabalhar com a 

comunidade escolar, dicas 

para um bom 

relacionamento com 

pessoas deficientes visuais; 

-Agendar ainda, reunião 

com a família dos ANE”S 

para informar sobre o 

trabalho a ser desenvolvido 

nesta SR. 

 

- Promover atividades 

diversificadas, com a 

participação de 

palestrantes convidados, 

sempre que possível, para 

comemorar a semana da 

inclusão. 

 

 

 

-Professores da SR 

- Gestores 

-Orientadora 

Educacional 

- Coordenadora 

Pedagógica 

 

 

 

 

- Fev/março de 2019 

 

- Assinando a 

frequência 

- Comparecimento das 

famílias na reunião 

- Verificando se o 

relacionamento 

respeitoso entre os 

estudantes está 

acontecendo 

efetivamente. 
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2 – Objetivo específico: Realizar atendimentos complementares específicos aos estudantes do 

AEE 

 

Ação Representantes Cronograma Avaliação 

 

-Realizar atendimentos 

complementares, 

individualizados, com 

atividades significativas e 

sistematizadas, que façam 

com que os estudantes se 

sintam capazes e 

competentes para se 

desenvolverem com 

independência e 

autonomia. 

- Fazem parte dessas 

atividades: ensino das 

técnicas operatórias do 

sorobã, técnicas de 

orientação e mobilidade no 

espaço interno da escola, 

AVAS, NEB, uso de 

audiolivros, leitura oral, 

leitura e escrita em Braille, 

expressão corporal, 

atividades de 

psicomotricidade, jogos 

adaptados, brincadeiras, 

jogos interativos no 

computador, reconto oral e 

escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professoras da SR 

 

 

 

- Atendimentos 

semanais com 

duração de 1 hora e 

30 minutos, durante 

o ano letivo de 2019. 

 

 

- De forma contínua e 

observando se ocorreu 

o domínio das técnicas 

estudadas, analisando 

os resultados obtidos 

na aprendizagem e o 

empenho durante a 

execução das mesmas. 
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3 - Objetivo específico: Estabelecer parceria efetiva com os professores regentes para 

consolidar a inclusão dos ANE’S 

 

Ação Representantes Cronograma Avaliação 

 

 

- Realizar oficinas sobre o 

método Braille e sorobã, 

capacitando professores 

regentes interessados. 

 

- Orientar o professor 

regente na 

construção/elaboração da 

adequação curricular. 

 

- Participar das 

coordenações coletivas, 

onde acontece a troca de 

experiências e sugestões 

de atividades 

significativas que 

promovam a valorização 

das ações inclusivas. 

 

- Intervir nas ações 

pedagógicas realizadas em 

sala de aula, sempre que 

necessário e acompanhar 

os estudantes deficientes 

visuais do AEE em 

atividades extraclasse. 

 

 

 

 

 

 

 

- Professoras da SR 

- Professores regentes 

- Coordenador 

Pedagógico 

 

 

- Ao longo do 

primeiro semestre 

 

 

 

 

- Ao longo do 

primeiro bimestre 

 

 

 

 

 

 

- Ao longo do ano 

letivo 

 

 

 

 

 

- Ao longo do ano 

letivo 

 

- Através de testes de 

leitura e escrita Braille 

e de realização de 

operações simples 

utilizando o sorobã, 

verificando se a 

aprendizagem foi 

efetiva. 

 

- Através da conclusão 

das adequações em 

todos os componentes 

curriculares, e da 

utilização das 

estratégias 

pedagógicas previstas. 

 

 

- Processual, 

contemplando os 

avanços alcançados 

com os estudantes do 

AEE. 

 

- Melhoria nas 

relações sociais e do 

crescimento geral dos 

estudantes ANEE’S 
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4 - Objetivo específico: Preparar os recursos materiais adaptados da sala de recursos D.V. 

