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APRESENTAÇÃO

A presente Proposta Pedagógica aqui dissertada foi elaborada 

conjuntamente pela Equipe Gestora, Docentes e Comunidade Escolar da 

Escola Classe 510 do Recanto das Emas e tem sido objeto de estudos em 

nossa Instituição Educacional, em busca da melhoria da qualidade do ensino. 

Tal proposta incentiva de forma construtiva e otimista a expectativa desse 

grupo em entender que a presente concepção tem a intenção de refletir acerca 

da construção do PPP, entendido como a própria organização do trabalho 

pedagógico como um todo.
Como citado por Ilma Passos (2002): “A escola é o lugar 

de concepção, realização e avaliação do seu projeto educativo, 

uma vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico com 

base em seus alunos. Nessa perspectiva, é fundamental que 

ela assuma suas responsabilidades, sem esperar que as 

esferas administrativas superiores tomem essa iniciativa, mas 

que lhe deem as condições necessárias para levá-la adiante. 

Para tanto, é importante que se fortaleçam as relações entre 

escola e sistema de ensino”.

Portanto, a intenção é deixar claro que as diferenças precisam ser 

respeitadas e que haja uma integração que possibilite ações voltadas à 

superação das barreiras e dificuldades individuais, tornando a EC 510 uma 

instituição educacional que possa solidificar-se como uma irmandade de 
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aprendizagem, visto que a dinâmica da realidade atual movimenta-se em 

direção a uma forma positiva de ensinar, a partir da vivência do aluno, para que 

de fato, o currículo escolar tenha sentido real, de pertencimento e coesão com 

o vivido, como afirma Gadotti:

“Todo projeto supõe rupturas com o presente e 

promessas para o futuro. Projetar significa tentar quebra um 

estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de 

instabilidade e buscar nova estabilidade em função de 

promessa que cada proposta contém de estado melhor do que 

o futuro. Um projeto educativo pode ser tomado como 

promessa frente a determinadas rupturas. As promessas 

tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo 

seus atores e autores”. (Gadotti, 1994).

Contudo, essa preocupação com o que é próprio da nossa vivência não 

retira nosso olhar da necessidade de atender aos marcos legais a partir, 

principalmente, da Constituição Federal de 1988, e da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei nº 9496/96), assim como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, as Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial 

de Alfabetização e as Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º 

Ciclo, elaboradas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

Firmados no princípio constitucional de que a “educação é direito de todos” 

(BRASIL, 1988, art. 205), buscamos observar também os Parâmetros 

Curriculares Nacionais definidos pelo Ministério da Educação, o Currículo em 

Movimento dos Anos Iniciais e da Educação Infantil

Além disso, nosso projeto considera as diversas diretrizes, 

recomendações, orientações pedagógicas e documentos oficiais expedidos 

pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, aos quais 

procuramos contemplar a fim de que a todos seja assegurado o acesso a uma 

educação pública com qualidade social.

Nossa proposta encontra-se centralizada no trabalho com turmas de 

Educação Infantil e com turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental de 

nove anos e, assim sendo, compreendemos a importância destas fases 



7

7

durante todo processo de desenvolvimento do ser humano, pois é na infância 

que inicia suas descobertas acerca do mundo e da sociedade que o insere.

Portanto, a ação proposta pelo que denominamos “510 em ação”, 

constitui-se em um sistema coerente redigido por meio de um documento ao 

qual se procura deixar bem claro ao decorrer de seus capítulos, um pouco de 

nossas origens e vivências em 15 anos de história, para então realizarmos a 

leitura das nossas concepções de educação, que se inserem principalmente 

nas propostas de Vygotsky (2003), que relata que o homem se produz na e 

pela linguagem, isto é, na interação com outros sujeitos, que formas de pensar 

são construídas por meio da apropriação do saber da comunidade em que está 

inserido o sujeito. A relação entre homem e mundo é uma relação mediada, na 

qual, entre o homem e o mundo existem elementos que auxiliam a atividade 

humana. Seguimos também Freire (1997), que deixa explícito que a sociedade 

não é um objeto estagnado sem mudança. Pelo contrário, Freire afirmava que 

a sociedade, está em um processo constante de modificação e transição. 

Sendo composta por valores, que fazem a identidade de nosso povo, Freire 

comenta ainda que todo amanhã se cria num ontem, através de um hoje. 

Temos que saber o que fomos, para saber o que queremos ser.

Seguiremos em nosso PPP, informando acerca da etapa e oferta de 

ensino com a qual trabalhamos e destacando quais as características e 

diferentes configurações dos sujeitos que compõe essa comunidade de 

aprendizagem.  Em sequência, analisaremos a organização administrativa e 

pedagógica e de que forma os sujeitos nelas envolvidos conduzem as ações 

pertinentes a cada área.

Ao prosseguirmos, serão apresentadas concepções sobre a avaliação e 

suas modalidades – das aprendizagens, institucional e externa, e a forma como 

escola tem compreendido e conduzido seus processos avaliativos. Na seção 

seguinte, discorreremos sobre projetos desenvolvidos em parceria com outras 

instituições e alguns outros implantados por políticas públicas específicas, 

alguns dentre os quais constam do calendário oficial da Secretaria de 

Educação e outros do calendário do Ministério da Educação. 

Vale ressaltar que no ano de 2018, a Escola Classe 510 adotou o 2º 

Ciclo, 4º e 5º ano, pois faz parte da estrutura escolar das escolas púbicas do 

Distrito Federal, uma vez que o ciclo de aprendizagem é uma possibilidade de 
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organização pedagógica que pode melhor atender às diferentes necessidades 

dos diferentes estudantes. Isto porque alguns (ou muitos) necessitam de mais 

tempo e de metodologias diversificadas para alcançar as aprendizagens 

propostas. Fala-se mais dos ciclos de aprendizagem neste presente projeto em 

um capítulo voltado somente para descrevermos qual o objetivo e expectativas 

sobre a implantação dos ciclos de aprendizagem nas escolas públicas do DF.

Apresentaremos ainda um capítulo abordando as instituições escolares, 

compreendidas como organizações internas, constituídas para desenvolver 

diferentes ações de apoio, fiscalização, prevenção e implantação de projetos, 

em consonância com as diretrizes que implementam a Gestão Democrática. 

Finalmente, seguem as ações e projetos, os quais foram formuladas 

para atender as demandas e aspirações dessa comunidade e por meio das 

quais expressamos somente uma parte do que é de fato realizado ao longo de 

todo ano letivo, visto que trabalhamos na perspectiva da construção, e sempre 

com Freire (1997), “do inacabamento”.

1. HISTÓRICO

1.1 Historicidade e Característica Social, Econômica e Cultural da 
Comunidade

A história da Escola Classe 510 é uma narrativa que se desenvolve a 

partir da própria história da comunidade, que foi formada em sua maioria por 

famílias oriundas de diferentes Regiões Administrativas do Distrito Federal e 

que no final dos anos 90 ainda não possuíam moradia própria. Sendo assim, 

parte da quadra 508 e até a quadra 511 foram destinadas pelo governo da 

época para recebimento e alocação dessas famílias, que de forma positiva e 

com muita luta foram marcando os lotes recebidos e construindo suas casas.

 Em pouco mais de um ano, a área exterior das quadras 508 até 511 

ganhava vida, com muitas pessoas transitando, construções e pavimentação 

em andamento, a cidade crescendo e a expectativa de um futuro melhor a 

pairar sobre homens e mulheres que chegaram ao DF vindo de longe e outros 

já residentes aqui.
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Com a criação dessas novas quadras, muita coisa precisava ser 

realizada e a partir de um levantamento estatístico feito no final de 2000, 

detectou-se a necessidade de uma escola na comunidade, pois a Diretoria 

Regional de Ensino1 não teria como atender a grande demanda de crianças 

para o ano letivo de 2001 nas Instituições Educacionais já em funcionamento, 

sendo então criado o Centro de Ensino Fundamental 510 do Recanto das 

Emas.

Em fevereiro de 2001 quando o CEF 510 já estava em fase final de 

construção, a SEEDF contratou professores, formou a equipe gestora, 

contratou funcionários da limpeza, cozinha, matriculou os alunos e enquanto 

aguardávamos o término da construção nos meses de fevereiro e março, os 

professores coordenavam no CEI 304 e aguardavam o dia de receber os 

educandos, quando em 09 de abril de 2001, as aulas foram iniciadas.

Essa Instituição Educacional edificada em área de recente loteamento, 

com infraestrutura habitacional precária, formada por uma comunidade carente 

e com altos índices de violência, foi criada provisoriamente de madeirite, 

cercada com arames lisos e constando as seguintes dependências:

 20 salas de aulas;

 08 banheiros femininos;

 08 banheiros masculinos;

 01 banheiro para pessoas com deficiência;

 01 sala de servidores;

 01 cantina;

 01 sala de professores com dois banheiros.

Iniciavam-se então, as atividades do Centro de Ensino Fundamental 

510, que mesmo em estrutura improvisada logo se tornou ponto de referência 

para várias iniciativas da comunidade que até então, não contava com nenhum 

espaço para desenvolver atividades culturais ou de lazer. Assim, além do 

funcionamento como instituição escolar, o CEF 510 passou a ceder seu espaço 

para realização de reuniões da Associação de Moradores, de diferentes grupos 

religiosos, grupos de capoeira, alfabetização de adultos, dentre outras ações 

1 Nomenclatura  utilizada na época para designar a Coordenação Regional de Ensino.
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que se realizam ainda hoje, sendo um espaço cultural e de apoio a comunidade 

local.

Um dos marcos da história do CEF 510, foi a criação de sua bandeira no 

ano de 2004. A partir da sugestão de criar um símbolo que representasse 

nossa escola, foi lançado um concurso de desenho entre os estudantes. Dentre 

os desenhos apresentados, obteve maior número de votos o trabalho do aluno 

Dennes Silva Rocha de Sousa da 3ª série, turma “B”. A professora Abkeila Dias 

da Silva finalizou a arte para que pudesse ser impressa, e no dia 19 de 

novembro de 2004, durante a hora cívica, a bandeira do Centro de Ensino 

Fundamental 510 foi apresentada a toda a comunidade escolar e desde então, 

está sempre presente em nossas comemorações e eventos cívicos.

Na medida em que crescia a comunidade nos arredores da escola, 

aumentava a demanda por vagas, especialmente na Educação Infantil. Dessa 

forma, a partir do ano de 2005, o CEF 510 passou a funcionar com uma 

estrutura física ampliada, o que possibilitou nos anos subsequentes o 

atendimento de um número maior de alunos e implantação de Serviços de 

Apoio e de programas do governo local e federal como Educação Integral e 

Mais Educação. 

No referido ano, a estrutura da escola foi modificada e passou a constar 

de:

 23 salas de aula;

 01 sala para atender os projetos da Educação Integral;

 11 banheiros femininos;

 11 banheiros masculinos;

 01 banheiro adaptado para alunos com deficiência;

 01 sala de servidores;

 01 cantina;

 01 sala de professores com 02 banheiros;

 01 secretaria;

 01 sala de Direção (utilizada por diretor, vice – diretor, assistente 

pedagógico e administrativo e coordenadores);
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 01 sala de leitura (utilizada como Sala de Recursos, Serviço de 

Orientação Educacional – SOE, Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem);

 01 guarita.

1.2   Estrutura física atual

Mesmo com a ampliação da estrutura física, a escola ainda funcionava 

há dez anos em construção provisória de madeirite, situação que perdurou até 

o ano de 2011, no qual foi concluída a construção do CEF 511 em área 

próxima ao CEF 510, o que permitiu a mudança no dia 09 de setembro do 

mesmo ano para uma escola com estrutura definitiva, permitindo, assim, 

melhorias no acolhimento dos estudantes e no desenvolvimento das atividades.

Passamos então a usar a identificação da escola como Escola Classe 

510, situada na Quadra 511 conjunto 11 EPC 02, CEP 72.660-333 - Recanto 

das Emas – Distrito Federal, próximo ao Terminal Rodoviário do Recanto das 

Emas.

Dessa forma, neste ano de 2018, a EC 510 encontra-se em 

funcionamento com a seguinte estrutura:

 20 salas de aula – sendo 18 com turmas regulares e 02 destinada à   

Educação Especial;

 01 Laboratório de Artes – onde também são desenvolvidas atividades do 

Projeto Educação Integral;

 01 Laboratório de Ciências – utilizado como depósito;

 02 salas de Recuperação Paralela – sendo 01 utilizada como sala da 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem e 01 como sala de 

coordenação da Educação Integral;

 01 Biblioteca – utilizada para este fim e ainda como sala de reuniões e 

atividades diversificadas;

 01 Laboratório de Informática – Utilizada pela Educação Integral como 

refeitório e para realização de atividades do projeto;

 01 Secretaria;

 01 sala de Direção;
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 01 sala de Apoio à direção;

 01 sala do Serviço de Orientação Educacional;

 01 sala de professores com copa;

 01 Reprografia;

 01 sala de Coordenação Pedagógica – utilizada para atividades diversas 

da Equipe de Coordenadores, atendimento aos professores e Conselhos 

de Classe;

 01 sala de Atendimento Educacional Especializado;

 01 Almoxarifado – que funciona como sala de reforço;

 01 cozinha com depósito de gêneros alimentícios;

 01 sala de servidores com banheiro, área de serviço e depósito de 

material de limpeza;

 01 hall com dois banheiros para servidores;

 02 banheiros PNE2 – inadequados para o uso pela falta de trocadores 

(um dos banheiros foi adaptado de forma improvisada para atendimento 

específico); 

 02 banheiros femininos com 05 cabines;

 02 banheiros masculinos com 05 cabines e 03 mictórios;

 02 Depósitos – sendo 01 de Materiais Pedagógicos e 01 para depósito 

de materiais esportivos;

 01 quadra de esportes oficial coberta;

 01 estacionamento com vagas privativas;

 Pátios;

 01 parquinho;

É certo que a partir do funcionamento da escola nas dependências da 

EC 510, é que foram percebidas melhoras significativas nas condições de 

trabalho dos profissionais da IE e no ambiente escolar como um todo, tanto nas 

2 Banheiro PNE é o nome utilizado no projeto da escola para designar “sanitário acessível”, de acordo 
com a NBR 9050 (ABNT, 2004). Convém lembrar que no meio educacional não são utilizadas a 
referências “portador de deficiência  ou  pessoa portadora de deficiência” . De acordo com  o  Decreto nº 
6.949/2009 que regulamenta no Brasil a Convenção sobre o Direto das Pessoas com Deficiência  da 
Organização das Nações Unidas - ONU, a referência deve ser pessoa com deficiência . No caso de 
estudantes, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 
2008), alude ao termo  “aluno com necessidade educacional especial - ANEE”
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acomodações das salas de aulas como nos espaços para desenvolvimento de 

atividades esportivas e de lazer. 

Entretanto, ressaltamos que no projeto da escola não foi contemplado 

uma sala específica para a Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, 

sendo ocupada no momento, uma das salas de recuperação paralela, 

observamos também a falta de uma bancada própria para trocas no banheiro 

PNE, para atendimento aos ANEE’s que necessitam desse recurso.

Outras necessidades que também foram percebidas, dizem respeito aos 

espaços existentes entre as barreiras de proteção do mezanino, o que poderia 

ocasionar acidentes principalmente entre as crianças menores, vazamentos de 

água acima das luminárias, ausência de grades de proteção nas janelas do 

andar superior e de alambrado no perímetro do parquinho. Todavia, essas 

adequações foram providenciadas com o intuito de garantir a segurança dos 

estudantes, profissionais e pais presentes em nossa escola.

Considerando as observações feitas, ressaltamos ainda dois pontos de 

fundamental importância e que não foram contemplados na construção dessa 

escola, os quais sejam: um auditório para acomodação da comunidade escolar 

em ocasiões específicas e no uso cotidiano, quando podem ser reunidas mais 

de uma turma para projetos de contação de histórias, apresentação de filmes, 

peças teatrais, performances musicais, dentre outras possibilidades que 

requisitem esse espaço.

Outra necessidade urgente, que foi sanada, após inúmeros pedidos e 

intervenções da SEEDF junto aos órgãos competentes era a instalação 

definitiva da rede de energia elétrica, que funcionava de forma provisória e com 

isso acarretava prejuízos ao funcionamento adequado de equipamentos 

eletrônicos como computadores, impressoras, fotocopiadoras, freezer, 

máquinas de limpeza, aparelhos de som, televisores, DVD's, como também 

causava perda de lâmpadas e levava a escola a recusar propostas de eventos 

que tenham equipamentos ligados à energia, visto que havia risco de curto-

circuito. 

De forma concreta, em outubro de 2011 essa situação inviabilizou a 

festa das crianças, na qual a escola por meio dos recursos da festa junina 

investiu no aluguel de vários brinquedos infláveis, que ficaram inutilizados por 

sobrecarga da rede provisória. Outro prejuízo é o não funcionamento do 
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laboratório de informática, que comporta pelo menos 20 computadores, os 

quais necessitariam ser utilizados ao mesmo tempo, considerando a utilização 

da energia em outros setores da escola que conta com 222m² de área 

construída. Entretanto, espera-se que ainda para o ano de 2017 o laboratório 

de informática esteja apto para uso, uma vez que a atual gestão tem trabalhado 

para que isto ocorra e algumas medidas já foram tomadas.

2. DIAGNOSE INICIAL

2.1 Diagnóstico da Realidade Escolar

A partir da observação contínua e avaliação das atividades propostas, 

procuramos a cada ano refletir acerca de quais desafios foram superados, 

quais necessitam de reformulação e ainda quais as novas demandas, de 

acordo com o processo vivido.

No que se refere ao triênio 2011- 2012 – 2013, consideramos como um 

dos maiores objetivos alcançados, foi a mudança para o edifício permanente, 

pois após longos anos de espera, foi possível observar com clareza a melhoria 

na qualidade de vida dos profissionais da educação e dos alunos. É possível 

observar que a mudança para outra escola reflete em aumento da autoestima, 

maior oferta de atividades diversificadas e de espaços para leitura, 

brincadeiras, lazer e recepção da comunidade.

No dia 11 de abril de 2013, foi publicada a portaria nº 98 de 10 de abril 

de 2013 que transformou o Centro de Ensino Fundamental 510 do Recanto das 

Emas em Escola Classe 510 do Recanto das Emas.