 

Ação Representantes Cronograma Avaliação 

 

 

- Produzir e transcrever 

materiais adaptados em 

Braille para estudantes 

cegos e ampliar materiais 

para estudantes com baixa 

visão para uso em sala de 

aula, além de adaptação de 

jogos, mapas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Professores da SR 

- CAPCEEDV 

 

 

 

 

- Durante todo o ano 

letivo 

 

 

- Através do feedback 

dos estudantes do AEE 

após a utilização dos 

materiais adaptados. 

 

 

  

Haverá um registro das atividades realizadas com cada aluno (diário de bordo). Esses registros 

serão efetuados após cada atendimento, onde serão observados os avanços, obtidos e em que estágios 

estão esses avanços quanto à autonomia, oralidade, organização do pensamento, raciocínio lógico, 

autoestima, socialização e outros.  

As partes envolvidas com os alunos serão noticiadas dos seus progressos, ou na falta deles. 

Haverá uma constante interação entre o professor regente e o atendimento AEE. Esses registros servirão 

como base para o relatório final dos atendimentos com o aluno. Também, terá a finalidade de se 

reformular as atividades nos atendimentos ou de ampliá-las se for o caso. Nesses registros serão relatadas 

as mudanças constatadas em sala de aula, na escola e na família. O que o atendimento no AEE 

(Atendimento Educacional Especializado) tem contribuído para o desenvolvimento intelectual e 

emocional do aluno. 

 O registro mostrará se o atendimento precisa ser reformulado ou mudado completamente a 
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maneira como está sendo conduzido, servirá antes de tudo como um “termômetro” para medir o 

sucesso ou não dos atendimentos realizados bem como todo o pro o processo do trabalho efetuado. 

O que se pretende com esses registros não é medir a quantidade da aprendizagem, e sim observar 

evolução do aluno, seu crescimento como indivíduo, sua interação no meio em que vive. 

 

PLANO DE AÇÃO/ORGANIZÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO – BIBLIOTECA 
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO 
CRONOGRAM

A 

AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

1. Classificar 

o acervo 

literário da 

Biblioteca 

Escolar 

 Retirar os 

livros 

desatualizados; 

 Definir 
classificação a ser 

utilizada na 

Biblioteca Escolar; 

 Gêneros 

textuais; 

 Modalidades 

de atendimento; 

 Outros; 

 Organizar os 

livros classificados 

no espaço 

disponível da 

Biblioteca escolar. 

- equipe 

gestora 

- unidades 

escolares. 
- coordenação 

pedagógica. 

 - fevereiro a 

junho 

- conversas 

informais e 

registros por 

meio de 
fichas 

2. Organizar  

outros 

recursos 

pedagógicos 

disponíveis na 

Biblioteca 

Escolar 

 Retirar os 

materiais 

pedagógicos 

desatualizados e 

danificados; 

 Identificar e  

relacionar os 

materiais 

pedagógicos 

existentes na 

Biblioteca escolar; 

 Áudio- 

visuais, 

 Globos 

geográficos; 

- unidades 

escolares. 

 

 -março a maio  
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 Banners 

pedagógicos 

 Organizar os 

materiais 

pedagógicos nos 

espaços 

disponíveis da 

Biblioteca Escolar. 

3. Catalogar o 

acervo 

literário da 

Biblioteca 

Escolar 

 Definir itens 

da ficha 

catalográfica; 

 Lançar 

informações 

desejadas em 

sistema 

informatizado de 

catalogação de 

livros. 

 -corpo 

docente e 

corpo 

discente 

  

4. 

Implementar 

mecanismo de 

controle do 

acervo 

literário e 

outros 

materiais 

pedagógicos 

existentes na 

Biblioteca 

Escolar. 

 Pesquisar 

possibilidades e 

formas de controle 

do acervo literário 

e outros materiais 

pedagógicos; 

 Definir e 

implantar o 

controle do acervo 

literário e outros 

materiais 

pedagógicos. 

  - abril a junho  

5. Elaborar 

quadro 

informativo 

referente a 

utilização do 

espaço da 

Biblioteca 

Escolar pela 

equipe gestora e 

corpo docente. 

.Adquirir quadro 

branco (1m x 1m); 

 Adquirir, 

semanalmente,  as 

informações 

referentes à 

utilização da 

Biblioteca Escolar. 

  -maio a julho  

6. Descentralizar 

a 

operacionalização 

 Habilitar o 

profissional de 

educação que atua na 
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do PDDE-

Interativo 

(Livros) da 

direção da 

Unidade Escolar. 

Biblioteca Escolar 

em operar o PDDE-

Interativo (livros); 

 Solicitar, via 

SEI, habilitação em 

PDDE-Interativo 

(livros) junto à 

SEEDF. 

7. Desenvolver 

atividades 

motivadoras 

voltadas para a 

formação de 

leitores e 

pesquisadores. 

 Disponibilizar, 

em local visível, os 

horários de 

funcionamento da 

Biblioteca Escolar; 

 Reunir corpo 

docente e equipe 

gestora para definir 

estratégias e 

atividades voltadas 

para a formação de 

leitores e 

pesquisadores dentro 

das modalidades  de 

atendimento 

existentes na 

Unidade Escolar; 

 Definir 

cronograma para o 

desenvolvimento das 

atividades propostas; 

 Levantar as 

necessidades 

operacionais para a 

realização das 

atividades  

propostas. 
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8. Estimular o 

corpo docente 

da Unidade 

Escolar a 

utilizar os 

recursos 

disponíveis da 

biblioteca, 

visando 

aprimorar seus 

conhecimentos. 

 Disponibilizar, 

em local visível, de 

horários de 

funcionamento da 

Biblioteca Escolar; 

 Divulgar, 

junto ao corpo 

docente, os títulos 

literários, bem como 

outros materiais 

pedagógicos 

disponíveis na 

Biblioteca Escolar; 

 Levantar, 

junto ao corpo 

docente, as 

demandas e 

interesses pessoais 

referentes à 

utilização da 

Biblioteca Escolar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9. Elaborar 

cronograma 

para a troca de 

livros literários. 

 Propor reunião 

preparatória com a 

equipe gestora, para 

definir ações 

iniciais; 

 Expor situação 

atual referente aos 

livros literários 

utilizados 

atualmente; 

 Ouvir o corpo 

docente a respeito da 

qualidade e 

disponibilidade dos 

livros literários, 

utilizando pesquisa 

escrita. 

    

10. Avaliar a 

organização e o 

desempenho da 

Biblioteca 

 Realizar 

pesquisa escrita e 

setorizada com 

alunos, corpo 
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Escolar no ano 

letivo de 2019. 

docente e equipe 

gestora; 

 Definir itens a 

serem incluídos na 

pesquisa escrita 

conforme interesse 

da unidade escolar; 

 Garantir a 

participação de todos 

os setores da unidade 

escolar 

 

5. Elaborar 

quadro 

informativo 

referente a 

utilização do 

espaço da 

Biblioteca 

Escolar pela 

equipe gestora e 

corpo docente. 

 Adquirir 

quadro branco (1m x 

1m); 

 Adquirir, 

semanalmente,  as 

informações 

referentes à 

utilização da 

Biblioteca Escolar. 

 

 

  

 -maio a julho  

6. Descentralizar 

a 

operacionalização 

do PDDE-

Interativo 

(Livros) da 

direção da 

Unidade Escolar. 

 Habilitar o 

profissional de 

educação que atua na 

Biblioteca Escolar 

em operar o PDDE-

Interativo (livros); 

 Solicitar, via 

SEI, habilitação em 

PDDE-Interativo 

(livros) junto à 

SEEDF. 

    

7. Desenvolver 

atividades 

motivadoras 

voltadas para a 

formação de 

leitores e 

pesquisadores. 