Para o triênio de 2014 – 2015 – 2016 percebeu-se como grande desafio 

a consolidação da gestão democrática nesta Instituição de Ensino, de modo 

que a participação da comunidade foi efetiva nas decisões e acompanhamento 

desta, de forma que a comunidade se perceba coparticipante do processo 

educacional e assim, possa e queira se envolver no cotidiano escolar.

Entretanto, permanecem vários desafios já mencionados em PPP's de 

anos anteriores como: a superação dos índices de reprovação por faltas 

injustificadas, maior participação familiar na vida escolar dos educandos, 
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melhoria no desempenho em avaliações externas, por exemplo. A esses 

desafios somam-se as necessidades de melhorar significativamente as 

aprendizagens dos estudantes em relação às habilidades de leitura, escrita, 

interpretação de textos e resolução de situações problemas, em uma 

perspectiva de letramento, com aprendizagens significativas, onde cada 

estudante se perceba como um ser pensante, ou seja é preciso desenvolver o 

pensamento, buscando assim, progressos significativos do desenvolvimento do 

educando e este por vez, interfira nas avaliações externas a qual somo 

submetidos a fim de alcançar e/ou superar os índices previstos no IDEB (Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica) proposto para esta Instituição.

Além desses objetivos, próprios da esfera pedagógica, a EC 510 tem 

encontrado ao longo de sua trajetória muitos desafios a vencer na formação 

para cidadania e na conscientização da comunidade escolar quanto à sua 

capacidade de compreensão da realidade existente com vistas à superação 

das mais diversas dificuldades sociais.

Nesse sentido, a partir da observação, escuta sensível e trato com 

muitas situações que envolvem essa comunidade de aprendizagem, tem sido 

possível verificar que muitos dos problemas encontrados têm sua origem em 

várias demandas sociais com as quais temos lidado diariamente, e que em 

alguns momentos, dificultam o curso do processo de escolarização, o que não 

significa dizer que o inviabiliza.

Dentre essas demandas, encontramos no histórico da comunidade 

muitas referências à violência, desemprego, baixa escolarização, motivos não 

determinantes, mas que podem estar ocasionando o pouco envolvimento com 

a vida escolar das crianças e adolescentes matriculados nessa IE.

Em vários momentos, observamos a estreita relação dos fatores 

descritos acima com o baixo rendimento de muitos alunos e com muitas das 

dificuldades enfrentadas pelos profissionais da educação, que acompanham no 

dia a dia as necessidades de apoio ao desenvolvimento das crianças dentro e 

fora da escola.

Por essa razão, nossos objetivos procuram contemplar as necessidades 

que surgem da função social da escola como agência promotora de 

desenvolvimento biopsicossocial, tendo em vista que encontramos na prática 
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pedagógica dificuldades que se colocam além da relação de ensino e 

aprendizagem. 

2.2 Etapas e Ofertas de Ensino

A Escola Classe 510 é uma escola que ao longo de seus 17 anos 

atendeu as primeiras etapas do Ensino Fundamental, a Educação Infantil e os 

Anos Iniciais, entretanto, nos últimos anos, acolheu somente crianças da 

segunda etapa e, voltou neste ano, a atender às crianças da Educação Infantil 

que é de matrícula obrigatória a partir dos quatro anos de idade. Desse modo o 

educando ingressa a partir do 1º período da Educação Infantil e cursa até o 5º 

ano do Ensino Fundamental de 9 anos, de onde segue para a terceira e última 

etapa do Ensino Fundamental, os Anos Finais, que no caso dos nossos alunos, 

deverá ser concluída em outra Instituição Educacional, pela qual são 

conhecidas como escola de sequência, onde é feito um trabalho em conjunto 

com vistas a adaptação dos educandos para esta nova etapa de sua educação.

De acordo com a LDB, perpassam as etapas da Educação Básica quatro 

modalidades de ensino: a educação especial, educação do campo, educação 

profissional e educação de jovens e adultos. Em nossa escola atendemos a 

modalidade educação inclusiva, que oferece o Atendimento Educacional 

Especializado para todos os alunos que fazem jus a esse direito.

Quanto à oferta de ensino, a EC 510 abrange 5 turmas da educação 

infantil, sendo 2 do 1º período e 3 do 2° período, e 35 turmas dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental de 9 anos, a saber:  7 turmas de 1º ano, 6 turmas de 2º 

ano, 7 turmas de 3º ano que compõem o Bloco Inicial de Alfabetização, 7 

turmas de 4º ano e 6 turmas de 5º ano e 2 turmas de Classes Especiais. Desse 

quantitativo, a escola apresenta seis turmas de integração inversa, do 1º ao 5º 

ano e quatro turmas reduzidas, entre as turmas de 1º ao 5º ano.

Para atendimento desse público e de outros segmentos da comunidade 

escolar, a IE tem trabalhado os projetos assinalados pelo PPP e as outras 

atividades surgidas ao longo do ano, por meio do planejamento de ações 

específicas e participação coletiva para atendimento da demanda a ser 

respondida.
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O planejamento inclui a leitura cuidadosa dos documentos oficiais e 

aporte teórico para conhecimento e levantamento das ações necessárias. Em 

primeiro plano, essa ação ocorre no âmbito da equipe de Direção e em 

seguida, levada ao grupo de profissionais da educação para discussão e 

distribuição das competências cabíveis a cada área. De forma geral, as ações 

são discutidas nos espaços da coordenação coletiva, especificamente às 

quartas-feiras, ou em dias diferentes, conforme a necessidade.

Embora não sejam encontradas grandes dificuldades no processo de 

planejamento e distribuição das atividades dos projetos, percebemos a 

necessidade de maior participação dos pais e educandos. Observamos que 

muitos pais ou responsáveis comparecem somente às reuniões bimestrais e 

em alguns casos, não são conhecidos e nem conhecem o (a) professor (a) de 

seus filhos.

Quanto aos discentes, percebemos a necessidade de envolvê-los mais 

nas discussões ocorridas antes e durante o período de execução dos projetos 

para que sintam mais encorajados a contribuírem com opiniões e ideias. Por 

essa razão, temos procurado ampliar a participação desses segmentos por 

meio das atividades dos Dias Temáticos, durante os processos avaliativos 

internos realizados pela IE e na realização de projetos específicos que 

envolvem maior participação da família. 

Nesse sentido, ao procurarmos envolver toda comunidade no 

desenvolvimento das ações previstas no PPP, temos também como meta a 

superação de índices importantes que retratam os resultados alcançados por 

meio do trabalho efetivado durante o ano. Por meio do levantamento e 

comparação de dados, buscamos observar o aumento gradual no nosso Índice 

de Desenvolvimento da educação Básica – IDEB e nos índices de aprovação, 

conforme ilustra os dados da tabela a seguir, disponíveis no site do MEC e da 

SEDF:

Tabela 1 – TAXA DE APROVAÇÃO – Ideb do CEF 510 de 2005 a 2015

Taxa de Aprovação

Ano 1º 2º 3º 4º 5º P
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2005 -- 74,9 78,8 83,7 85,4 0,80

2007 -- 79,9 80,4 86,4 88,1 0,84

2009 96,7 93,4 83,9 89,7 83,5 0,89

2011 93,8 94,7 77,9 81,8 86,6 0,86

2013 98,4 96,4 80,8 97,2 82,5 0,90

2015 97,6 94,3 81,0 86,3 80,5 0,87

Observamos também decréscimo no número de reprovação e evasão 

escolar conforme ilustra os dados da tabela a seguir, disponíveis no site do 

MEC e da SEDF:

Tabela 2 – IDEB do CEF 510 de 2005 a 2015

IDEB 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Metas 
Projetadas 
pelo MEC

1º ano de 
aplicação/sondage
m

3,9 4,2 4,7 4,9 5,2

Média Rec. 
Emas

3,7 4,2 4,8 4,9 -
-

Média
EC 510

3,8 3,6 4,7 4,7 5,1 4,8

Pelos dados registrados acima, observamos que nossa escola teve um 

pequeno decréscimo do primeiro para o segundo ano de utilização do IDEB 

como parâmetro avaliativo externo, porém no ano de 2009, houve um 

crescimento de um ponto na média, sendo esse índice mantido no ano de 

2011. Já no ano de 2013 percebe-se que a meta foi ultrapassada, o que nos 

leva a concluir que as estratégias utilizadas foram eficientes. Para 2015, nosso 

desafio era o de ultrapassar o índice de 5,2 da avaliação proposta, o que nos 

levou a empenhar esforços diversificados no sentido de alcançar a meta 
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projetada para a instituição. Agora, aguardamos os resultados que até o ano de 

2017 não foram divulgados.

Outra ação que tem sido feita é a estruturação de projetos que 

corroboram para o desenvolvimento do educando, principalmente no que se 

refere a leitura e interpretação textual e raciocínio lógico matemático, pois 

entende-se que tais frentes são primordiais para a compreensão dos conteúdos 

trabalhados, o desenvolvimento de habilidades próprias e ainda o alcance dos 

objetivos propostos no Currículo em Movimento para o 5º ano.

Tabela 3 – Resultados PROVA BRASIL - IDEB do CEF 510 de 2005 a 2015

Prova Brasil

Matemática Língua Portuguesa

N
Proficiência 

Média

Proficiência 

Padronizada

Proficiência 

Média

Proficiência 

Padronizada

189,4 4,9 175,0 4,6 4,76

176,2 4,4 162,0 4,1 4,27

207,1 5,6 183,4 4,9 5,25

209,4 5,7 192,0 5,2 5,45

213,8 5,9 200,3 5,5 5,69

206,8 5,6 195,0 5,3 5,46

Uma das ações que temos empreendido nesse sentido é de diminuir a 

evasão escolar por faltas injustificadas. Embora a análise do IDEB aponte   um 

decréscimo significativo nos índices de evasão escolar da EC 510, percebemos 

que ainda há muito o que fazer na conscientização das famílias de nossa 

comunidade no sentido de priorizar a educação das crianças de anos iniciais. 
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Tabela 4 – Índices de evasão a partir dos dados do IDEB

2005 2007 2009 2011 2013

Média
 Rec. Emas

3,7 4,2 4,8 4,9 -

Média
EC 510

3,8 3,6 1,9% 0,72% -

Fonte: Subsecretaria de Educação Básica – SUBEB e Subsecretaria de Planejamento 

e Avaliação – SUPLAV

Por esse motivo, reduzir a evasão tem se configurado como um dos 

objetivos para essa instituição e desde já, vários segmentos da escola 

executam ações preventivas e interventivas nos casos de evasão, como as 

visitas feitas nas casas dos estudantes faltosos e ampliação da parceria com 

Conselho Tutelar, que tem sido acionado sempre que é registrado um número 

de faltas em que o professor percebe prejuízos na aprendizagem e dificuldades 

por parte do aluno em acompanhar as atividades escolares de forma geral.

3 -  FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA
3.1 Papel da escola

Nos últimos anos, o papel da escola mudou muito. Antes restrita ao 

ensino de matemática, português, geografia e demais disciplinas, agora ela 

também exerce grande importância no desenvolvimento social, envolvendo no 

processo de aprendizagem uma série de questões culturais, cognitivas, 

afetivas e históricas.

Neste contexto, a fim de criar cidadãos conscientes, responsáveis e 

atuantes na sociedade, a escola precisa exercer sua função social, colocando 

em prática ações que possam melhorar a vida da comunidade no entorno das 

instituições de ensino e motivar os estudantes a trabalhar em prol do coletivo e 

de boas causas.

A escola tem papel de ser produtora de alunos conscientes e 

humanizados, assim, a Escola Classe 510 vê cada aluno como um ser único, 

com seu próprio ritmo de aprendizagem, respeitando sempre as experiências 

vividas anteriormente e exteriormente à escola. Esperamos então, que nossa 
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escola seja um ambiente de troca dessas experiências entre todos que as 

compõem, sendo um resultado de processos sociais e pessoais.

3.2 Missão
A Escola Classe 510 do Recanto das Emas tem como missão 

proporcionar aos alunos um ensino de qualidade levando-os aos 

conhecimentos, atitudes e habilidades capazes de lhes proporcionar condições 

para o exercício da cidadania que possibilite resgatar e valorizar a comunidade. 

Busca desenvolver a análise crítica para reflexão sobre a realidade em 

que vivem e fazê-los entender a necessidade de dar continuidade aos estudos 

como forma de pensar o presente e construir o futuro, cumprindo seus deveres 

e usufruindo seus direitos de forma responsável e consciente. 

Procura assegurar a todas as crianças um tempo/espaço ressignificado 

de convivência escolar e oportunidades concretas de aprender, a alfabetização 

e o letramento, e o desenvolvimento das diversas formas de expressão 

incluindo o aprendizado da Língua Portuguesa, da Literatura e demais artes, 

assim como o aprendizado da Matemática, da Ciência, da História e da 

Geografia.

Assim sendo, a E.C. 510 mantém a mesma missão defendida pela 

Secretaria de Educação do Distrito Federal na atual Orientação Pedagógica 

para o PPP, e tão bem explícita no PPP Carlos Mota, base para o trabalho 

realizado por esta Instituição de Ensino.

4-  PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

4.1 Gestão Democrática

O sistema de organização escolar da EC 510, por sua inserção no 

sistema público de ensino, pauta-se nas diretrizes gerais previstas na 

legislação brasileira e do Distrito Federal para a organização e gestão 

organizacional, mas também incorpora aspectos próprios de funcionamento e 

de integração dos diferentes serviços para otimização da dinâmica própria 

inerente a cada comunidade escolar.
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No Distrito Federal, a Lei n° 4751/2012 estabelece a gestão democrática 

nas escolas públicas do DF e versa detalhadamente sobre a composição e 

atribuições de cada segmento na gestão das escolas e no sistema de ensino. 

Dessa forma, a partir de agosto de 2012: “a lei garante eleições diretas para 

diretores, mais autonomia pedagógica e a criação/reorganização de diversas 

instâncias coletivas representativas dos diversos segmentos da comunidade 

escolar e da sociedade civil organizada” (SEDF, p.12).

 Dessa forma, não apenas a gestão local ficará responsável pela tomada 

de decisões, mas espera-se um maior envolvimento entre diferentes instâncias 

representativas na resolução de questões consideradas importantes para todo 

grupo. De acordo com a legislação, compõe a gestão democrática:

 A Conferência Distrital de Educação;

 O Conselho de Educação do Distrito Federal;

 A Assembleia Geral Escolar;

 O Conselho Escolar;

 O Conselho de Classe, e,

 O Grêmio Estudantil. 

 

Sendo assim, no que se refere a um modelo representativo da gestão 

local, concordamos com Paro (1996), quando assinala que as estruturas 

embasadas na gestão democrática e participativa podem ser representadas por 

um modelo de organograma básico retratado de forma circular, que traz a ideia 

de integração entre as partes, ao contrário do organograma em desenho 

geométrico, que tem como objetivo destacar a relação hierarquizada entre os 

setores.

4.2 Transversalidade

A Escola Classe 510 considera os valores de honestidade, 

responsabilidade, lealdade, justiça, humor, solidariedade, humanidade, 

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

indispensáveis ao nosso crescimento contínuo.
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Também tem como ideia a defesa de uma escola que priorize a 

educação e as visões de mundo em consonância com os ideais e princípios da 

democracia. O trabalho com valores na educação não deve ocorrer dissociado 

dos conteúdos da própria escola que estão bem definidos em nossa proposta 

pedagógica, ou seja, sem perder de vista, deixando em “segundo plano”, a 

transmissão - assimilação do conhecimento científico que deve ser a 

preocupação e tarefa central do trabalho escolar. Vários autores brasileiros, 

consagrados na área de educação no Brasil, como Dermeval Saviani, José 

Carlos Libâneo, Paulo Freire entre outros mostram sua preocupação com a 

palavra “valor” na educação. 

“A compreensão da natureza da educação enquanto trabalho 

não material, cujo produto não se separa do ato de produção 

nos permite situar a especificidade da educação como referida 

aos conhecimentos, ideais, conceitos, valores, atitudes, 

hábitos, símbolos sob o aspecto de elementos necessários à 

formação da humanidade em cada indivíduo singular.” 

(SAVIANI, 1984, p.14).

Acreditamos também que:

 As potencialidades do educando devem ser desenvolvidas;

 Devemos formar cidadãos integrados na sociedade;

 Uma escola deve ser limpa, sadia e em bom estado;

 A construção de uma sociedade mais justa depende de nossa atuação 

individual e coletiva;

 A satisfação, a tranquilidade e o entusiasmo dos professores e 

funcionários ajudam a construir a escola de qualidade;

 Temos muito a aprender. 

A partir dos pressupostos da gestão democrática, contidos em nossos 

objetivos institucionais e na missão da EC 510, objetivamos dentro de um 

espaço de cinco anos:

 Consolidar a construção de uma comunidade de aprendizagem 

democrática e participativa;
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 Incluir a participação discente nos processos avaliativos e decisórios, 

observada a pertinência e capacidade de avaliação envolvida;

 Ampliar a participação dos pais e responsáveis no cotidiano escolar;

 Fortalecer as parcerias já firmadas com diferentes segmentos da 

comunidade e conquistar novos colaboradores para a escola;

 Aumentar a qualidade no ensino e na aprendizagem;

 Aproximar o índice de evasão escolar próximo a zero e de promoção 

próximo a 100%.

4.3 Ciclos de Aprendizagem

A proposta de ampliação do tempo da segunda etapa da Educação 

Básica de 8 para 9 anos, é uma realidade presente nas escolas do Distrito 

Federal desde o ano de 2005 e de acordo como PPP/SEDF (2012), foi 

regulamentada nacionalmente, somente em 2010, conforme Resolução nº 7, 

de 14 de dezembro de 2010. Na EC 510, assim como em todo DF, o ensino 

fundamental de 9 anos, tem como fase inicial o Bloco Inicial de Alfabetização 

(BIA), que compreende do 1º ao 3º ano, sendo este já institucionalizado e 

compreendido por toda a comunidade escolar.

 No entanto no ano de 2013, foi ampliada aos 4º e 5º anos a 

aprendizagem em ciclos. Os Ciclos de Aprendizagem são uma organização do 

tempo e espaço escolar, tendo em vista o atendimento aos diferentes níveis de 

aprendizagem dos estudantes, considerando a lógica do processo, a utilização 

de pedagogias diferenciadas sustentadas no trabalho coletivo, na avaliação 

diagnóstica, formativa e processual que garantam as aprendizagens e a 

progressão de todos os estudantes matriculados nas unidades escolares. Os 

Ciclos de Aprendizagem serão implantados até o 9° ano do Ensino 

Fundamental, na rede pública de ensino do Distrito Federal. 

          A adoção das aprendizagens em ciclos para o 4º e 5º anos, até o ano de 

2017, ainda era optativa, cabendo às escolas decidir se iriam aderir ou não 

esta proposta de trabalho. Diante desta possibilidade e após reuniões de 

discussão, concluiu-se que a Escola Classe 510 não teria o segundo ciclo, ou 

seja, os 4º e 5º anos funcionariam de modo totalmente independente, por 
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acreditarem que as especificações de cada ano necessitavam serem mantidas, 

principalmente no que tange a retenção de alunos ao final do 4º ano. A partir 

deste ano, 2018, esta proposta não é mais optativa, passando então as escolas 

a funcionarem com o segundo ciclo.

Entendemos a necessidade de difundir um olhar diferenciado frente às 

aprendizagens, cabendo a escola organizar-se de tal forma que favoreça o 

desenvolvimento do aluno, assim sendo, a EC 510 tem como proposta para o 

ano de 2018 seguir as recomendações das Diretrizes Pedagógicas para a 

Organização Escolar do 2º ciclo, assim sendo, o planejamento pedagógico 

estará alicerçado no olhar diferenciado e individualizado para cada estudante, 

cabendo à escola reorganizar seu espaço e tempo, a fim de proporcionar ao 

estudante a aprendizagem proposta. 

A proposta de trabalho com as diferentes áreas do conhecimento 

deve considerar uma ação didática e pedagógica sustentada nos eixos 

estruturantes (cidadania, diversidade, sustentabilidade e aprendizagens) e nos 

eixos integradores (alfabetização, letramentos e ludicidade), de forma 

interdisciplinar e contextualizada, ou seja, fazendo a articulação entre os 

componentes, sem desconsiderar as especificidades de cada um, indo ao 

encontro do que é significativo para o estudante. 

Para que isso aconteça, a escola vale-se do uso de estratégias 

pedagógicas desenvolvidas para as aprendizagens em ciclos, a saber: 

reagrupamento intraclasse e interclasse, projeto interventivo e o uso de 

sequências didáticas, por compreender que tais organizações oportunizam os 

estudantes a experimentar diversas maneiras de desenvolver a aprendizagem, 

principalmente por permitir a troca de experiências entre os educandos e o 

desenvolvimento do pensar, a reflexão de onde se quer chegar.

“Organizar o trabalho pedagógico por meio de diferentes 

modalidades, como sequências e projetos didáticos, proporciona 

variadas oportunidades de aprendizagem, o que ode ser um 

ganho significativo na formação dos estudantes (NERY, 2007). 

In Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo. 

p.45
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           Ao organizar os Ciclos de Aprendizagens nas Unidades Escolares são 

apontados os seguintes princípios que fundamentarão o fazer didático e 

pedagógico no cotidiano da escola: formação continuada, projetos 

pedagógicos, avaliação formativa, diagnóstica e processual e o processo 

aprendizagem-ensino-aprendizagem organizado a partir das áreas do 

conhecimento. Tendo em vista a especificidade dessa fase do Ensino 

Fundamental, a enturmação para 2018 permanecerá como é atualmente, ou 

seja, de acordo com a estratégia de matrícula proposta pela Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal.

Além das ações voltadas para o BIA, outros projetos dão continuidade 

ao processo de letramento no 4º e 5º ano, com vistas à redução dos 

percentuais de estudantes reprovados, garantindo a permanência na escola 

com qualidade no ensino e na aprendizagem.

De acordo com o PPP/SEDF (2012)
“Uma escola de qualidade tem em sua concepção uma 

educação voltada para os direitos humanos. Esses 

direitos podem ser assim entendidos: não basta garantir 

tempo ampliado de escolarização para crianças e 

adolescentes, é preciso assegurar a todos um 

tempo/espaço ressignificado de convivência escolar e 

oportunidades concretas de aprender, pautadas no 

sucesso acadêmico e no reconhecimento e na 

valorização da diversidade.” (SEDF p. 64)

Sendo assim, compreendemos a extensão de nossa responsabilidade e 

consoante aos valores que defendemos, temos consciência da que 

necessidade de cada etapa dos ciclos de aprendizagem. Daremos ênfase ao 

nosso empenho, coerência, disponibilidade, respeito, amor e paciência pois os 

mesmos são imprescindíveis para que os educandos alcancem pleno sucesso 

ao longo de sua jornada acadêmica.

4.4 Sujeitos do processo educativo
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Em acordo com o PPP da SEDF (2012, p. 26), defendemos a ideia de 

que o trabalho educativo tem uma grande importância e abrange diferentes 

pessoas que atuam em vários setores da sociedade, numa esfera ampla e 

complexa, muito além do que é possível visualizar no âmbito da escola. 

Entretanto, merecem destaque por seu protagonismo os profissionais da 

educação, o estudante e o conjunto da comunidade educativa, devido a sua 

ação direta em meio aos desafios e objetivos vivenciados no cotidiano da 

escola.

4.5   Desenvolvimento integral dos estudantes 

Em nossa escola, entendemos como sujeito primordial do processo 

educativo o estudante, sem o qual não haveria razão para que fosse criada 

toda essa estrutura com envolvimento de diferentes recursos humanos e 

materiais. Por essa razão, temos como objetivo desenvolver ações e projetos 

que mantenham o estudante na centralidade do processo educativo e que a 

partir disso, as metas educacionais sejam propostas e alcançadas em parceria, 

pois a escola é um dos primeiros contextos em que o aluno pode exercer sua 

cidadania e perceber-se como sujeito ativo.

Dessa forma, o trabalho a que nos dispomos procura considerar os 

conteúdos curriculares necessários à aprendizagem da leitura, escrita e do 

conhecimento produzido socialmente, mas também considera que cada 

estudante constrói sua visão de mundo a partir de sua história e do contexto 

vivido.

Nessa perspectiva, nosso desafio é o de tornar possível uma educação 

que se comunique com as diferentes áreas de interesse que perpassam esse 

sujeito e que são necessárias ao seu desenvolvimento integral como a cultura, 

lazer, ciência e tecnologia, construídas a partir de uma visão de respeito pelo 

outro e pela diversidade que nos cerca.

4.6 Comunidade Escolar 

Para Libâneo, Oliveira e Toschi (2011), o conceito que melhor define 

uma comunidade escolar é o de comunidade de aprendizagem caracterizada 
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por decisões tomadas de maneira democrática e aberta, que propiciam a 

aprendizagem, a ação e a reflexão (2011, p. 308). Concordamos com esse 

posicionamento e compreendemos que temos como grande desafio garantir a 

todos os integrantes dessa comunidade formas reais de participação nas ações 

envolvidas no processo educativo. 

De certa forma, a implantação da gestão democrática a partir de um 

modelo que busca contemplar a representatividade de todos os segmentos da 

escola, já é em si um movimento positivo na garantia de participação, no 

entanto, percebemos a necessidade de um constante trabalho de 

conscientização e sensibilização para que o planejamento e execução do 

trabalho contém, efetivamente, com a participação de todos.

Sobre a comunidade escolar, o PPP da SEDF propõe ainda:

 A participação da comunidade escolar, no contexto da gestão 

democrática, diz respeito à corresponsabilidade pela gestão, 

pelas atividades pedagógicas e pelas aprendizagens dos 

estudantes e de todos os envolvidos no trabalho da escola de 

forma mais direta. Consideramos que a comunidade escolar 

abrange o grupo das famílias e responsáveis pelos estudantes, 

professores, especialistas, servidores, pedagogos, gestores e 

os próprios estudantes. A comunidade escolar funciona como 

um sujeito coletivo. (SEDF, 2012, p.30)

Dessa forma, compreendemos a escola como espaço coletivo, de 

natureza pública, e sendo assim a responsabilidade por seus rumos não deve 

de forma alguma estar restrita a alguns poucos. No entanto, ressaltamos que 

há ainda algumas resistências a serem vencidas para que todos os segmentos 

sintam-se à vontade em participar dos processos de escolha de representação 

e mais que isso, que façam valer seu direito de questionar, propor e agir, sendo 

de fato e de verdade pertencentes ao grupo e agentes de mudança local.

5-  PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS

5.1 -  Unicidade entre Teoria e Prática
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Para garantir a unicidade da teoria-prática no currículo e sua efetividade 

na sala de aula, a escola propõe 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. 

Desse modo a escola deverá articular as áreas de conhecimentos/ 

componentes curriculares e atividades educativas para favorecer 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.

5.2 -  Interdisciplinaridade e Contextualização

Para deixarmos de lado a educação baseada na formação de modelos, 

memorizações, e fragmentação do conhecimento, foi elaborada a 

reorganização curricular com o objetivo de desenvolver os conteúdos, 

utilizando a interdisciplinaridade e a contextualização.

A interdisciplinaridade utiliza conhecimentos de várias disciplinas para a 

compreensão de uma situação problema. É uma integração de saberes. Num 

texto de ciências, por exemplo, além do conhecimento específico da matéria, o 

aluno pode aprender gramática, elaborar problemas relativos ao texto e muito 

mais. A contextualização do conteúdo traz importância ao cotidiano do aluno, 

mostra que aquilo que se aprende, em sala de aula, tem aplicação prática em 

nossas vidas. A contextualização permite ao aluno sentir que o saber não é 

apenas um acúmulo de conhecimentos técnico-científicos, mas sim uma 

ferramenta que os prepara para enfrentar o mundo, permitindo-lhe resolver 

situações até então desconhecidas.

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. 

Seguindo essa perspectiva, as escolas públicas do Distrito Federal, assim a EC 
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510, estimula o diálogo necessário para que assumamos concepções e 

práticas interdisciplinares por meio das coordenações pedagógicas, espaços-

tempos privilegiados de formação continuada, planejamento, discussão do 

currículo e organização do trabalho pedagógico que contemplem a 

interdisciplinaridade como princípio.

5.3 -  Flexibilização

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. 

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. 

Este princípio nos garante certa flexibilidade para que possamos 

considerar nosso projeto político-pedagógico observando as especificidades 

local e a realidade escolar, de modo a enriquecer o trabalho com outros 

conhecimentos igualmente relevantes para a formação intelectual dos 

estudantes. 

6-  OBJETIVOS

6.1 Objetivo Geral

 Oferecer aos alunos uma educação de qualidade, desenvolvendo os 

objetivos e conteúdos apontados pelo Currículo em Movimento, visando 

a atuação na sociedade por meio de um trabalho coletivo e sistemático, 

considerando suas necessidades, características e interesses, 

compreendendo o sujeito como ser multidimensional em processo 
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permanente de humanização e desenvolvimento do pensamento crítico 

a partir da problematização da realidade que o cerca e atuação 

consciente e responsável na construção de uma sociedade mais justa e 

solidária.

6.2 Objetivos Específicos

 Promover espaços de desenvolvimento pessoal e de formação 

continuada para os profissionais da educação atuantes nessa 

Instituição de Ensino;

 Melhorar o desempenho dos estudantes na alfabetização, com 

redução das reprovações no 3º ano do BIA;

 Diminuir os índices de reprovação por faltas injustificadas;

 Ampliar a participação familiar no cotidiano da escola para além 

das reuniões bimestrais;

 Melhorar o resultado dos Índices nas avaliações externas 

(Provinha e Prova Brasil, ANA)

 Desenvolver projetos que ampliem a conscientização para o 

exercício da cidadania e da capacidade de compreensão da 

realidade existente com vistas à superação das mais diversas 

dificuldades sociais, tendo como base os eixos estruturantes do 

Currículo em Movimento, a saber: Diversidade, Direitos Humanos 

e Cidadania.

 Desenvolver a capacidade de desafiar, de provocar, de contagiar, 

de despertar a vida no educando, o desejo, o interesse, para que 

possa ocorrer a interação educativa;

 Garantir, além da sistematização dos recursos do código e seus 

princípios organizadores (codificação e decodificação), o 

desenvolvimento paralelo de outras competências linguísticas;

 Assegurar ao estudante tempos e espaços de convivência escolar 

e oportunidades concretas de aprender;

 Provocar o desejo dos estudantes de forma a envolvê-los 

significativamente no universo do que é proposto em relação à 

aprendizagem nas diferentes áreas do conhecimento;
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 Articular os eixos integradores nas diversas áreas do 

conhecimento

Analisando as metas e objetivos a serem alcançados no decorrer do ano 

de 2018, percebe-se que é preciso pensar em na escola como um todo, mas 

sem desconsiderar as particularidades de cada segmento. Diante disso, fica 

claro a necessidade de traçar objetivos específicos para cada um dos anos, 

norteando assim o trabalho do professor em sala de aula.

É importante ressaltar que estes objetivos são traçados com base nas 

expectativas de aprendizagens para cada um dos anos, associado aos 

princípios do Currículo em Movimento, entremeados pelos Projetos da Escola 

que se apresentam como um instrumento para o alcance dos objetivos 

propostos.

Ressalta-se também que é preciso uma continuidade do trabalho, 

compreendendo assim a unidade necessária para o andamento da escola. 

Assim sendo, nota-se que os objetivos específicos vão sendo aprimorados e 

aprofundados em cada ano, proporcionando uma conversa harmoniosa, 

coerente e coesa com toda a escola.

6.2.1 – Objetivos específicos das aprendizagens - Educação Infantil

De acordo com as DCNEIs e o Currículo em Movimento da Educação 

Infantil, é proposto os seguintes objetivos de aprendizagem:

 Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez 

mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção 

de suas limitações.

 Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas 

potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de 

cuidado com a própria saúde e bem-estar.

 Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, 

fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas 

possibilidades de comunicação e interação social.



33

33

 Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo 

aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os 

demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e 

colaboração.

 Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, 

percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente 

transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam 

para sua conservação.

 Brincar expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e 

necessidades.

 Utilizar as diferentes linguagens (corporal, musical, plástica, oral e 

escrita) ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, 

de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, 

sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de 

construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua 

capacidade expressiva.

 Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de 

interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a 

diversidade.

6.2.2 – Objetivos específicos das aprendizagens - 1º Ano

Para ao 1º ano do Bloco Inicial de Alfabetização é proposto os seguintes 

objetivos específicos das aprendizagens:

 Introduzir, sistematizar, exercitar a oralidade, leitura e interpretação 

por meio de gêneros diferenciados; 

 Interpretar oralmente e por escrito textos simples

 Desenvolver oralidade, escrita, leitura;

 Apropriação do sistema de escrita alfabética;

 Desenvolver habilidade de concentração e raciocínio lógico;
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 Estimular os alunos a desenvolver as atividades utilizando 

estratégias diferenciadas;

 Desenvolver a autonomia;

 Noção de adição e subtração;

6.2.3 – Objetivos específicos das aprendizagens - 2º Ano

Já para o 2º Ano do Bloco Inicial de Alfabetização os objetivos específicos 

para as aprendizagens são:

 Fazer com que os alunos se aprofundem no letramento de forma 

que ele interprete e internaliza conceitos significativos para aplicá-los em 

seu dia a dia com propriedade;

 Consolidar a apropriação do sistema de escrita alfabética;

 Desenvolver a leitura de diversos gêneros;

 Realizar inferência nos textos trabalhados;

 Produzir pequenos textos;

 Diferenciar gêneros textuais;

 Trabalhar a segmentação de palavras;

 Ler e interpretar tabelas e gráficos;

 Reconhecer a leitura e escrita dos numerais até 500;

 Realizar adição e subtração simples;

 Identificar as formas geométricas planas e não planas;

6.2.4 – Objetivos específicos das aprendizagens - 3º Ano

Os objetivos específicos para o 3º ano são:

 Ler e interpretar texto com autonomia;

 Produzir texto com coerência e sequência lógica;

 Utilizar na escrita as correspondências regulares (letra/som)

 Saber estruturar um pequeno texto utilizando margem, parágrafo e 

pontuação;
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 Ler e interpretar situações problemas;

 Dominar adição e subtração;

 Ter noção de multiplicação e divisão

 Saber expressar-se oralmente com fluência

 Ter autonomia na resolução das tarefas;

6.2.5 – Objetivos específicos das aprendizagens - 4º Ano

Para o 4º ano fica decidido como objetivos específicos de aprendizagens:

 Aguçar o interesse pela leitura e escrita;

 Compreender a importância da escrita para se comunicar;

 Desenvolver as habilidades textuais de leitura e interpretação;

 Fazer inferência ao que está implícito e explícito no texto;

 Identificar vários textos literários;

 Produzir textos com introdução, desenvolvimento e conclusão;

 Aplicar aos textos escritos os sinais de pontuação, parágrafo e 

ortografia;

 Reconhecer os números até a ordem da centena de milhar

 Realizar as 4 operações;

 Interpretar situações problemas

 Desenvolver habilidades de cálculo mental;

 Analisar e interpretar gráficos e tabelas;

 Analisar criticamente vários discursos, inclusive o próprio;

6.2.6 – Objetivos específicos das aprendizagens - 5º Ano

Por fim, para o 5º ano, os objetivos específicos de aprendizagens são:

 Fixar o processo de alfabetização por meio do letramento;

 Reconhecer a diversidade linguística da língua portuguesa;

 Apropriar-se da escrita ortográfica considerando a linguagem padrão 

da língua portuguesa;
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 Interpretar e produzir com coerência e coesão diversos gêneros 

textuais;

 Interagir eticamente na sociedade por meio do conhecimento de 

mundo adquirido tanto por meio das ciências exatas e humanas;

 Adquirir noções de cidadania, conservação ambiental e higiene;

 Interpretar situações problemas envolvendo as 4 operações e 

voltados para a realidade dos alunos;

 Adquirir noção espacial;

 Realizar cálculos mentais;

 Reconhecer o uso da matemática no cotidiano;

 Desenvolver a autonomia e maturidade para ingresso no ensino 

fundamental II (anos finais).

6.2.7 – Objetivos específicos x conteúdos x projetos

Os objetivos específicos traçados foram pensados com base nos 

conteúdos a serem trabalhados ao longo do ano letivo e ainda nas expectativas 

de aprendizagem defendidas pelo Currículo em Movimento e todos os 

documentos que permeiam a aprendizagem no Distrito Federal. Diante disso, 

pensou-se a proposta curricular da Escola Classe 510.

É importante ressaltar que, também, seguindo as propostas do Currículo 

em Movimento, os projetos a serem desenvolvidos no ano de 2016 foram 

pensados e executados como instrumento de trabalho do professor, ou seja, 

estão correlacionados tanto com os objetivos específicos, como com as 

aprendizagens defendidas na proposta curricular.