 Disponibilizar, 

em local visível, os 

horários de 

funcionamento da 

Biblioteca Escolar; 

 Reunir corpo 

docente e equipe 

gestora para definir 

estratégias e 

atividades voltadas 
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para a formação de 

leitores e 

pesquisadores dentro 

das modalidades  de 

atendimento 

existentes na 

Unidade Escolar; 

 Definir 

cronograma para o 

desenvolvimento das 

atividades propostas; 

 Levantar as 

necessidades 

operacionais para a 

realização das 

atividades  

propostas. 

8. Estimular o 

corpo docente 

da Unidade 

Escolar a 

utilizar os 

recursos 

disponíveis da 

biblioteca, 

visando 

aprimorar seus 

conhecimentos. 

 Disponibilizar, 

em local visível, de 

horários de 

funcionamento da 

Biblioteca Escolar; 

 Divulgar, 

junto ao corpo 

docente, os títulos 

literários, bem como 

outros materiais 

pedagógicos 

disponíveis na 

Biblioteca Escolar; 

 Levantar, 

junto ao corpo 

docente, as 

demandas e 

interesses pessoais 

referentes à 

utilização da 

Biblioteca Escolar. 

    

9. Elaborar 

cronograma 

para a troca de 

livros literários. 

 Propor reunião 

preparatória com a 

equipe gestora, para 

definir ações 

iniciais; 

    

mailto:escolaclasse410sul@gmail.com


  

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

ESCOLA CLASSE 410 SUL 

escolaclasse410sul@gmail.com 

 

240 

 

 

 Expor situação 

atual referente aos 

livros literários 

utilizados 

atualmente; 

 Ouvir o corpo 

docente a respeito da 

qualidade e 

disponibilidade dos 

livros literários, 

utilizando pesquisa 

escrita. 

10. Avaliar a 

organização e o 

desempenho da 

Biblioteca 

Escolar no ano 

letivo de 2019. 

 Realizar 

pesquisa escrita e 

setorizada com 

alunos, corpo 

docente e equipe 

gestora; 

 Definir itens a 

serem incluídos na 

pesquisa escrita 

conforme interesse 

da unidade escolar; 

 Garantir a 

participação de todos 

os setores da unidade 

escolar 

    

 

 

 

ESCOLA CLASSE 410 SUL. 

Aluno(a): __________________________________________ Turma: ______________ 

 

 DIA LETIVO TEMÁTICO 

 

1)Você gosta de ir para a escola? 

       

2)Você gosta de estudar? 
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3)Faça um desenho do que você gosta na escola: 

 

 

 

 

 

 

 

4) Faça um desenho mostrando o que você não gosta na escola: 

 

 

 

 

 

 

 

5) Desenhe como você pode ajudar a sua escola: 

 

 

 

 

ESCOLA CLASSE 410 SUL. 

Aluno(a): __________________________________________ Turma: ______________ 

 

DIA LETIVO TEMÁTICO 

 

1) Como você se sente ao iniciar um novo ano escolar? Por quê? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2)O que você espera de seu 1º dia de aula? Por quê? 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3)Dos seus amigos de sala, o que você espera? Por quê?  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4)Em relação à professora o que você espera? Por quê?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5)O que você desejaria a seus amigos de sala? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6)Dê sua sugestão para que a nossa escola fique ainda melhor: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7). Quais os sentimentos ou atitudes que você acha que devem existir dentro de uma sala de aula ? E 

na escola? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

8)Faça um desenho da sua escola: 

mailto:escolaclasse410sul@gmail.com


  

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Coordenação Regional de Ensino do Plano Piloto 

ESCOLA CLASSE 410 SUL 

escolaclasse410sul@gmail.com 

 

243 
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PROJETO PARCERIA: COMUNIDADE ESCOLAR/ZUMBA 
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FICHAS DE PESQUISA DE OPINIÃO 

 

Unidade Escolar: Escola Classe 410 Sul 

Nome do(a) professor(a): __________________________________ Matrícula: _____________ 

 

AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA – ESCOLA INTEGRAL 

ESCOLA CLASSE – (DOCENTES) 

 

1. Com qual conceito você avalia o trabalho desenvolvido na Coordenação Pedagógica de sua escola 

relativo à orientação, à discussão e ao planejamento das atividades didático-pedagógicas ajustados à 

dinâmica do Programa? 

a) Ótimo b) Bom c) Regular 

d) Ruim e) Não participei  

 

2. Em sua prática pedagógica, neste modelo de Educação Integral de 10h em conjunto com as Escolas 

Parque, você: 

a) Reorientou a sua prática diante da nova dinâmica de atividades em sala de aula. 

b) Reorientou parcialmente a sua prática diante da nova dinâmica de atividades em sala de aula. 

c) Avalia que não houve necessidade de reformulação, pois a dinâmica continua a mesma, sendo 

possível manter a metodologia trabalhada em anos anteriores. 

d) Não as responder. 

 

3. O PPS – Programa de Promoção à saúde, que faz parte do Programa de Educação Integral, prevê 

especificamente que o/a aluno/a tenha descanso, lazer ou ócio monitorado na Escola Parque. Relativo 

à isso, considerando a maioria dos discentes, você avalia: 

a) Que o/a estudante, de maneira geral, adaptou-se à rotina, não sendo o cansaço um problema, 

podendo ser contornado. 

b) Que o/a estudante, de maneira geral, adaptou-se à rotina e o cansaço é similar ao do ensino regular, 

podendo ser contornado. 

c) Que o/a estudante, de maneira geral, adaptou-se à rotina e o cansaço é um problema esporádico 

d) Que o/a estudante, de maneira geral, adaptou-se à rotina, mas o cansaço ainda é um problema 

cotidiano. 

e) Que o/a estudante, de maneira geral, não se adaptou à rotina e o cansaço ainda é um problema. 
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4. Estão previstas no Programa de Educação Integral, mais 8h de Acompanhamento Pedagógico em 

Língua Portuguesa e Matemática escolar durante o período de permanência na Escola Classe. Passado 

um semestre letivo, você: 

a) Reorientou a prática para esse atendimento, superando as dificuldades iniciais de implementação. 

b) Reorientou a prática para esse atendimento, mas ainda com alguma dificuldade.  

c) Não conseguiu reorientar a prática para esse atendimento, permanecendo as dificuldades iniciais da 

implementação. 

d) Não o executa. 

e) Não sabia dessa previsão no Programa de Educação Integral. 
 

5. Quanto aos horários de chegada e saída dos estudantes, você avalia que: 

a) Foram superados os problemas iniciais e, no momento, já não interferem na aplicação das atividades 

pedagógicas. 

b) Foram superados na maior parte, interferindo raramente na aplicação das atividades pedagógicas 

c) Foram superados em parte, interferindo de vez em quando na aplicação das atividades pedagógicas 

d) Foram superados em parte, afetando com muita frequência as atividades pedagógicas 

e) Não foram superados os problemas iniciais, interferindo na aplicação das atividades pedagógicas 

f) Não sabe responder 
 

6. É função de todo Coordenador Pedagógico a elaboração de um Plano de Ação, participando da 

elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPP, assim como a aplicação 

pedagógica deste. O Coordenador de Integral, em particular, deve promover o intercâmbio 

pedagógico entre Escola Parque e Escolas Classe. Em relação a esta última atribuição, você avalia 

que: 

a) Foi possível a troca e integração pedagógica entre Escola Parque e Escolas Classe, com alguma 

frequência, sem dificuldade. 

b) Foi possível a troca e integração pedagógica entre Escola Parque e Escolas Classe, com alguma 

dificuldade. 

c) Foi possível a troca e integração pedagógica entre Escola Parque e Escolas Classe, com muita 

dificuldade. 

d) Não foi possível a integração pedagógica entre Escola Parque e Escolas Classe. 

e) Não sabe responde. 
 