Os projetos serão o meio pelo qual os professores alcançarão os 

objetivos específicos e cumprirão a carga curricular/ conteúdos. Todos os 

projetos estarão em consonância com o cotidiano escolar e com organização 

pedagógica proposta neste projeto político pedagógico.

7 - CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS
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7.1 Pedagogia histórico- crítica e psicologia histórico-cultural

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.

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.
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7.2 Currículo

Atendendo aos anos iniciais e à Educação Infantil, dentro da etapa do 

Ensino Fundamental, a EC 510 obedece à organização curricular do sistema 

de ensino do Distrito Federal, que embasado nas diretrizes curriculares do 

Ministério da Educação, incluem uma base nacional comum e uma parte 

diversificada, e a partir disso, procuramos envolver em nossa organização 

curricular os princípios norteadores da ação pedagógica evidenciados na 

Resolução CNE/CBE nº2/98, tais como: a autonomia, a responsabilidade, a 

solidariedade, o respeito ao bem comum, os direitos e deveres da cidadania, o 

exercício da criticidade, e ainda os princípios estéticos de sensibilidade, 

criatividade, diversidade de manifestações artísticas e culturais. (LIBÂNEO, 

OLIVEIRA E TOSCHI, 2011, p. 256).

A mesma resolução determina a relação do conhecimento nas áreas de 

Língua Portuguesa, Língua Materna (indígena e migrantes), Matemática, 

Ciências, Geografia, História e Artes, o que nos leva a compreender os 

princípios de interdisciplinaridade e necessidade do trabalho com os temas 

transversais, conforme exposto nos PCN’s:

Dessa forma, a Escola Classe 510 prioriza a educação integral do aluno 

buscando metodologias variadas com objetivo de contemplar diferentes formas 

de aprendizagem do mesmo conteúdo. Esperamos que ao final de cada ano 

letivo os alunos tenham compreendido as expectativas de aprendizagem que 

EDUCAÇÃO

510 EM AÇÃOFAMÍLIA COMUNIDADE

QUALIDADE DE ENSINO

Ética
Saúde

Meio
Ambiente Pluralidade

Orientação
Sexual



39

39

lhes foram propostas durante o ano, de acordo com o ano de matrícula, 

procurando alcançar as metas estabelecidas. E que em cada ano letivo o aluno 

possa ampliar seus conhecimentos, habilidades e competências. 

7.3 Formação Continuada

Compreendida como umas das vertentes mais importantes da 

organização pedagógica, a formação do profissional de educação tem sido 

pensada como um processo que vai além dos conhecimentos iniciais para o 

exercício da docência. De acordo com os artigos 61 a 67 da LDB (BRASIL, 

1996), alterados pelo decreto no 3.276, de 06 de dezembro de 1999, a 

formação inicial de professores para atuar na educação básica, deve ser em 

nível superior.

 Posteriormente, a lei nº 12.014 de 2009, incluiu ao artigo 61 da LDB os 

incisos I a III, onde vigora que a formação do profissional de educação terá 

como fundamentos: I - a presença de sólida formação básica, que propicie o 

conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de suas competências de 

trabalho; II – a associação entre teorias e práticas, mediante estágios 

supervisionados e capacitação em serviço e III – o aproveitamento da formação 

e experiências anteriores, em instituições de ensino e em outras atividades. 

Sendo assim, ao pensar a formação continuada, deve ser considerada 

além dos dispositivos legais, uma formação que envolva, de acordo com Veiga 

(2009), pelo menos sete princípios:

i. A formação é uma ação contínua e progressiva, em que teoria e a 

prática se relacionam e agem juntas;

ii. Deve ser contextualizada com os processos sociais, históricos e 

políticos de seu grupo;

iii. Não contempla certezas e nem dá garantias quanto a manutenção 

de estados e situações. Prepara para a mutações constantes que 

devem ocorrer ao longo do exercício profissional;

iv. Sinaliza claramente a opção política e epistemológica adotada;

v. Articula, confronta e vivencia processos de formação profissional e 

pessoal;
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vi. Constrói e reflete coletivamente, admitindo sempre o espaço para o 

conflito; e,

vii. Reserva tempo e ocasiões para a cooperação e solidariedade para 

dar voz ao pensamento e poder de decisão dos sujeitos

Nessa perspectiva, a EC 510 por meio de ações coordenadas pela 

Supervisão Pedagógica busca levantar junto ao grupo de profissionais atuantes 

e no cotidiano escolar, temas que necessitam de maior aprofundamento 

teórico-metodológico, com o objetivo de oportunizar no próprio espaço da 

escola possibilidades de discussão, reflexão e construção de novas alternativas 

por meio da formação.

A Semana Pedagógica que habitualmente abre o ano letivo tem sido em 

nossa escola um momento privilegiado para que sejam iniciadas as primeiras 

discussões em torno da formação pretendida pelo grupo. Além do estudo de 

temas pontuais que normalmente se realiza nas coordenações coletivas, ao 

longo da Semana Pedagógica são organizados os diferentes momentos de 

troca de experiência entre os grupos menores com seu coordenador 

pedagógico e como esse encontro poderá ser conduzido.

Sendo assim, o processo de formação continuada que pensamos não 

pretende ser apenas encontros específicos para determinados fins, o que não 

significa prescindir de um planejamento anterior, mas ao longo do ano, 

esperamos contar com o olhar atento de todos os sujeitos envolvidos na prática 

pedagógica para que a escola se constitua um espaço formador e 

transformador do trabalho docente.

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA INSTITUIÇÃO

8.1 Educação Infantil

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) desde 1996 até 

o ano de 2009 estabelecia como dever do governo oferecer educação infantil 

gratuita às crianças a partir dos seis anos de idade. No entanto, com a emenda 

constitucional 59 de 11 de novembro de 2009, tornou obrigatório ao governo 

oferecer educação básica e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Diante do que 

fora estabelecido com essa emenda constitucional observou-se a necessidade, 
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então, de fazer valer o dever dos pais e responsáveis de matricular as crianças 

de quatro e cinco anos de idade na Educação Infantil.

Assim sendo, em cinco de abril de 2013 foi sancionada pela presidenta 

Dilma Russeff a Lei 12.796, publicada no Diário Oficial da União, a qual 

determina alterações na LDB, onde estabelece o dever de se matricular as 

crianças a partir dos quatro anos na pré-escola. Diante desta nova realidade, 

necessitou-se que nossa escola ofertasse turmas de 2° período da Educação 

Infantil, atendendo às demandas da comunidade. 

O trabalho aqui está fundamentado pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs) considerando a função 

sociopolítica e pedagógica das unidades de Educação Infantil, que inclui 

(Resolução CNE/CEB nº 05/09 artigo 7º): 

 Oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam seus 

direitos civis, humanos e sociais; 

 Assumir a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação 

e cuidado das crianças com as famílias; 

 Possibilitar tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças 

quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes 

naturezas; 

 Promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças 

de diferentes classes sociais no que se refere ao acesso a bens culturais 

e às possibilidades de vivência da infância; 

 Construir novas formas de sociabilidade e de subjetividade 

comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do 

planeta e com o rompimento de relações de dominação etária, 

socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa.

O trabalho pedagógico para a Educação Infantil está organizado em 

aspectos integrados do cuidar e educar, que se faz pela criação de um 

ambiente em que a criança se sinta segura, satisfeita em suas necessidades, 

acolhida em sua maneira de ser, onde ela possa trabalhar de forma adequada 

suas emoções e lidar com seus medos, sua raiva, seus ciúmes, sua apatia ou 

hiperatividade, e possa construir hipóteses sobre o mundo e elaborar sua 

identidade. 
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“O movimento de cuidar encaminha para a relativização desses 

lugares já cristalizados: de dar o conhecimento, de ensinar e 

instruir, dar afeto, dar o melhor, dar.”(GUIMARÃES, 2008:154)

 A meta do trabalho pedagógico é apoiar as crianças, desde cedo e ao 

longo de todas as suas experiências cotidianas, no estabelecimento de uma 

relação positiva com a instituição educacional, no fortalecimento de sua 

autoestima, interesse e curiosidade pelo conhecimento do mundo, na 

familiaridade com diferentes linguagens, e na aceitação e acolhimento das 

diferenças entre as pessoas. 

Diante disto, serão organizadas situações agradáveis, estimulantes, que 

ampliem as possibilidades infantis de cuidar de si e de outrem, de se 

expressar, comunicar e criar, de organizar pensamentos e ideias, de conviver, 

brincar e trabalhar em grupo, de ter iniciativa e buscar soluções para os 

problemas e conflitos que se apresentam às mais diferentes idades, desde 

muito cedo. 

Com base nessas condições, a proposta pedagógica e curricular, de 

acordo com as DCNEIs, nesta instituição deverá:

• garantir espaços e tempos para participação, o diálogo e a escuta 

cotidiana das famílias, o respeito e a valorização das diferentes formas em que 

elas se organizam; 

• trabalhar com os saberes que as crianças vão construindo ao mesmo 

tempo em que se garante a apropriação ou construção por elas de novos 

conhecimentos; 

• considerar a brincadeira como a atividade fundamental nessa fase do 

desenvolvimento e criar condições para que as crianças brinquem diariamente; 

• propiciar experiências promotoras de aprendizagem e consequente 

desenvolvimento das crianças em uma frequência regular; 

• organizar os espaços, tempos, materiais e as interações nas atividades 

realizadas para que as crianças possam expressar sua imaginação nos gestos, 

no corpo, na oralidade e/ou na língua de sinais, no faz de conta, no desenho, 

na dança, e em suas primeiras tentativas de escrita; 
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• criar condições para que as crianças participem de diversas formas de 

agrupamento (grupos de mesma idade e grupos de diferentes idades), 

formados com base em critérios estritamente pedagógicos, respeitando o 

desenvolvimento físico, social e linguístico de cada criança;

 • possibilitar oportunidades para a criança fazer deslocamentos e 

movimentos amplos nos espaços internos e externos às salas de referência 

das turmas e à instituição, e para envolver-se em exploração e brincadeiras; 

• organizar oportunidades para as crianças brincarem em pátios, quintais, 

praças, bosques, jardins, praias, e viverem experiências de semear, plantar e 

colher os frutos da terra, permitindo-lhes construir uma relação de identidade, 

reverência e respeito para com a natureza;

• possibilitar o acesso das crianças a espaços culturais diversificados e a 

práticas culturais da comunidade, tais como apresentações musicais, teatrais, 

fotográficas e plásticas, e visitas a bibliotecas, brinquedotecas, museus, 

monumentos, equipamentos públicos, parques, jardins.

A avaliação deverá ser processual e incidir sobre todo o contexto de 

aprendizagem: as atividades propostas e o modo como foram realizadas, as 

instruções e os apoios oferecidos às crianças individualmente e ao coletivo de 

crianças, a forma como o professor respondeu às manifestações e às 

interações das crianças, os agrupamentos que as crianças formaram, o 

material oferecido e o espaço e o tempo garantidos para a realização das 

atividades. Deverá se basear na observação sistemática dos comportamentos 

de cada criança, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, com 

utilização de múltiplos registros realizados por adultos e crianças (relatórios, 

fotografias, desenhos, álbuns etc.), feita ao longo do período em muitos e 

diversificados momentos. 

A documentação dessas observações e outros dados sobre a 

aprendizagem da criança devem acompanhá-la ao longo de sua trajetória da 

Educação Infantil e ser entregue por ocasião de sua matrícula no Ensino 

Fundamental, para garantir uma atenção continuada ao processo de 

aprendizagem e desenvolvimento da criança e compromissada em apontar 

possibilidades de avanços.

8.2 Organização do trabalho escolar em Ciclos
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A organização do trabalho escolar por meio de ciclos de aprendizagem 

no Ensino Fundamental -  Anos Iniciais - nesta unidade escolar respalda-se: no 

artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, que 

estabelece o princípio da flexibilidade na organização do trabalho pedagógico 

em semestres ou forma diversa de organização para atender à melhoria do 

processo de aprendizagem; no  artigo 12, da LDB, que define entre as 

incumbências dos estabelecimentos de ensino, a autonomia da escola na 

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

Gestão Democrática nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012, que garante 

autonomia pedagógica às escolas públicas do Distrito Federal para elaborar e 

implementar seu projeto político-pedagógico, em consonância com as políticas 

educacionais vigentes e as normas e diretrizes da Rede Pública de Ensino do 

DF.

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

Diretrizes Pedagógicas do Bloco Inicial de Alfabetização, aprovada pelo 

Conselho de Educação do Distrito Federal por meio do Parecer nº 212/2006 e 

instituída pela Secretaria de Estado de Educação do DF por meio da Portaria nº 

4 do dia 12 de janeiro de 2007.

A compreensão de ciclos assumida neste Projeto caracteriza-se pelo 

que Brasil, Barreto e Sousa propõem:

[...] alternativas de organização do ensino básico, que 

ultrapassam a duração das séries anuais como referência 

temporal para o ensino e a aprendizagem e estão associados à 

intenção de assegurar à totalidade dos alunos a permanência na 

escola e um ensino de qualidade. [...], demarcam mudanças de 

concepção de conhecimento e de aprendizagem, na ocupação 

do tempo escolar, bem como na própria função da educação 

escolar, vindo a constituir um caminho potencial para a 

democratização do ensino (2005, p. 660).

A adoção de ciclos nos anos iniciais do Ensino Fundamental nesta 

unidade escolar compartilha responsabilidades individuais e coletivas, sendo o 
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trabalho pedagógico coletivo apresentado neste Projeto Político-Pedagógico, 

uma das condições para a sua implementação. Para isso, são dinamizados 

colegiados como: Conselho de Classe; Conselho Escolar; reuniões de 

coordenação pedagógica coletiva; entre outros.

A progressão continuada das aprendizagens dos estudantes, implícita 

na organização escolar em ciclos, demanda acompanhamento sistemático do 

seu desempenho por meio de avaliação realizada permanentemente. É esse 

processo avaliativo formativo que viabiliza e conduz professores e equipe 

pedagógica da escola a repensarem o trabalho pedagógico desenvolvido, 

buscando caminhos que possibilitem sua melhoria em atendimento às 

necessidades de aprendizagem evidenciadas pelos estudantes.

A progressão continuada, pressuposto da organização escolar em 

ciclos, não permite que os estudantes avancem sem terem garantidas suas 

aprendizagens. Fundamenta-se no pressuposto de que o estudante não deve 

repetir o que já sabe; e não deve prosseguir os estudos com lacunas em seu 

processo de aprendizagem. Isso significa que os estudantes progridem sem 

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

evolução do seu desenvolvimento escolar (VILLAS BOAS, PEREIRA, 

OLIVEIRA, 2012).

Na perspectiva da organização escolar em ciclos, o trabalho pedagógico 

que proposto neste Projeto se fundamenta em:

 Nova forma de organização dos conteúdos, dos procedimentos 

metodológicos, das avaliações e dos tempos de aprendizagem, 

resguardando os ritmos diferenciados e a heterogeneidade característica 

dos processos de aprendizagem humana.  

 Ensino Heterogêneo e diferenciado caracterizado pelo respeito às 

potencialidades e ritmos de aprendizagem.

 Na adequação permanente dos procedimentos metodológicos com 

vistas a atingir os objetivos de aprendizagem.

 Avaliação formativa contínua e a serviço da promoção das 

aprendizagens, conforme as Diretrizes de Avaliação do Processo de 

Ensino e de Aprendizagem para a Educação Básica da Secretaria de 

Educação, 2008.
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A opção pelos ciclos se fundamenta na compreensão de que é urgente e 

necessário reinventar a escola na perspectiva do princípio da igualdade, 

compreendendo e respeitando as diferenças, orientados pela certeza de que 

não se pode abrir mão de uma educação pública para todos em seu sentido 

pleno, como preceitua a Constituição Federal de 1988, artigo 205.

8.3 Ensino Fundamental de Nove Anos 

A proposta de ampliação do tempo da segunda etapa da Educação 

Básica de 8 para 9 anos, é uma realidade presente nas escolas do Distrito 

Federal desde o ano de 2005 e de acordo como PPP/SEEDF (2012), foi 

regulamentada nacionalmente, somente em 2010, conforme Resolução nº 7, 

de 14 de dezembro de 2010. Na EC 510, assim como em todo DF, o ensino 

fundamental de 9 anos, tem como fase inicial o Bloco Inicial de Alfabetização 

(BIA), que compreende do 1º ao 3º ano.

 Dentre os objetivos traçados para o BIA e para o 2º ciclo, os quais a EC 

510 tem se empenhado em alcançar, encontra-se o compromisso em garantir 

que os alunos sejam alfabetizados desde seu primeiro ano de ingresso na 

escola sem, contudo, descuidar de outros aspectos importantes como o 

desenvolvimento lúdico, das interações e descobertas próprias da faixa etária 

que acolhemos.

Para isso, essa IE desenvolve diferentes ações que procuram enriquecer 

o processo de alfabetização, como projetos interventivos e de reagrupamento 

intra e interclasses, buscando num esforço conjunto entre profissionais da 

educação, estudantes e pais, alcançar os melhores índices possíveis de alunos 

alfabetizados.

Além das ações voltadas para o BIA, outros projetos dão continuidade 

ao processo de letramento no 2º ciclo, 4º e 5º ano, com vistas à redução dos 

percentuais de estudantes reprovados, garantindo a permanência na escola 

com qualidade no ensino e na aprendizagem.

De acordo com o PPP/SEDF (2012)
Uma escola de qualidade tem em sua concepção uma 

educação voltada para os direitos humanos. Esses 
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direitos podem ser assim entendidos: não basta garantir 

tempo ampliado de escolarização para crianças e 

adolescentes, é preciso assegurar a todos um 

tempo/espaço ressignificado de convivência escolar e 

oportunidades concretas de aprender, pautadas no 

sucesso acadêmico e no reconhecimento e na 

valorização da diversidade. (SEDF p. 64)

Sendo assim, compreendemos a extensão de nossa responsabilidade e 

consoante aos valores que defendemos, temos consciência de que nessa 

etapa em que para muitos alunos inicia-se o processo de escolarização, nosso 

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

imprescindíveis para que os educandos alcancem pleno sucesso ao longo de 

sua jornada acadêmica.

8.4 PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – 2018  

 COMO PODEMOS POTENCIALIZAR OS ESPAÇOS DAS 

COORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS?