7. Caso ache necessário, faça considerações a seguir (em até 3 linhas. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO PLANO PILOTO  

UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

 

Prezado(a) Estudante, 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos estudantes e conhecer 

a sua opinião a respeito da nossa Unidade Escolar. 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas 

características pessoais e às condições de ensino aprendizagem vivenciados por você. Os dados serão 

tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações individuais prestadas. 

 

1. Qual o seu sexo? 

( ) Masculino. 

( ) Feminino. 

 

2. Qual a sua faixa etária? 

( ) Até 12 anos.  

( ) De 13 a 15 anos 

( ) De 16 anos      

( ) 18 anos. ou mais. 

( ) 19 anos. 

 

3. Como você se autodeclara? 

( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 

( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 

( ) Não quero declarar. 

 

4. Em qual Unidade da Federação você nasceu? 

AC AL   AM AP BA CE 

DF ES   GO MA MG MS 

MT PA   PB PE PI PR 

RJ RN  RO RR RS SC 

SE SP   TO Exterior 
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5. Em que Região Administrativa você mora? 

( ) Itapoã.              

( ) Lago Norte.        

( ) Paranoá.            

( ) Varjão.     

(    ) Planaltina. 

(    ) Sobradinho. 

(    ) Asa Norte. 

(    ) Asa Sul. 

(    ) Santa Maria. 

(    ) Guará. 

(    ) Núcleo Bandeirante. 

(    ) Taguatinga. 

(    ) São Sebastião. 

(    ) Recanto das Emas. 

( ) Outra _______________________________ 

 

6. Com quem você mora atualmente? 

( ) Com os pais e(ou) com outros parentes. 

( ) Com o(a) esposo(a) e(ou) com o(s) filho(s). 

( ) Com amigos. 

( ) Sozinho(a). 

 

7. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 

( ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

 

 

8. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 

( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 

( ) Esporte. 

( ) Jornais. 

(     ) Games. 
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9. Quantos membros de sua família moram com você? 

( ) Nenhum. 

( ) Um ou dois. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

 

10. Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu caso: 

( ) Não trabalho e meus gastos são financiados pela família. 

( ) Trabalho e recebo ajuda da família. 

( ) Trabalho e me sustento. 

( ) Trabalho e contribuo com o sustento da família. 

( )Trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família. 

 

11. Qual o meio de transporte que você utiliza para ir à escola?  

(    ) A pé. 

(    ) Ônibus. 

(    ) Bicicleta. 

(    ) Carro. 

(    ) Outro: ____________________________________ 

 

12. Avaliação do trabalho da escola: coloque um X no conceito que você considera adequado: 

 

 BOM REGULAR (+/-) RUIM 

Como você considera sua escola    

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    
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Qualidade do Ensino    

Merenda    

Limpeza e Higiene    

Segurança    

Biblioteca    

Laboratório de Informática    

Relacionamento entre colegas    

Relacionamento entre professores e 

alunos 

   

Relacionamento entre alunos e direção    

 

 

Justifique cada aspecto que você considerou como Regular ou ruim: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

13. Registre aqui suas sugestões e observações que julgar pertinentes à melhoria do nosso trabalho: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma escola onde todos gostam 

de estar! 
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Prezado(a) Professor(a), 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados acerca da formação profissional, das 

práticas pedagógicas e do perfil socioeconômico e cultural dos professores desta Unidade Escolar no 

ano de 2019. 

A sua colaboração ao preencher este questionário será de grande valia para realizar o diagnóstico da 

realidade escolar e colaborar para a construção de metas e ações a serem realizadas no decorrer deste 

ano. 

1. Qual é o seu sexo?  

( ) Masculino. ( ) Feminino. 

 

2. Qual a sua faixa etária? 

( ) Até 24 anos. 

( ) De 25 a 29 anos. 

( ) De 30 a 39 anos. 

( ) De 40 a 49 anos. 

( ) De 50 a 54 anos 

( ) 55 anos ou mais. 

 

3. Como você se autodeclara? 

( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 

( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 

( ) Não quero declarar. 

 

4. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 

( ) Até R$ 1.245,00. 

( ) Mais de R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00. 

( ) Mais de R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00. 

( ) Mais de R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00 

( ) Mais de R$ 12.450,00. 

 

5. Em que Região Administrativa você mora? 

( ) Itapoã.              

( ) Lago Norte.        

( ) Paranoá.            

( ) Varjão.     

(      ) Planaltina. 

(      ) Sobradinho. 

(      ) Asa Norte. 

(      ) Asa Sul. 

(      ) Santa Maria. 

(      ) Guará. 

(      ) Núcleo Bandeirante. 

(      ) Taguatinga. 

(      ) São Sebastião. 

(      ) Recanto das Emas. 

(      ) Lago Sul. 

( ) Outra __________________________ 
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6. Qual tipo de moradia que você vive: 

(    ) Casa. 

(    ) Apartamento. 

(    ) Própria. 

(    ) Alugada. 

(    ) Cedida. 

 

7. Na sua casa tem carro? 

(    ) Não tem. (    ) Sim, três. 

(    ) Sim, um. (    ) Sim, quatro ou mais. 

(    ) Sim, dois 

 

8. Qual é o seu nível de escolaridade? 

( ) Ensino Superior – Curso: __________________ . 

( ) Pós-Graduação – Curso: _________________. 

( ) Mestrado. 

( ) Doutorado. 

(        ) Outro: __________________ 

 

9. Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente? 

( ) Há menos 2 anos. ( ) De 15 a 20 anos. 

( ) De 2 a 7 anos . ( ) Há mais de 20 anos. 

( ) De 8 a 14 anos. 

 

10. Além da atividade como docente nesta escola, você exerce outra atividade que contribui para 

sua renda pessoal? 

  ( ) Sim, na área de Educação. ( ) Sim, fora da área de Educação. (     ) Não. 

 

11. Há quantos anos você trabalha como professor? 

(     ) Meu primeiro ano. 

(     ) 1-2 anos.        (     ) 11-15 anos. 

(     ) 3-5 anos.        (     ) 16-20 anos. 

(     ) 6-10 anos.       (     ) Mais de 20 anos. 
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12. Há quantos anos você trabalha como professor nesta escola? 

(     ) Meu primeiro ano. 

(     ) 1-2 anos.        (    ) 11-15 anos. 

(     ) 3-5 anos.        (    ) 16-20 anos. 

(     ) 6-10 anos.      (     ) Mais de 20 anos. 

 

13.  Há quantos anos você ministra aulas para estudantes do ano escolar em que você se encontra 

neste momento? 

(    ) Meu primeiro ano. 

(    ) 1-2 anos.       (    ) 11-15 anos. 

(    ) 3-5 anos.       (    ) 16-20 anos. 

(    ) 6-10 anos.     (    ) Mais de 20 anos. 

 

   14. Durante os últimos dois anos, você participou de curso de especialização (mínimo de 360 

horas) ou aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre metodologias de ensino aprendizagem 

na sua área de atuação? 

(    ) Não participei. (    ) Sim, e houve um impacto moderado. 

(    ) Sim, e não houve impacto.. (    ) Sim, e houve um grande impacto. 

(    ) Sim, e houve um pequeno impacto. 

 

15. Quantas vezes por semestre você  tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 

( ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

 

16. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir ou ler: 

( ) Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes) 

( ) Esporte. 

( ) Jornais. 

  (    ) Sites sobre educação.  

  (    ) Outro: ________________________________________ 

 

Agradecemos sua participação! Ela é muito importante para termos uma escola onde todos 

participem e gostem de estar! 
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Prezado(a) Responsável(a), 

O presente questionário tem como objetivo coletar dados para traçar o perfil dos pais/responsáveis e 

conhecer a sua opinião a respeito do ambiente escolar. 