FOCO: FORTALECIMENTO DO ESPAÇO-TEMPO DA COORDENAÇÃO 

PEDAGÓGICA

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

AÇÕES
ESTRATÉGIA

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS 
NAS AÇÕES

PÚBLICO CRONOGRAMA
AVALIAÇÃ

O

*Aperfeiçoar a 

prática de 

projetos

*Refletir, 

analisar e 

avaliar ações 

para 

construção do 

PPP da escola

*Análise do 

PPP

Seminário e 

elaboração 

conjunta de 

projetos

Equipe 

pedagógica 

(supervisão, 

coordenação 

e 

professores 

de educação 

física)

Equipe 

pedagógica 

(supervisão

, coordena-

ção e 

professo-

res)

Semana 

pedagógica

Avaliação 

dos 

projetos 

desenvolvi-

dos.
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*Discutir 

questões que 

favoreçam a 

preservação 

da água e 

cuidados com 

as doenças 

que utilizam a 

água para 

proliferação 

(dengue, zika 

e 

chikungunya)

Semana de 

atividades 

culturais e 

lúdicas que 

promovam a 

reflexão 

acerca da 

água e sua 

valorização

Equipes 

Pedagógicas 

(supervisão, 

coordenação

, SOE, 

EEAA, Sala 

de Recursos, 

professores)

Toda a 

comunidad

e escolar.

Semana da 

conscientiza-

ção do Uso 

Sustentável 

da água.

Participa-

ção, 

desempe-

nho nas 

exposições 

e mudança 

de hábito 

quanto ao 

uso da 

àgua.

Reconhecer 

características 

e maneiras de 

lidar com o 

aluno ANEE

Palestra Sala de 

Recursos

Equipe 

pedagógica 

(supervisão

, coordena-

ção e 

professo-

res)

Março Observação 

e análise do 

comportam

ento e 

avanços em 

sala

*Aprender 

práticas 

pedagógicas 

eficientes para 

o cotidiano em 

sala de aula

*Instrumentali-

zar o ensino 

de Artes a fim 

de enriquecer 

as aulas.

Demonstrar 

atividades e 

conteúdos, 

envolvendo 

as artes 

plásticas, 

cênicas e 

música.

Professores 

especialistas 

em Artes

Equipe 

pedagógica 

(supervisão

, coordena-

ção e 

professo-

res)

Abril Montagem 

de portfólio

*Compreender 

o que se 

passa na 

mente de uma 

criança

Palestra Psicopeda-

gogas e 

Psicóloga

Equipe 

pedagógica 

(supervisão

, coordena-

ção e 

professo-

Maio Observação 

e análise do 

comporta-

mento e 

avanços em 

sala
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res)

*Desenvolver 

o hábito da 

Leitura e 

escrita 

contundente.

*Conhecer 

práticas que 

leve o 

educando à 

diversidade de 

leitura de 

forma 

prazerosa, 

desenvolvend

o a 

imaginação 

criativa na 

escrita.

Contação de 

história

Exposição 

interativa

Oficinas

Professores 

da área

Alunos da 

Educação 

Infantil ao 

5º ano.

Durante todo 

o ano letivo

Rendimento 

dos 

educandos 

Observação

*Perceber a 

própria criação 

do universo 

por meio de 

vídeos

* Abstrair as 

concepções 

científicas 

dentro do 

processo de 

aprendizagem 

da origem 

humana

Montando 

uma 

videoteca

Professores 

e 

coordenado-

res

Alunos da 

Educação 

Infantil ao 

5º ano.

Durante todo 

o ano letivo

Diante do 

relato e 

conhecimen

to adquirido

Valorizar e 

respeitar o 

outro

Vídeos, 

projetos e 

apresenta-

ções.

Professores, 

coordenador

es, equipes 

de apoio.

Toda a 

comunidad

e escolar

Setembro Observação 

do 

comporta-

mento
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*Conservação 

do meio 

ambiente de 

modo 

sustentável, 

seguindo 

proposta do 

Currículo.

* Reutilizar 

materiais, 

trazendo para 

a rotina de 

sala de sala a 

ideia da 

sustentabilida-

de

Coletar 

materiais e 

aprender 

como melhor 

usá-los

Coordenação 

e 

professores

Alunos da 

Educação 

Infantil ao 

5º ano.

Durante todo 

o ano letivo

Envolvimen

-to dos 

educandos

*Envolver as 

famílias de 

modo que as 

mesmas 

participem do 

processo 

educacional.

* Levar os pais 

a reconhecer 

a importância 

do 

acompanha-

mento familiar

Círculos de 

debate, 

palestras e 

eventos para 

os pais 

estarem na 

escola

Coordenação 

e 

professores

Famílias 

dos 

educandos

Durante todo 

o ano letivo

Mudança 

de atitude 

*Proporcionar 

aos 

educandos 

ferramentas 

diversificadas 

de 

aprendizagem

*Instrumentali-

Palestra e 

oficinas por 

meio de 

diversas 

mídias

Coordenação 

e 

professores.

Alunos da 

Educação 

Infantil ao 

5º ano.

Durante todo 

o ano letivo

Desenvolvi-

mento dos 

educandos

Observação
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zar o 

professor para 

que estes 

elementos 

sejam 

presentes em 

sua sala de 

aula.

*Relembrar os 

conceitos dos 

níveis da 

escrita.

* Aprimorar 

técnicas para 

alfabetizar

* Identificar 

estratégias 

para trabalhar 

a diversidade 

em sala

Oficinas, 

rodas de 

conversa, 

atividades 

práticas e 

reflexão

Supervisão 

Pedagógica

Professores

do BIA e 2º 

ciclo

Fevereiro Autoavalia-

ção

Processual

Análise das 

estatísticas

*Conhecer 

jogos e 

brincadeiras 

que motivam a 

aprendizagem

Atividade 

prática de 

jogar e 

confeccionar 

material

Serviço de 

Apoio

Professores 

da 

Educação 

Infantil e 

BIA

Agosto Relato dos 

profissio-

nais, troca 

de 

experiência.

*Compreender 

o desenho de 

uma criança

Palestra Psicóloga Professores 

da 

Educação 

Infantil

Fevereiro Conversa 

informal e 

debates

*Intervir 

pontualmente 

nas 

dificuldades 

apresentadas 

pelo educando 

a fim de 

Atividades 

lúdicas e 

culturais 

diferenciadas 

e 

diversificada

s de acordo 

Equipe 

pedagógica 

(supervisão, 

coordenação 

e 

professores)

Alunos

do BIA e 2º 

ciclo

Maio à 

Setembro

Percepção 

nas 

mudanças 

de nível da 

psicogêne-

se nos 

resultados 
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superá-las

* Reorganizar 

o espaço 

tempo da 

escola com 

vistas ao 

avanço 

pedagógico 

dos 

educandos

com a 

necessidade 

apresentada 

pelo 

educando

Reagrupa-

mentos 

Intraclasse e 

Interclasse

do 2º ciclo.

*Dirimir as 

dificuldades 

ortográficas 

dos 4º e 5º 

anos

Pesquisa da 

escrita de 

palavras, 

treino destas, 

seletivas em 

sala e na 

escola.

Competição 

de soletração

Supervisão 

Pedagógica, 

coordenador

es e 

professores.

Alunos

do 2º ciclo

Outubro Melhora na 

grafia de 

palavras

Dirimir as 

dificuldades 

na resolução 

de cálculo 

mental

Apresentar e 

utilizar 

maneiras 

diferentes do 

desenvolvi-

mento do 

cálculo 

mental, 

seletivas em 

sala e na 

escola.

Competição 

“calculando”

Supervisão 

Pedagógica, 

coordenado-

res e 

professores.

Alunos

do 2º ciclo

Agosto Melhora do 

desempe-

nho do 

cálculo 

mental.

*Discutir 

questões que 

favoreçam 

manutenção 

da vida como 

Semana de 

atividades 

culturais e 

lúdicas que 

promovam a 

Equipes 

Pedagógicas 

(supervisão, 

coordenação

, SOE, 

Toda a 

comunidad

e escolar.

Semana da 

Educação 

para a Vida

Participa-

ção e 

interesse.
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bem precioso reflexão 

acerca da 

vida e sua 

valorização

EEAA, Sala 

de Recursos, 

professores)

*Promover 

discussões e 

difusão de 

conhecimento 

que favoreçam 

a valorização 

do deficiente 

físico, 

promovendo a 

igualdade

Semana de 

atividades 

culturais e 

lúdicas que 

promovam a 

reflexão 

acerca da 

deficiência e 

valorização 

dos 

deficientes 

com vistas à 

igualdade.

Equipes 

Pedagógicas 

(supervisão, 

coordenação

, SOE, 

EEAA, Sala 

de Recursos, 

professores)

Toda a 

comunidad

e escolar.

Semana 

Distrital de 

Conscientiza

ção e 

Promoção da 

Educação 

Inclusiva aos 

Alunos com 

Necessida-

des 

Educacionais 

Especiais.

Participa-

ção e 

interesse.

8.5 PLANO DE AÇÃO – 2018 – ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

CRE: Recanto das 

Emas

Coordenador Intermediário: Rejane Siqueira Lara e Silva 

I.E. Escola Classe 510

Orientador Educacional: Mariles de Medeiros Fidalgo

Matrícula: 2012.986-8

E-mail: mariles.medeiros@gmail.com

I. Contextualização – breve diagnóstico da realidade escolar:
A Escola Classe 510, vinculada a Coordenação Regional do Recanto das 

Emas, até 11 de abril de 2013 era conhecida como Centro de Ensino 

Fundamental 510, embora nunca tenha atuado como tal, mas a partir da 

publicação da Portaria n.º 98, de 10/04/2013, ela efetivou-se como Escola 

Classe e atende hoje a aproximadamente 800 alunos, divididos em 7 turmas da 
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educação infantil, todas do 2° período, 6 turmas de 1º ano, 5 turmas de 2º ano, 

7 turmas de 3º ano, 6 turmas de 4º ano e 7 turmas de 5º ano e, ainda, duas 

Classes Especiais.

Trata-se de uma comunidade, na qual os pais saem cedo para o trabalho e 

geralmente as crianças ficam com vizinhos, irmãos mais velhos e alguns 

participam de projetos sociais como, por exemplo, Bombeiro Mirim.

Infelizmente a família não tem o costume de comparecer com frequência a 

escola e não consegue acompanhar a vida escolar de seus filhos como 

deveriam. O grande número de faltas, em alguns casos, se deve ao fato dos 

pais saírem para o trabalho e os filhos não irem à escola.

A rotatividade entre os alunos também é grande, pois muitas vezes devido 

a questões familiares ou do próprio trabalho dos pais eles são obrigados a 

mudar de escola.

Tendo em vista a forma de criação dessas crianças algumas se envolvem 

em situações de indisciplina e é possível perceber o desgaste de alguns 

valores indispensáveis a uma boa convivência humana. 

Os aspectos sociais da comunidade têm evoluído com o passar dos anos, 

mas ainda tem muitos casos de crianças que comparecem às aulas sem terem 

se alimentado direito, com falta de materiais básicos e uniforme. 

Muitos não comparecem as aulas de reforço e infelizmente outro grande 

problema é o excesso de faltas que acarreta na descontinuidade do trabalho 

pedagógico.   

O tempo destinado pelos pais à família fica prejudicado pelos afazeres 

diários e a prioridade de alguns deixa de ser o momento com os filhos, por isso 

se fazem necessárias algumas atividades para se tentar restaurar lacunas no 

desenvolvimento integral dos alunos.

Eixo Atividades Cronograma

Ações para 

implantação e 

ou 

implementaçã

o do Serviço 

Esclarecer dúvidas voltadas à atuação do 

SOE dentro da Instituição Educacional;

Durante todo o 

ano letivo

Organizar as fichas dos alunos 

encaminhados ao SOE;

Durante todo o 

ano letivo

Atualizar os dados da instituição com Durante todo o 
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de Orientação 

Educacional
relação à quantidade de turmas e 

distribuição dos professores por série e 

turno;

ano letivo

Registrar em protocolo todos os 

encaminhamentos e documentos 

entregues;

Durante todo o 

ano letivo

Registrar diariamente em instrumento 

próprio atendimentos e ações realizadas 

pelo SOE.

Durante todo o 

ano letivo

Ações no 

âmbito 

institucional

Elaborar o Plano de Ação do SOE em 

2017;

Durante todo o 

ano letivo

Participar da reconstrução e execução do 

Projeto Político Pedagógico - PPP;

Durante todo o 

ano letivo

Participar das reuniões do Conselho de 

Segurança;

Durante todo o 

ano letivo

Ajudar no planejamento e organização de 

atividades para a Semana de Educação 

para a Vida;

Durante todo o 

ano letivo

Participar das atividades da Semana de 

Conscientização do Uso Sustentável da 

Água conforme calendário escolar da 

rede pública de ensino do DF;

Durante todo o 

ano letivo

Instituir parceria com a Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem - 

EEAA e Atendimento Educacional 

Especializado – AEE para atendimento 

aos familiares e às crianças já 

encaminhadas;

Durante todo o 

ano letivo

Participar dos planejamentos 

pedagógicos – Dias Letivos Temáticos 

previstos no calendário escolar.

Durante todo o 

ano letivo

Ações junto 

ao corpo 

Realizar reuniões com os professores 

para devolutiva dos casos 

Durante todo o 

ano letivo
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docente encaminhados; 

Realizar reuniões individuais e/ou 

coletivas com os professores para 

apresentar casos de alunos já atendidos 

pelo SOE;

Durante todo o 

ano letivo

Apresentar ao corpo docente as 

atribuições do SOE;

Durante todo o 

ano letivo

Atender os professores sempre que 

necessário para orientações diversas e 

apoio em casos específicos;

Durante todo o 

ano letivo

Participar das coletivas semanais e 

colaborar com as ações-reflexões-ações 

voltadas para diretrizes pedagógicas 

inseridas no PPP;

Durante todo o 

ano letivo

Apoiar durante a realização de reuniões 

com pais;

Durante todo o 

ano letivo

Participar das reuniões de Conselho de 

Classe; 

Durante todo o 

ano letivo

Participar da realização de estudo de 

caso de alunos, principalmente, em 

casos de alunos do Atendimento 

Educacional Especializado – AEE;

Durante todo o 

ano letivo

Sensibilizar a comunidade escolar para a 

necessidade da prática de uma 

educação inclusiva, por meio de 

reuniões, avisos e aconselhamentos 

durante a hora cívica;

Durante todo o 

ano letivo

Encaminhar alunos com dificuldade de 

aprendizagem para a Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem 

– EEAA.

Durante todo o 

ano letivo

Ações junto 

ao corpo 

Acompanhar os casos de alunos faltosos 

e encaminhar aos órgãos responsáveis;

Durante todo o 

ano letivo
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discente Aproveitar o momento cívico para tratar 

de assuntos diversos, como por exemplo: 

as datas comemorativas e as regras da 

escola, visando promover mudanças de 

comportamento;

Durante todo o 

ano letivo

Planejar e executar junto com os 

professores e coordenação ações 

voltadas para mobilização e 

conscientização a respeito do Abuso 

Sexual de Crianças e Adolescentes. Por 

meio de contação de história – Livro: Sou 

Pequena Mais não Sou Brinquedo de 

Ninguém, de Lilian Corgozinho, músicas e 

orientações na hora cívica. 

Durante todo o 

ano letivo

Participar da execução de ações de 

reagrupamento interclasse;

Durante todo o 

ano letivo

Encaminhar os alunos para atendimentos 

específicos;

Durante todo o 

ano letivo

Coordenar as ações deliberadas durante 

as reuniões do Conselho de Segurança, 

visando à implantação da cultura de paz;

Durante todo o 

ano letivo

Ações junto à 

família

Promover palestras informativas, durante 

as reuniões bimestrais, para os 

pais/família com temas variados que 

contribuam para o pleno desenvolvimento 

dos alunos;

Durante todo o 

ano letivo

Sensibilizar os pais da importância do 

acompanhamento da vida escolar dos 

filhos;

Durante todo o 

ano letivo

Orientar as famílias sobre os 

procedimentos necessários à melhoria 

dos rendimentos dos filhos; 

Durante todo o 

ano letivo

Realizar atendimentos individualizados e Durante todo o 
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grupais; ano letivo

Participar da organização e execução de 

festas temáticas na escola, como por 

exemplo: Festa da Família, Aniversário de 

15 Anos da Escola e Festa Junina;

Durante todo o 

ano letivo

Realizar reuniões de Grupo de Pais em 

parceria com AEE e EEAA; 

Durante todo o 

ano letivo

Convocar os pais para reuniões 

específicas de acordo com a 

necessidade;

Durante todo o 

ano letivo

Encaminhar os pais/família para 

atendimento com diversos órgãos de 

acordo com a necessidade apresentada.

Durante todo o 

ano letivo

Ações junto à 

rede social 

Realizar palestras, oficinas, 

apresentações teatrais e atendimentos 

coletivos com parceiros das redes de 

saúde, segurança, social e jurídica, 

sempre que necessário for; 

Durante todo o 

ano letivo

Participar de reuniões da rede de apoio 

sempre que houver convocação; 

Durante todo o 

ano letivo

Manter contato com profissionais de 

outros órgãos visando parceria para a 

execução de ações preventivas em 

conjunto.

Durante todo o 

ano letivo

8.6 PLANO DE AÇÃO – 2018 – SALA DE RECURSOS

PLANO DE AÇÃO AEE

2018

 Escola Classe 510 - Recanto das Emas
 Sala de Recursos           
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JUSTIFICATIVA:

Segundo a Secretaria de Educação Especial (2008), o Atendimento Educacional 

Especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena 

participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As 

atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado devem ser 

diferentes daquelas atividades diárias que constituem o dia a dia escolar em sala 

de aula, porém, vale lembrar, que elas não substituem essas atividades, apenas 

complementa e/ou suplementa a formação dos alunos, buscando que eles 

possam se desenvolver como pessoas atuantes e participativas no mundo que 

vivemos.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(de janeiro de 2008), afirma que a Educação Especial deve oferecer o 

Atendimento Educacional Especializado às necessidades educacionais especiais 

dos alunos com: deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação.

- Alunos com Deficiência: “aqueles que têm impedimentos de longo prazo de 

natureza física, intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdade de condições com as demais pessoas”. Portanto, são os alunos 

com deficiência mental, deficiência física, surdez, deficiência auditiva, cegueira, 

baixa visão, surdocegueira ou deficiência múltipla.

- Alunos com Transtornos Globais do Desenvolvimento/ TEA (Transtorno do 

Espectro Autista): “aqueles que apresentam um quadro de alterações no 

desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na 

comunicação ou estereotipias motoras. 

- Alunos com altas habilidades/superdotação: “aqueles que apresentam um 

potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento 

humano, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotora, 

artes e criatividade” (p.2).

Refletindo então, sobre os aspectos legais evidenciados acima, e pensando nos 

alunos PNEs que estão matriculados nas instituições de ensino, torna-se 

evidente que a Sala de Recursos deve existir nas escolas, e mais do que isso, 
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sendo um espaço atuante e “vivo”, onde o aluno PNE possa desenvolver suas 

diferentes potencialidades tendo suas habilidades exploradas.

OBJETIVO GERAL: 

- Oportunizar aos ANEES matriculados ou não na UE, ganhos significativos no 

processo ensino aprendizagem realizado numa parceria da -  sala de recurso 

com a Gestão da Escola, SOE, EEAA, Supervisão Pedagógica, coordenação e 

os professores regentes. 

- Estimular a inclusão dos alunos do AEE na sociedade como cidadãos 

conscientes, participando dos eventos na comunidade, igreja e escola 

identificando seus direitos e deveres com o suporte da família.

- Oportunizar vivencias de situações reais no meio escola para que tenham 

aquisição de valores sociais, autonomia e responsabilidade pelos seus atos.

- Sensibilizar, divulgar informações e orientar família, professores e servidores 

sobre as Necessidades Especiais atendidas pela instituição. - - Assegurar por 

meio de práticas pedagógicas direcionadas a cada ANEE com vistas à 

autonomia, auto cuidado e aquisição de conhecimento acadêmico relevante para 

a série no ambiente escolar. 

- Flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes áreas de conhecimento de modo 

adequado às necessidades especiais de aprendizagem, respeitando as 

individualidades dos alunos;

- Buscar a melhor integração dos alunos com necessidades específicas na 

escola, auxiliando o seu desenvolvimento educacional e social, valorizando e 

respeitando as diferenças de cada um;

- Ofertar o Atendimento Educacional Especializado na Sala de Recursos 

Multifuncional atendendo as necessidades individuais de cada aluno (espaço 

físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e 

equipamentos específicos);

- Avaliar continuamente a eficácia do processo educativo para o atendimento de 

necessidades educacionais específicas. 

Buscando atender nossos objetivos, é dever do professor da Sala de Recursos:

- Organizar a Sala de Recursos e zelar pelos seus materiais, para que sejam 
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sempre bem aproveitados pelos alunos;

- Entrevistar as famílias dos alunos com necessidades específicas, esclarecendo 

as funções do AEE na escola e conhecendo melhor as crianças que irão 

trabalhar neste espaço;

- Disponibilizar aos professores fichas de encaminhamento para o atendimento 

dos alunos na Sala de Recursos, e orientá-los, se necessário, quanto ao seu 

preenchimento;

- Sensibilizar os professores sobre a ação do AEE, multiplicando idéias e 

conhecimento sobre a inclusão escolar;

- Planejar as atividades para os alunos na Sala de Recursos com criatividade e 

atendendo as necessidades individuais dos alunos, explorando a TA (Tecnologia 

Assistiva) e demais materiais disponíveis para trabalhar com as crianças;

- Organizar as atividades dos alunos para que seja feito o acompanhamento do 

seu desenvolvimento (pastas, portfólios, fotografias, cadernos, e/ou demais 

materiais que julgar necessário);

- Atender os alunos com necessidades específicas em contra turno escolar 

(2013), individualmente ou em pequenos grupos, dando complemento ou 

suplemento na ação pedagógica destes alunos;

- Auxiliar o professor de turma a realizar adaptações de materiais e recursos 

sempre que necessário, assim como adaptações curriculares, conforme sua 

disponibilidade;

- Trabalhar juntamente com os professores e com a equipe diretiva na 

construção do PIE (Plano Individualizado de Ensino) dos alunos com 

necessidades específicas da escola;

- Realizar visitas na sala de aula e nos diferentes espaços escolares, a fim de 

observar como está ocorrendo à inclusão do aluno com necessidade específica 

na escola, orientando os professores com idéias e sugestões para a melhor 

integração destes alunos;

- Atuar em equipe, inclusive, quando possível, com outros professores e 

profissionais especializados em educação especial;

- Participar efetivamente das formações oferecidas pela escola e outros cursos 

na área da educação especial que estiverem ao seu alcance de forma contínua, 

buscando melhor qualificação, mantendo sempre atualizado.
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META:

 -Mobilizar funcionários da escola, professores e direção para estudos e debate 

sobre as Necessidades Educacionais Especiais  e sensibilizar todos os 

envolvidos neste processo educativo, para que todos os alunos tenham 

oportunidade para crescer cognitivamente e socialmente, devemos reconhecer 

as diferenças, aceitar e respeitar, trabalhando com essa diversidade, valorizando 

e convivendo com as diferenças, de forma que todos aprendam junto com elas, 

assim estaremos caminhando para uma educação mais significativa, 

compreendendo mais o mundo em que vivemos e a nós mesmos.

 -Promover o pleno envolvimento da comunidade escolar nas questões 

relacionadas a inclusão. Para que possamos caminhar para uma sociedade mais 

justa e igualitária.

-Utilizar as novas tecnologias de ensino e as TA (Tecnologias Assistiva) para 

propiciar a aprendizagem de todos os aluno, oportunizando meios para que ele 

faça parte da sua própria construção, desenvolvendo-se como pessoa, 

propiciando o desenvolvimento de contatos sociais e culturais.

PÚBLICO ALVO:

 Alunos com Necessidades Educacionais Especiais, família, profissionais da 

educação, servidores e alunos da escola

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

/METAS
AÇÕES AVALIAÇÃO DA 

AÇÃO

PÚBLICO 
ENVOLVIDO CRONOGRAMA

1)

Estabelecer  

1)

 Promover 

1)

 A frequência dos 

1) 

Os pais 

1)

Encontros 



63

63

vínculos com 

os pais dos 

alunos 

atendidos em 

sala de 

recurso.

reuniões com 

palestras 

diferenciadas 

para oferecer 

suporte aos 

pais dos alunos 

atendidos pelas 

equipes.

Promover 

encontros com 

as mães dos 

alunos 

atendidos na 

sala de 

Recursos com 

atividades de 

artesanato e 

lanhe.

pais nos 

encontros.

Frequência dos 

responsáveis.

/Psicóloga/ 

AEE/ 

SOE/SEAA.

semestrais a 

serem definidos 

de acordo com 

a 

disponibilidade 

do palestrante.

Início do Ano 

Letivo

Semana da 

Escola Inclusiva

2)

Vivenciar o 

uso de valores 

monetário e 

do 

comportament

o social diante 

da frustração 

e realização.

2)

Promover uma 

saída ao 

mercado 

próximo da 

escola com os 

alunos do 

5ºano, 

mediante 

autorização dos 

responsáveis, 

para fazer 

2)

Observar as 

noções de 

valores durante o 

percurso escola 

e mercado

Comportamento 

social do aluno 

durante o 

percurso e ao 

mercado e na 

hora da compra.

2)

Alunos da 

sala de 

recurso/ 

profissionais 

do mercado, 

coordenador.

2)

Novembro
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compras com 

valor pré 

estabelecido 

pela 

profissional da 

sala de recurso.

Desenvolver a 

autonomia e 

independência 

frente às 

diferentes 

situações de 

aprendizagem 

contribuindo 

para a 

autoconfiança e 

a motivação.

Manuseio do 

dinheiro, noções 

de troco.

3)

Oferecer 

suporte 

pedagógico 

nas 

estratégias de 

ensino de 

acordo com a 

necessidade e 

com as 

adequações 

curriculares 

aos 

professores 

3)

 

Orientar a 

organização da 

adequação 

curricular.

Compartilhar 

recursos, isto é, 

materiais 

concretos para 

alcançar o 

interesse do 

aluno,

Utilizar e-mail e 

o WhatsApp 

3)

Apoiar e orientar 

o professor 

regente na 

elaboração da 

Adequação 

Curricular;

Confecção de 

material concreto

Entrega da pasta 

para o Portfólio 

do aluno.

Colaborar com o 

professor das 

3)

Professores 

regentes de 

turmas 

inversas / 

reduzidas/ 

CE e AEE.

3)

Um encontro 

mensal
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regentes 

atendem 

alunos ANEES

para 

comunicação 

com os 

professores.

Colaborar com 

o professor das 

classes comuns 

e classes 

especiais, na 

definição de 

estratégias que 

favoreçam o 

acesso do 

ANEE ao 

currículo 

proposto, 

promovendo 

atividades 

diferenciadas;

Articular com os 

professores 

regentes o 

desenvolviment

o pedagógico 

do aluno nos 

projetos 

propostos no 

PPP;

Realizar 

atendimento 

educacional 

especializado 

aos ANEE’s 

com vistas à 

classes comuns 

e classes 

especiais, na 

definição de 

estratégias que 

favoreçam o 

acesso do ANEE 

ao currículo 

proposto, 

promovendo 

atividades 

diferenciadas;

Articular com os 

professores 

regentes o 

desenvolvimento 

pedagógico do 

aluno nos 

projetos 

propostos no 

PPP;

Realizar 

atendimento 

educacional 

especializado 

aos ANEE com 

vistas à 

complementação 

ou 

suplementação 

curricular 

específica, 

estimulando o 

raciocínio lógico 
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complementaçã

o ou 

suplementação 

curricular 

específica, 

estimulando o 

raciocínio lógico 

por meio de 

jogos, e 

promover 

atividades 

escritas que 

envolvam a 

capacidade 

intelectual;

por meio de 

jogos, e 

promover 

atividades 

escritas que 

envolvam a 

capacidade 

intelectual;

Esclarecer de 

forma individual 

o aluno quanto a 

informações 

básicas 

relacionada à 

vida sexual e ao 

seu 

comportamento 

nas atividades da 

vida diária e 

social, 

despertando nele 

um ser mais 

autônomo, 

independente;

Atuar no 

processo de 

identificação e 

avaliação quanto 

ao apoio 

especializado 

necessário;

Orientar família, 

no sentido de 
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buscar uma 

capacitação 

profissional para 

o aluno com 

NEE, e também 

para um melhor 

conhecimento do 

ambiente onde o 

mesmo vive;

Criar um espaço 

com materiais 

literários de 

linguagem fácil, 

materiais 

didáticos, 

pedagógicos e 

tecnológicos, 

para estimular o 

hábito da leitura, 

o gosto pela 

atividade e a 

inserção no 

mundo digital, de 

forma a ter um 

ambiente 

agradável e 

prazeroso que 

desperte no 

aluno o desejo 

de estar nele.

4)

Oportunizar 

4)

Promover um 

4)

Observar as 

4)

Alunos da 

4)

Uma saída 
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vivencia 

relacionado ao 

comportament

o social

encontro para 

confraternizaçã

o no 

restaurante da 

cidade dos   

alunos de 4º e 

5º anos 

atendidos pelo 

AEE 

noções de 

valores e o 

comportamento 

social do aluno 

durante o 

percurso e 

durante a espera 

do pedido e do 

lanche. 

Transporte local 

(ônibus)

Restaurante local 

sala de 

recurso. 

Professor 

sala de 

recurso/ 

Professores 

regentes.

anual

5)

Promover 

durante o ano 

letivo no 

espaço da 

escola a 

conscientizaçã

o de que 

nossa escola 

é inclusiva.

5)

Trabalhar com 

a literatura 

Ciranda da 

Inclusão e em 

todas as turmas 

do 1º Ciclo.

Com vídeos a 

respeito da 

superação de 

PcD nas turmas 

do 2º ciclo.

Exposição de 

materiais 

utilizados por 

DV/ANE/DA.

Apresentações 

mensais com 

temas a 

5) 

Permitir que a 

escola num todo 

participe da 

conscientização 

da inclusão.

Coleção de livros 

– Ciranda da 

Inclusão.

Material da sala 

de DV.

No momento da 

Hora Cívica: 

Ouvindo a 

música “Ser 

Diferente e 

Normal”

5)

Comunidade 

escolar. 

AEE/SOE/SE

AA.

5)

Literatura – 

mensalmente

Apresentações-

mensais

Murais – 

bimestrais

Exposição - 

anual
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respeito da 

Diversidade.

7)

Atender os 

alunos ANEES 

em turno 

contrário 

oferecendo 

oportunidades 

para sua 

independência 

e construção 

de seus 

conhecimento

s com 

recursos 

lúdicos.

Apropriar de 

conhecimento

s para 

subsidiar o 

trabalho na 

sala de aula 

do ensino 

comum e na 

sala de 

recursos 

multifuncionais

7)

Proporcionar o 

desenvolviment

o de atividades 

diferenciadas 

para auxiliar na 

aprendizagem 

do aluno com 

NEE, e orientar 

o aluno para 

que o mesmo 

possa 

desenvolver 

suas 

habilidades 

práticas, da 

vida diária e 

social, 

promovendo a 

transversalidad

e do ensino e 

condições de 

acesso, 

participação e 

aprendizagem 

no ensino 

regular, e 

garantir 

serviços de 

apoio 

7) 

Portfólio

Observação dos 

ganhos na 

aprendizagem

Projetos que 

explorem os 

conteúdos.

Atividades com 

massa de 

modelar; 

utilização de 

jogos 

pedagógicos: 

letras, encaixes, 

gravuras; 

utilização de 

jogos 

pedagógicos no 

computador; 

realização de 

atividades com 

pintura, desenho; 

jogos e 

atividades 

variadas com 

alfabeto móvel; 

jogos de 

memória, bingo, 

dominó; 

7)

Alunos 

Profissional 

do AEE.

Material 

concreto

Jogos

Computador

Software

7)

Dois encontros 

semanais na 

sala de 

recursos em 

horário 

contrário a 

regência.
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especializados, 

de acordo com 

as 

necessidades 

individuais dos 

estudantes

Buscando nos 

conteúdos 

trabalhados em 

sala de aula 

com dinâmicas 

que possam 

facilitar a 

aprendizagem 

dos mesmos 

.

atividades para 

completar com 

letras, com 

números; 

Contação de 

histórias; 

dinâmicas com 

músicas; 

atividades com 

ábaco e com 

números 

imantados; 

deslocamentos 

em ambientes 

abertos através 

da expressão 

corporal com o 

uso de variados 

recursos, tais 

como bolas, 

arcos, dentre 

outros; jogo da 

memória; 

associação de 

imagens e 

palavras; contato 

com variados 

gêneros textual; 

relatos orais de 

passeios; visitas; 

atividades de 

dramatização; 

descrições de 

imagens e fotos.
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8)

Organizar o 

evento 

“Semana 

Nacional da  

PcD” na 

escola,

Promover a 

construção de 

uma 

sensibilização 

coletiva em 

torno dos 

desafios que 

as pessoas 

com 

deficiência 

enfrentam e 

da 

contribuição 

que diferentes 

agentes 

escolares 

podem dar no 

sentido de 

melhorar sua 

qualidade de 

vida, 

diminuindo o 

preconceito e 

desenvolvend

o um clima de 

8)

Promover e 

ampliar a noção

de inclusão 

existente no 

âmbito da 

comunidade 

escolar, 

refletindo sobre 

os desafios 

enfrentados 

pelas pessoas 

com deficiência, 

enriquecendo 

as experiências 

da educação 

especial/inclusi

va na instituição 

educacional, 

viabilizando a 

convivência dos 

ANEE, a fim de 

promover a 

reflexão e 

aceitação da 

diversidade, 

contribuindo 

para o 

desenvolviment

o social da 

comunidade 

escolar, de 

8)

Realização do 

Projeto” 

Procurando 

Virtudes ” 

Trabalho em sala 

de aula com os 

alunos e 

professores 

regentes

-Conversa sobre 

as diferentes 

virtudes que 

apreciamos e 

podem ser 

desenvolvidas 

em nossas vidas.

-Apresentar 

músicas 

referentes ao 

assunto

-Teatro: 

Procurando as 

virtudes na 

escola.

-Decorar os 

murais com as 

palavras mágicas 

e virtudes.

8)

Alunos

Professores 

Regentes

SOE/SEAA/

Coordenador

es

Convidados 

especiais

8)

Terceira 

semana do mês 

de setembro.
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tolerância e 

respeito na 

escola

maneira a 

eliminar as 

barreiras no 

processo de 

ensino e 

aprendizagem, 

assegurando 

condições para 

a continuidade 

de estudos nos 

demais níveis, 

etapas e 

modalidades de 

ensino.

Para 

organização da 

Semana de 

Luta da Pessoa 

com Deficiência 

serão 

realizadas 

reuniões com 

professores 

para obtenção 

de sugestões e 

direcionamento

s do trabalho, 

sendo que em 

um segundo 

momento, 

ocorrerão os 

esclarecimento

s sobre as 
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atividades a 

serem 

desenvolvidas, 

de forma que 

sejam 

educativas e 

sensibilizadoras

;

AVALIAÇÃO DOS ALUNOS PARA O ACESSO AO ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL ESPECIALIZADO  

A avaliação dos alunos para o acesso ao Atendimento Educacional 

Especializado será realizada por meio de um Estudo de Caso que possibilite 

reconhecer as características pessoais e desenvolvimento do aluno 

construindo diferentes estratégias pedagógicas para sustentação da inclusão 

escolar. 

O Estudo de Caso se configura através de uma entrevista familiar, 

pareceres clínicos de outros profissionais, e avaliação inicial do aluno em 

que se considere as suas capacidades e habilidades, bem como as 

necessidades específicas que justifiquem o acesso ao Atendimento 

Educacional Especializado.    

Deve ser considerado como prioritária a avaliação educacional, realizada 

pelo professor do Atendimento Educacional Especializado. Como avaliação 

complementar, os diagnósticos clínicos feitos por profissionais habilitados 

que também serão considerados como parceiros durante todo o processo de 

escolarização e do Atendimento Educacional Especializado. Os laudos / 

pareceres clínicos não devem ser considerados como determinantes para o 

processo de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos na escola.
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8.7 PLANO DE AÇÃO – 2018 – SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À 
APRENDIZAGEM – SEAA

 A história da Escola Classe 510 se desenvolve a partir da própria 

história da comunidade que se formou por famílias oriundas de diferentes 

regiões administrativas do DF. Com a criação de novas quadras, muita 

coisa precisava ser realizada e a partir do levantamento estatístico feito no 

final do ano 2000, detectou-se a necessidade de uma escola na 

comunidade. Em fevereiro de 2001, o CEF 510 já em fase final de 

construção, a SEEDF contratou professores, formou equipe gestora para 

trabalhar na escola provisória de madeirite, que mesmo não sendo uma 

construção definitiva funcionou durante 10 anos. Um dos marcos da 

história da Escola Classe 510, foi a criação de sua bandeira no ano de 

2004, onde através de um concurso escolheu o símbolo que 

representasse a nossa escola. No ano 2011 concluída a construção do 

CEF 511, CEF 510 mudou-se para uma estrutura definitiva e funcionando 

como Escola Classe 510. Na medida em que a comunidade cresce, 

aumenta demanda por vagas, especialmente na educação infantil. Dessa 

forma funcionam turmas de educação infantil, desde o ano de 2017, 

mesmo esta não apresentando estrutura física para atender esse público.  