 

Em cada questão, marque apenas uma resposta, ou seja, aquela que melhor corresponda às suas 

características pessoais e às condições de ensino e procedimentos vivenciados por você. Os dados serão 

tratados de modo a garantir absoluto sigilo a respeito das informações individuais prestadas. 

 

1. Nome do Responsável pelo(a) aluno(a): 

________________________________________________________ 

 

2. Grau de parentesco:  

( ) Pai.  

( ) Mãe. 

( ) Padrasto.     

( ) Madrasta. 

(   ) Outro: ____________________________ 

 

3. Qual o seu sexo? 

( ) Masculino. ( ) Feminino. 

 

4. Qual a sua faixa etária? 

( ) Até 29 anos.  

( ) De 30 a 40 anos 

( ) De 41 a 50 anos      

( )  De 51 a 60 anos     

( ) + 61 anos 

 

5. Como você se autodeclara? 

( ) Branco (a). ( ) Amarelo (a). 

( ) Pardo (a). ( ) Indígena. 

( ) Preto (a). ( ) Não sei. 

( ) Não quero declarar. 

 

6. Qual a faixa de renda mensal da sua família? 

( ) Até R$ 1.245,00. 

( ) Mais de R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00. 

( ) Mais de R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00. 

( ) Mais de R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00 

( ) Mais de R$ 12.450,00. 
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7. Qual o grau de escolaridade do pai ou do homem responsável na família? 

( ) Nenhuma escolaridade. 

( ) Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série. 

( ) Ensino fundamental: de 5 ª a 8 ª série. 

( ) Ensino médio. 

( ) Ensino superior. 

(  ) A família não possui um homem responsável. 

 

8. Qual o grau de escolaridade da mãe ou da mulher responsável na família? 

( ) Nenhuma escolaridade. 

( ) Ensino fundamental: de 1ª a 4ª série. 

( ) Ensino fundamental: de 5 ª a 8 ª série. 

( ) Ensino médio. 

( ) Ensino superior 

 

9. Em que Região Administrativa você mora? 

( ) Itapoã 

( ) Lago Norte 

( ) Paranoá 

( ) Varjão 

( ) Outra _______________________________ 

 

10. Qual tipo de moradia que você vive: 

( ) Casa. 

( ) Apartamento. 

( ) Própria. 

( ) Alugada. 

( ) Cedida. 

 

11. Na sua casa tem carro? 

( ) Não tem. ( ) Sim, três. 

( ) Sim, um. ( ) Sim, quatro ou mais. 

( ) Sim, dois 

 

12. Na sua casa tem quartos para dormir? 
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( ) Não tem. ( ) Sim, três. 

( ) Sim, um. ( ) Sim, quatro ou mais. 

( ) Sim, dois. 

 

13. Na sua casa tem computador? 

( ) Não tem. ( ) Sim, três. 

( ) Sim, um. ( ) Sim, quatro ou mais. 

( ) Sim, dois. 

 

14. Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro? 

( ) Nenhuma. 

( ) Uma ou duas. 

( ) Três ou quatro. 

( ) Cinco ou seis. 

( ) Mais de seis. 

 

15. Na TV/plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir: 

( ) Entretenimento (novela, programa de auditório) 

( ) Esporte. 

( ) Jornais. 

 

16. Avaliação do trabalho da escola: coloque um X no conceito que você considera adequado: 

 

 BOM REGULAR (+/-) RUIM 

Como você considera sua escola    

Organização geral da escola    

Direção    

Corpo Docente    

Serviços de Secretaria    

Orientação Educacional    

Orientação Disciplinar    

Qualidade do Ensino    
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Merenda    

Limpeza e Higiene    

Segurança    

Biblioteca    

Laboratório de Informática    

Relacionamento entre colegas    

Relacionamento entre professores e 

alunos 

   

Relacionamento entre alunos e direção    

 

Justifique cada aspecto que você considerou como Regular ou Ruim: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

177 Registre aqui suas sugestões e observações que julgar pertinentes à melhoria do nosso trabalho: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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