A escola possui Serviço de Apoio a saber: Serviço de Orientação 

Educacional, Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem, e o 

Atendimento Educacional Especializado. Também funciona o Projeto de 

Educação Integral, atendendo cem alunos, com ênfase em atividades 

diferenciadas que possam contribuir para o bom desempenho escolar.

PLANO DE AÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM – 

EEAA - 2018

DIMEN-
SÕES DE 
ATUAÇÃO

PDE/

META

OBJETI-
VOS

AÇÕES RESPON-
SÁVEIS

CRONO-
GRAMA

AVALIA-
ÇÃO

Conhecer Observar EEAA Março/ Aconte-cerá 
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1- Mapea-

mento 

Institucio-

nal;

 

Análise 

situacio-

nal da 

educação 

do 

Distrito 

Federal. 

(pg 12)

Expõe 

em 

dados/ 

informaçõ

es em 

série 

histórica 

e em 

resultado

s de 

relatórios 

de 

pesquisa, 

a partir 

de fontes 

disponíve

is, uma 

compree

nsão 

ampla 

das 

demanda

s sociais 

por 

Educaçã

o 

contexto 

escolar 

por meio 

de 

mapea-

mento e 

reflexão 

acerca da 

diversida

de 

institucio

nal;

Desenvol

ver 

estratégia

s de 

escuta 

das 

vozes 

institucio

nais, 

identifica

ndo os 

tipos de 

interaçõe

s que 

ocorrem 

entre os 

seguimen

tos que 

compõem 

a 

e analisar 

o 

contexto 

escolar 

em busca 

de 

alternati-

vas para 

o 

redirecio-

namento 

das 

práticas 

profission

ais;

Ler 

document

os e 

registros 

norteador

es do 

trabalho 

da 

instituiçã

o, 

atualizan

do 

informaçõ

es em 

virtude da 

dinâmica 

da 

escola, 

EEAA

EEAA/ 

Gestão

Abril

Durante 

o ano 

letivo

Durante 

o ano 

letivo

de maneira 

contex-

tualizadadin

âmicaproce

s-sual e 

interativa à 

medida que 

práticas 

sejam 

repensadas 

e 

redirecionad

as, onde as 

fragilidades 

encontradas 

no processo 

de ensino 

aprendizage

m possam 

ser 

minimizadas 

ou 

superadas, 

criando uma 

nova visão, 

mais 

sensível dos 

sujeitos 

envolvidos 

nesse 

contexto.
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o Básica 

e 

Superior 

no DF e a 

sua 

oferta.

comunida

de 

escolar;

Permitir 

uma 

atuação 

intencion

al, 

sistemati

zada e 

adequad

a, 

permitind

o uma 

visão 

aprofund

ada e 

clara da 

instituiçã

o.

fazendo 

uma 

análise 

coletiva e 

reflexiva 

dessas 

ações;

Realizar 

entrevista

s, 

diálogos 

e 

preenchi

mento de 

questioná

rios que 

possibilite

m a 

reflexão 

de 

práticas 

adotadas.

2- 

Assessoria 

ao trabalho 

coletivo

Meta 1 

Estratégia 

1.8

Promover 

a formação 

inicial e 

continuada 

dos 

profissionai

s da 

educação 

Conscient

izar da 

importânci

a do 

trabalho 

coletivo 

contribuin

do com o 

desenvolv

imento de 

competên

Estudar 

temas 

relevantes

, 

realizando 

escutas, 

para 

buscar 

soluções 

para os 

problemas

EEAA/ 

AEE/ 

Gestão

EEAA

Durante 

o ano 

letivo

Pela 

observação 

das práticas 

adotadas, e 

na 

compreensã

o de ações 

bem 

sucedidas 

frente aos 

desafios 
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que atuam 

na 

Educação 

infantil ao 

quinto ano, 

garantindo 

progressiv

amente a 

integralida

de do 

atendiment

o por 

profissionai

s com 

formação 

superior.

cia 

técnicas, 

metodoló

gicas e 

pessoais 

dos 

professor

es ;

;

Oferecer 

aos 

professore

s suporte 

teórico de 

pesquisas 

com 

temas 

significativ

os;

Disponibili

zar 

materiais 

lúdicos 

para 

utilização 

em sala 

de aula ou 

durante o 

reforço 

escolar

EEAA superados. 

Pela 

manutenção 

dos espaços 

de reflexão e 

estudos e 

construção 

de tomada 

de 

consciência 

por parte dos 

atores 

institucionais.

Meta 2

Estratégia 

2.14

Reorganiz

ar, por 

meio de 

amplo 

debate 

com os 

Contribuir 

para a 

elaboraçã

o e 

implement

ação do 

Projeto 

Político 

Pedagógi

Participar 

das 

coordenaç

ões 

coletivas, 

adotando 

uma 

postura 

ativa , 

 EEAA/ 

Equipe 

Gestora

Março e 

Abril
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profissionai

s da 

educação, 

o trabalho 

pedagógic

o, 

buscando 

melhorar a 

qualidade 

da 

educação

co, 

desenvolv

endo 

estratégia

s que 

favoreça

m a 

realização 

do 

trabalho 

em 

equipe.

assessora

ndo o 

corpo 

docente 

da 

instituição, 

procurand

o romper 

as 

barreiras 

que 

impedem 

a 

realização 

do 

trabalho 

coletivo.

3 - 
Acompanh
amento do 
processo 
de ensino 
e 
aprendizag
em

Meta 2 

Estratégia 

2.14

Reorganiz

ar por meio 

de amplo 

debate 

com os 

profissionai

s da 

educação, 

a 

organizaçã

o do 

trabalho 

Acolher 

as 

queixas 

escolares, 

advindas 

do 

Serviço 

de 

Orientaçã

o 

Educacio

nal, 

estabelec

endo 

parceria 

entre 

Construir 

juntament

e com o 

professor 

alternativa

s teórico-

metodológ

icas de 

ensino e 

avaliação 

com foco 

na 

construçã

o de 

habilidade

s e 

EEAA

EEAA

Durante 

o ano 

letivo

Durante 

o ano 

letivo

Através de 

ampla 

discussão 

entre os 

pares, na 

participação 

dos 

Conselhos 

de Classe, 

onde serão 

priorizadas a 

reflexão 

docente e 

redirecionam

ento de 

práticas 
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pedagógic

o, 

buscando 

melhorar a 

qualidade 

da 

educação.

todos os 

sujeitos 

envolvido

s no 

processo 

de ensino.

Promover 

de 

reuniões, 

seminário

s e 

discussõe

s que 

garantam 

a 

formação 

continuad

a, 

despertan

competên

cias 

discentes;

Investigaç

ão das 

possíveis 

razões 

das 

dificuldade

s do (a) 

aluno(a);

Análise da 

história 

escolar do 

(a) 

aluno(a) , 

observand

o os vários 

contextos 

existentes;

Realizaçã

o de 

atividades 

lúdicas, 

didáticas e 

dirigidas 

que 

favoreçam 

e apoie o 

desenvolvi

mento dos 

EEAA

EEAA

EEAA/ 

SOE/AEE

Durante 

o ano 

letivo

Durante 

o ano 

letivo

educativas, 

pelo 

acompanha

mento das 

demandas e 

possíveis 

encaminham

entos e 

devolutivas 

realizadas, 

pelo 

envolvimento 

dos 

profissionais 

da 

instituição, 

sempre 

levando em 

consideração 

à dinâmica 

subjetiva, 

processual e 

formativa do  

do trabalho 

pedagógico.
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Meta 7

7.11 

Mobilizar 

as famílias 

e setores 

da 

sociedade 

civil, 

articulando 

a 

educação 

formal com 

experiênci

as de 

educação 

popular e 

cidadã, 

com 

propósitos 

de que a 

educação 

seja 

assumida 

como 

responsabi

lidade de 

do e 

sensibiliza

ndo o 

corpo 

docente a 

procurar 

práticas 

inovadora

s para a 

sala de 

aula.

Conscient

izar as 

famílias e 

responsáv

eis pelos 

alunos 

sobre a 

importânci

a do 

acompan

hamento 

do 

processo 

de ensino 

aprendiza

gem dos 

seus 

respectivo

s filhos.

envolvidos 

no 

processo 

de ensino;

Estabelec

er uma 

relação 

dialógica 

com 

demais 

vozes 

escolares 

(Educação 

Integral, 

monitores, 

AEE, 

SOE, 

supervisão 

pedagógic

a e 

comunida

de), 

focando 

nas 

orientaçõe

s e 

intervençõ

es 

necessária

s para a 

superação 

das 

dificuldade

EEAA
Uma vez 

por 

semestre

Ao participar 

de estudos 

de caso, ao 

realizar 

devolutivas a 

pais e 

professores, 

ao receber a 

demanda 

encaminhada 

ao serviço de 

saúde para 

avaliações 

que ajudem 

a investigar a 

queixa 

escolar e 

possibilitar 

outros 

encaminham

entos e 
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todos e de 

ampliar o 

controle 

social 

sobre o 

cumprimen

to das 

s 

apresenta

das.

Realizar 

grupo de 

pais, 

manter o 

canal de 

diálogo 

sempre 

aberto, 

para 

realização 

de 

encaminh

amentos 

na 

perspectiv

a de 

parcerias 

para 

compleme

ntação de 

avaliações

;

Oferecer 

indicação 

de redes 

de apoio 

na área da 

saúde 

(fonoaudio

adequações 

curriculares.
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logia, 

psicologia, 

neurologia

, entre 

outros) 

sempre 

que se 

fizer 

necessário

;

Elaborar 

document

os e 

relatórios, 

indicando 

as 

possibilida

des de 

adequaçã

o 

educacion

al e 

intervençã

o para a 

escola e 

família.      

8.8 Plano de ação 2018 -  Educação Integral

Objetivos Ações Responsávei

s

Público – 

alvo

Avaliação Cronograma

Ampliar o Desenvolve Coordenador Alunos Observa- Durante o 
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papel social 

da escola, 

desenvolven

do projetos e 

ações que 

atendam as 

crianças em 

situação de 

vulnerabilida

de e risco 

social.

r projetos, 

que valorize 

o indivíduo 

enquanto 

cidadão e 

minimizem 

as 

diferenças 

sociais ao 

passo que 

os 

coloquem 

dentro do 

processo de 

aprendizage

m 

enriquecend

o suas 

capacidade

s.

pedagógico, 

Direção e 

SOE

da 

Educaçã

o 

Integral

ção, 

interesse, 

participaç

ão e auto 

avaliação

.

ano

Oportunizar 

um ambiente 

saudável de 

integração, 

socialização 

e 

conheciment

o.

Oferecer 

aos alunos 

com 

dificuldades

, novas 

estratégias 

com jogos 

para 

minimizar 

os 

problemas 

no processo 

de ensino e 

Monitores e 

Coordenador 

Pedagógico.

Alunos 

da 

Educaçã

o 

Integral

Avaliação 

continua.

Durante o 

ano
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aprendizage

m em turno 

contrário.

Assegurar as 

refeições 

básicas 

(saudáveis e 

balanceadas) 

para as 

crianças que 

estão em 

fase de 

desenvolvime

nto, 

buscando 

combater os 

casos de 

anemia e 

subnutrição.

Realizar 

atividades 

na hora do 

almoço que 

despertem 

nas 

crianças o 

interesse 

para uma 

alimentação 

saudável e 

bons 

hábitos de 

higiene 

corporal e 

social. 

Monitores e 

coordenador. 

Todos os 

alunos 

da 

Educaçã

o 

Integral

Avaliação 

continua.

Durante o 

ano

Oferecer 

oficinas 

artísticas, 

esportivas, 

recreativas e 

de reforço 

pedagógico 

para 

melhorar o 

desempenho 

das crianças 

em sala de 

aula e 

despertar 

talentos para 

Criar 

estratégias 

pedagógica

s que 

favoreçam o 

desenvolvi

mento das 

habilidades 

e 

competên-

cias do 

indivíduo no 

âmbito 

escolar 

priorizando 

Coordenador 

e monitores.

Alunos 

da 

Educaçã

o 

Integral.

Interesse, 

participaç

ão e 

avaliaçõe

s por 

escrito.

Durante o 

ano
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a arte, 

música e 

esportes.

a sua 

própria 

realidade. 

Organizar 

apresenta-

ções, 

trabalhos e 

ações em 

conjunto 

que 

fortaleçam a 

vida social e 

o despertar 

do respeito 

mútuo.

Fomentar a 

parceria 

entre família-

escola.

Envolver os 

pais na 

colaboração 

e 

participação 

dos eventos 

na escola.

Coordenação

, Direção e 

Supervisão.

Pais de 

alunos 

da 

Educaçã

o 

Integral.

Interesse 

e 

participaç

ão.

Durante o 

ano

9.CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-
APRENDIZAGEM

9.1 Avaliação Formativa

Na literatura pedagógica acerca desse assunto é muito comum que 

vários estudiosos do tema avaliação introduzam esse tema a partir da própria 

ação de avaliar, que encontra-se presente em todos os aspectos da vida e das 

relações. Essa visão nos é importante, pois embasa nossa percepção de 
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avaliação por entendermos que esta é necessária e faz parte de todos os 

processos desenvolvidos na escola.

Sendo assim, concordamos com Freitas (1995), quando assinala a 

necessidade de estabelecer objetivos e avaliação dos mesmos, tanto em 

perspectiva da função social da escola, quanto na esfera pedagógica, uma vez 

que objetivos e avaliação se complementam e norteiam o trabalho, uma vez 

que sendo os objetivos o momento final idealizado, a avaliação passa a ser o 

momento prático de verificação do alcance desses objetivos.  

Dentro da perspectiva de avaliação a Escola Classe 510 entende a 

necessidade desta se configurar como formativa, ou seja, processual, com 

objetivos claros e definidos e que esta estabeleça a base para a continuidade 

do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, a partir das avaliações 

realizadas nortear o trabalho, corrigindo eventuais rotas, aperfeiçoando visões, 

trabalhos e consolidando ações cujo alcance tem sido favorável à 

aprendizagem e desta forma  melhorar a qualidade do ensino ofertada por esta 

escola, configurando-se como um ato de valorização e de potencialização da 

aprendizagem e não como um elemento de exclusão e classificação, 

caracterizando-se também como avaliação para as aprendizagens e não mais 

das aprendizagens.
“ A parceria entre avaliação e aprendizagem se estabelece a 

partir da compreensão...de que todos são capazes de aprender 

e que fazem isso de diferentes formas e em diferentes espações 

de tempo. As práticas escolares que emergem desta percepção 

se desvelam por meio de ações que constituem o trabalho 

pedagógico concebido e organizado como espaço de 

participação, ou seja como processo, de democratização 

emancipatória que contribui decisivamente na conquista e na 

construção de novos espaços e de novas formas de cidadania 

individual e coletiva.” (SANTOS, 1991) In. Diretrizes 

Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo, p. 29

No PPP/SEDF (2012), o tema tem sido tratado a partir dos três grandes 

eixos da avaliação: das aprendizagens, institucional e de rede, que 

entendemos ser assim tratado por referir-se à avaliação do sistema de ensino. 
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Em nosso caso, utilizaremos o termo avaliação externa, de acordo com os 

níveis propostos por Lima (2011), que além dessa modalidade inclui a 

avaliação da aprendizagem e a avaliação institucional.

9.1.1 Das Aprendizagens

Aprendizagens significativas consistem em resolver situações e, em 

alguns casos criar e reinventar soluções. O processo de avaliação é baseado 

no desempenho do aluno, levando-se em consideração que cada pessoa 

possui o seu tempo de aprendizagem, seu ritmo, sua identidade. Sendo, 

portanto, um processo mais amplo que a simples aferição de conhecimentos.

Em nossa escola, a avaliação acontecerá durante o ano letivo, 

considerando a diversidade dos alunos que estão sendo avaliados, a partir de 

critérios embasados na avaliação formativa a qual entendemos, segundo Villas-

Bôas como aquela que permite o desenvolvimento do aluno, do professor e da 

escola (2004, p. 35).

Para isso, poderão ser utilizadas técnicas e instrumentos diferenciados, 

para que o professor obtenha o maior número possível de dados sobre os 

resultados acerca da aprendizagem e desenvolvimento do aluno de forma em 

geral. Nessa perspectiva, esperamos alcançar ao longo do processo educativo 

menores índices de retenção e promoção com qualidade. Em nossa escola não 

trabalhamos com o recurso de “dependência”, utilizado nas séries finais nos 

casos em que o estudante demonstre baixo rendimento escolar em menos de 

três disciplinas do currículo.

9.1.2 Institucional

A avaliação institucional também se constitui um dos eixos da avaliação 

em educação, consiste, de acordo com Lima (2011, p. 87), num processo em 

que os procedimentos devem ser acordados e praticados de forma 

democrática, tendo como eixos a serem considerados o envolvimento de todos 

os sujeitos da comunidade que se avalia, sua utilização como fonte de reflexão 

e retroalimentação de práticas,  planejamentos e de ações do PPP,  e ainda, 

como  um importante momento de avaliação das relações interpessoais.
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Lima (2011) informa que no âmbito da SEDF, nos anos de 2008 e 2009 

foram destinadas datas específicas no calendário escolar para a prática da 

avaliação institucional, todavia, nos anos subsequentes, observamos a 

especificação de “dias letivos temáticos/reunião da comunidade escolar”, nos 

quais fica facultado à escola realizar sua auto avaliação, sem que essa prática 

se configure ainda como política pública, uma vez que ainda não é possível 

afirmar que a prática de se auto avaliar faça parte do repertório das práticas 

educativas usuais.

Nesse sentido, como instituição compreendemos a importância desse 

processo, mas não é possível afirmar que essa prática tem sido desenvolvida 

com pleno êxito nos últimos cinco anos, período no qual a EC 510 realizou 

apenas dois momentos de avaliação institucional (2010 e 2012) com a 

participação de todos os segmentos da comunidade escolar. Dessa forma, 

fortalecer a ação de se auto avaliar como instituição configura-se como um 

desafio a ser conquistado na busca da consolidação da democracia nessa 

comunidade de aprendizagem. 

9.1.3 Externas

Também citadas na literatura como avaliação de larga escala (Lima 

2011), essa modalidade avaliativa tem sido amplamente utilizada para verificar 

o desempenho dos sistemas de ensino entre todas as etapas da educação. 

Seus resultados podem revelar importantes indicadores acerca das 

potencialidades e fragilidades dos sistemas e instituição, como também orientar 

políticas públicas.

Freitas (2009) defende a ideia de que os resultados da avaliação externa 

podem também ser utilizados como referências nos processos de avaliação 

institucional, o que confere a esse sistema de avaliação uma perspectiva 

positiva, além das críticas sofridas de “ação fiscalizadora” do estado.

Nos anos iniciais os principais instrumentos que embasam os 

indicadores externos são a Provinha e Prova Brasil, aplicados respectivamente 

no 2º e 5º anos e o Índice de desenvolvimento da Educação Básica, - IDEB, 

que além dos resultados das provas, considera os índices de retenção e 
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evasão escolar, o nível de formação dos professores, as condições gerais em 

que se encontra a instituição e como é desenvolvido o trabalho pedagógico.

Na EC 510 desde a primeira divulgação dos resultados do IDEB, no ano 

de 2005, a escola tem procurado estabelecer ações que favoreçam a melhoria 

dos resultados desse índice, como a aplicação de simulados e 

desenvolvimento de projetos específicos que envolvem a aprendizagem dos 

conteúdos curriculares, além da ação diária do professor.

Conforme os dados explicitados na tabela 3 (p. 25), observamos que 

obtivemos maior crescimento entre os anos de 2005 e 2009, sendo que no ano 

de 2011 mantivemos a média anterior de 4,7 e com isso, alcançamos a média 

estipulada pelo MEC para nossa instituição. Nosso desafio, então, passa a ser 

a superação desse índice e o alcance das metas para cada biênio. 

Sendo que aguardamos a divulgação do último IDEB, uma vez que no 

ano de 2016 tivemos as avaliações externas. Ressalta-se ainda que a Prova 

Brasil, para alunos do 5º ano e a ANA (Avaliação Nacional de Alfabetização), 

para alunos do 3º ano acorre a partir de 2014 em anos diferentes. Assim 

sendo, espera-se que no ano de 2017 a escola esteja sendo avaliada pela ANA 

e pela Prova Brasil. Ambas avaliações são base para o cálculo do IDEB 

juntamente cm outros quesitos.

9.2 Conselho de Classe

O Conselho de Classe, uma das mais relevantes instâncias avaliativas 

da escola. Acontece ao final de cada bimestre, período ou quando a escola 

julgar necessário, com o objetivo de analisar de forma ética aspectos atinentes 

à aprendizagem dos estudantes: necessidades individuais, intervenções 

realizadas, avanços alcançados no processo ensino-aprendizagem, além de 

estratégias pedagógicas adotadas, entre elas, projetos interventivos e 

reagrupamentos. Os registros do Conselho de Classe, relatando progressos 

evidenciados e ações pedagógicas necessárias para a continuidade das 

aprendizagens do estudante, devem ser detalhados e disponibilizados dentro 

da escola, especialmente de um ano para outro quando os docentes retomam 

o trabalho e precisam conhecer os estudantes que agora estão, mais 

diretamente, sob seus cuidados.
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Segundo o Regimento Interno das instituições de Ensino, o Conselho de 

Classe constitui-se por um colegiado de professores, de um mesmo grupo de 

alunos com objetivo primordial de acompanhar e avaliar o processo de 

educação, de ensino e de aprendizagem. Participam do Conselho de Classe o 

Diretor ou seu representante, o Orientador Educacional, o Supervisor ou 

Coordenador Pedagógico. Os profissionais do SEAA e AEE, pais e outras 

pessoas cuja presença seja considerada necessária poderão participar como 

membros eventuais. (SEDF, 2009, p. 31).

Além de ser parte integrante da organização pedagógica da instituição, o 

Conselho de Classe passou a figurar como uma das instâncias da Gestão 

Democrática, de acordo com a Lei nº 4751/2012. Dessa forma, compete ao 

Conselho reunir-se periodicamente ao final de cada bimestre, tendo como 

funções principais o diagnóstico, aconselhamento, prognóstico, levantamento 

de soluções alternativas, elaboração de projetos de recuperação, apoio, 

incentivo, reformulação das estratégias de trabalho, envolvimento, coleta de 

evidências de mudanças de comportamento no aluno entre outras.

Funcionando sempre em dois momentos, o primeiro denominado 

específico com a presença dos professores do ano em questão, 

coordenadores, equipes de apoio e membro da direção a fim de tratar o 

desenvolvimento de cada turma da escola, do ano em questão e dos 

educandos individualmente, sendo apontados as falhas e progressos 

percebidos. O segundo momento, denominado coletivo traz a discussão do 

grupo, pertencente ao ciclo em questão, os apontamentos feitos no Conselho 

específico a fim de traçar estratégias de atuação a fim de alcançar os objetivos 

propostos e com vistas a dirimir as falhas apontadas.

10. PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA

A proposta curricular tem como base o Currículo em Movimento adotado 

pela Secretaria de Educação do Distrito Federal a partir de 2013/2014, cujo 

ideário está firmado na pedagogia crítica dos conteúdos, em uma visão onde 

cabe a escola a formação de cidadãos críticos, participativos e transformadores 
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do meio social no qual estão inseridos. Diante disso é pautado em 

aprendizagens e tem como eixos estruturantes:

 Educação para a diversidade;

 Cidadania e educação em e para os direitos humanos;

 Educação para a sustentabilidade.

Sendo suas ações firmadas no letramento e na ludicidade.

Assim sendo, o Bloco Inicial de Alfabetização tem seus conteúdos 

similares nos três anos de alfabetização, sendo que a visão para o 1º ano é 

introduzir os conteúdos, já o 2º ano prima por aprofundá-lo e enquanto que o 3º 

ano se esmera em consolidá-lo. Já o 4º e 5º anos têm seus conteúdos bem 

estabelecidos.

Entretanto existe o entendimento que a escola tem autonomia para, com 

base em sua realidade, história e objetivos, determinar quais conteúdos e de 

quais maneiras estes farão parte de sua rotina pedagógica. Com isso, há uma 

preocupação da EC 510 em conhecer nossa identidade, nossos objetivos, 

crenças e missão para valermos de forma consciente dos conteúdos e assim 

preparar de forma eficiente uma prática pedagógica capaz de formar cidadãos 

atuantes em sua comunidade, valendo-se da educação como elemento de 

transformação social.

Desta forma a EC 510, em um processo de discussão, debate, 

planejamento e estudo definem como os conteúdos a serem desenvolvidos ao 

longo do ano os abaixo listados.
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10.1 Currículo Integrado EDUCAÇÃO INFANTIL

1.CUIDADO CONSIGO E COM 
O OUTRO

2.LINGUAGEM CORPORAL
3.LINGUAGEM ORAL E 

ESCRITA
4.LINGUAGEM MATEMÁTICA

1.1 Reconhecimento de sua 

imagem no espelho e em 

diferentes fotografias.  

1.2 Utilização de diferentes 

linguagens no faz de conta, de 

modo a enriquecer sua 

identidade. 

1.3 Conhecimento e 

reconhecimento de sua história 

de vida, individual e coletiva, 

por meio da construção de 

álbuns de fotografias, linhas do 

tempo, árvore genealógica etc.

1.4 Percepção do próprio corpo 

e de como ele se movimenta e 

se expressa.  

1.5 Identificação e nomeação 

2.1 Reconhecimento 

progressivo do próprio corpo 

em brincadeiras, no uso do 

espelho e na interação com 

os outros.

2.2 Identificação das diversas 

expressões corporais, 

possibilitando a 

familiarização com a imagem 

de seu próprio corpo.

2.3 Conhecimento das partes 

do corpo de modo a adquirir 

consciência de suas 

potencialidades (força, 

velocidade, resistência, 

agilidade, equilíbrio e 

flexibilidade).

3.1 Fala e Escuta
3.1a Identificação pela audição 

de vozes comuns a seu 

cotidiano, bem como a 

atendimento quando for 

chamado por seu nome. 

3.1b Utilização de diferentes 

linguagens para comunicar-se 

e expressar-se (sorriso, choro, 

beijo, balanço da cabeça 

negativa ou positivamente 

etc.).

3.1c Percepção das imagens e 

gestos representando ideias a 

fim de relacioná-los a sua 

vivência. 

3.1d Percepção de que o som 

produzido por seu corpo é 

4.1 Números e Operações
4.1a Identificação e nomeação dos 

números. 

4.1b Reconhecimento de números 

em vários portadores de texto, 

diferenciando-os de outras marcas 

gráficas. 

4.1c Realização de contagem oral 

em situações diversas. 

4.1d Desenvolvimento de noções 

simples de estimativa e de 

cálculos mentais elementares. 

4.1e Desenvolvimento de 

estratégias pessoais para a 

resolução de situações problema. 

4.1f Atividades que trabalhem o 

raciocínio lógico por meio de 

situações-problema e histórias. 
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das principais partes do corpo 

(cabeça, braços, mãos, pernas, 

pés, barriga, partes do rosto, 

entre outras). 

1.6 Experimentação de 

movimentos corporais, 

distinguindo seu próprio corpo 

do mundo e dos objetos e 

estabelecendo a imagem do 

seu corpo. 

1.7 Reconhecimento de sua 

sexualidade, percebendo que 

existem diferenças físicas e 

comportamentais entre as 

pessoas. 

1.8 Reconhecimento e 

identificação das diferentes 

partes de seu corpo e suas 

funções, executando ações 

simples relacionadas à saúde.

1.9 Desenvolvimento de hábitos 

de higiene: pedir para ir ao 

2.4 Valorização de suas 

conquistas corporais e a dos 

colegas. 

2.5 Interação com outras 

crianças por meio do 

movimento. 

2.6 Atuação individual e 

coletiva em brincadeiras 

livres e dirigidas, jogos 

verbais, danças, ginásticas, 

jogos etc. 

2.7 Valorização e ampliação 

do movimento pela utilização 

de diferentes modalidades de 

dança. 

2.8 Expressão de sensações 

e ritmos por meio do 

movimento corporal 

associado a diferentes sons. 

2.9 Adequação de gestos, 

movimentos e ritmos 

corporais a suas 

uma maneira de comunicação, 

iniciando as vocalizações e o 

desenvolvimento das 

capacidades de diferenciação 

da fala humana. 

3.1e Imitação de sons e 

palavras ouvidas. 3.1f 
Articulação adequada das 

palavras (falar corretamente). 

3.1g Comunicação oral com 

os pares e adultos, de forma 

clara e organizada.

3.1h Aquisição paulatina das 

habilidades básicas 

necessárias à produção e 

emissão correta de fonemas, 

expressando-se e 

reproduzindo mensagens 

verbais com gradativa clareza 

e fluência.

3.1i Transmissão de avisos, 

recados e outros 

4.1g Representação com 

desenhos das estratégias 

utilizadas para a resolução de uma 

situação proposta. 

4.1h Identificação de quantidades 

(oral e escrita numérica). 

4.1i Reconhecimento da ordem 

numérica (o que vem antes e 

depois). 

4.1j Reconhecimento da relação 

entre o número (falado e escrito) e 

a quantidade que ele representa. 

4.1k Desenvolvimento de noções 

de operações matemáticas em 

situações concretas. 

4.1l Realização e compreensão de 

agrupamentos, tendo como critério 

a quantidade, priorizando algumas 

relações como um, nenhum, 

muito, pouco, tem mais, tem 

menos, tem a mesma quantidade 

etc. 
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banheiro, lavar as mãos, limpar 

o nariz, escovar os dentes entre 

outros, percebendo como 

necessidade para seu bem 

estar individual.

1.10 Percepção da importância 

da higiene após atividades que 

envolvam tinta, areia, terra, 

entre outros, bem como antes e 

após as refeições, 

desenvolvendo atitudes de 

saúde e bem-estar, individual e 

coletivo.

1.11 Estabelecimento do 

controle progressivo de suas 

necessidades fisiológicas 

(esfincterianas, alimentares, 

sono, etc.)

1.12 Construção de uma 

imagem corporal e pessoal por 

meio das interações com 

adultos, crianças, natureza e 

necessidades, intenções e 

ambientes, desenvolvendo a 

independência. 

2.10 Exploração de diversas 

formas de comunicação 

(tônica, gestual e verbal). 

2.11 Participação de danças 

folclóricas (quadrilhas, 

brincadeiras de roda, 

brinquedos cantados, etc.). 

2.12 Vivência de atividades 

que envolvam sensações 

táteis e percepção das partes 

de seu corpo. 

2.13 Percepção de seus 

limites e potencialidades 

corporais. 

2.14 Movimentação dos 

músculos da face por meio 

de brincadeiras, jogos e 

ginásticas (fazer caretas 

diversas, assoprar apitos, 

procedimentos correlatos. 

3.1j Desenvolvimento da 

capacidade de lembrar e 

executar ações em passos 

sequenciais, seguindo 

instruções verbais. 3.1k 
Expressão oral de desejos, 

necessidades e opiniões. 

3.1l Relatos de experiências 

vividas. 

3.1m Sequência na exposição 

de ideias e fatos com e sem 

mediação de adultos e 

utilização de recursos 

auxiliares como ilustrações, 

objetos, etc . 

3.1n Elaboração de perguntas 

e respostas a 

questionamentos. 

3.1o Ampliação e adequação 

progressiva do vocabulário. 

3.1p Narração de fatos em 

4.1m Comparação de 

quantidades, utilizando recursos 

pessoais, como desenho e 

correspondência um a um. 

4.1n Identificação visual de alguns 

números. 

4.1o Utilização das linguagens oral 

e pictórica para comunicar ideias 

matemáticas. 

4.1p Colocação de um elemento 

em uma série ordenada (1º, 2º, 

3º...). 

4.2 Grandezas e Medidas
4.2a Desenvolvimento das noções 

matemáticas de altura (alto 

/baixo), largura (largo/fino), 

comprimento (comprido/ curto), 

tamanho (grande/pequeno), peso 

(pesado /leve), volume (cheio/ 

vazio), distância (longe /perto), 

temperatura (quente/frio) e tempo 
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cultura, contribuindo para a 

formação da identidade corporal 

e para sua valorização.

1.13 Realização, de modo 

independente, de atividades de 

alimentação e higienização. 

1.14 Diferenciação de alimentos 

doces e salgados, amargos e 

azedos, líquidos, pastosos e 

sólidos, percebendo-os nas 

refeições diárias. 

1.15 Experimentação e 

degustação de novos alimentos, 

com ênfase em sabores, 

cheiros, cores.

1.16 Manipulação de talheres, 

copos e guardanapos, 

demonstrando progressiva 

independência nestes aspectos. 

Desenvolvimento do interesse 

em comer sozinho, num 

processo de construção da 

línguas de sogra, penas, 

chama de vela, balão de ar, 

mastigação, imitar os sons 

produzidos pelos bichos, 

fazer bolhas de sabão, jogar 

beijos, etc.). 

2.15 Investigação de objetos 

com uma ou ambas as mãos, 

identificando suas qualidades 

e as diferenças entre eles por 

seu aspecto físico. 

2.16 Participação, 

reconhecimento e 

valorização das diversas 

manifestações culturais, 

como brincadeiras, 

brincadeiras de roda, jogos, 

danças, festejos e canções 

tradicionais (pipa, cantigas 

de roda, pega-pega, cabra-

cega, barra-manteiga, corda, 

pião, ciranda, esconde-

sequência temporal e causal. 

3.1q Escuta frequente de 

histórias, contos, lendas, 

poemas, etc. 

3.1r Exploração e combinação 

de rimas. Reconto, de maneira 

paulatina, de histórias 

vivenciadas, lidas ou contadas 

verbalmente. 

3.1s Descrição das 

características dos objetos, 

dos personagens, cenas de 

histórias e de situações 

cotidianas. 

3.1t Identificação gradativa de 

sons semelhantes e diferentes 

em atividades que envolvam 

rimas e aliterações. 

3.1u Récita de parlendas, 

adivinhas, canções, poemas e 

travalínguas. 

3.1v Apreciação pela escuta 

(rápido/ devagar), de maneira 

lúdica.

4.2b Compreensão da função 

social do dinheiro, de forma lúdica, 

em situações de vivência de 

manipulação (dinheiro de 

brincadeira) para a descoberta de 

que as cédulas e moedas têm 

valores e que são utilizadas na 

aquisição de produtos e serviços.

4.2c Comparação de coleções de 

objetos, identificando relações de 

igualdade ou desigualdade (mais 

que, menos que, maior que, menor 

que, igual a).

4.2d Identificação e marcação da 

passagem do tempo e destaque 

de datas importantes e eventos 

(aniversários, festas, aulas 

passeio, banho de chuveiro 

especial, estações do ano etc.) por 

meio da utilização de calendários 
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independência. 

1.17 Valorização da limpeza 

pessoal e ambiental e, 

sobretudo, da aparência 

pessoal. 

1.18 Reconhecer que bons 

hábitos alimentares, de higiene 

e prática de lazer contribuem 

para ausência de doenças e 

promovem o bem-estar físico e 

mental. 1.19 Identificação dos 

órgãos dos sentidos e conhecer 

suas funções explorando o 

espaço, os objetos, as texturas, 

os sabores, os cheiros, para 

reconhecer o mundo a sua volta 

e imprimir nele suas marcas. 

1.20 Reconhecimento das 

diferentes sensações 

proporcionadas pelos órgãos 

dos sentidos a fim de favorecer 

esconde, elástico, bambolê, 

etc.) e demais manifestações 

que digam respeito às 

tradições culturais de sua 

comunidade e de outras.

2.17 Manuseio de materiais 

diversificados para 

brincadeiras (brinquedos 

industrializados, 

convencionais e artesanais), 

materiais não estruturados 

(papelão, tecidos, pneus e 

outros materiais 

reaproveitáveis), fantasias e 

adereços.

2.18 Participação em 

brincadeiras por meio da 

ação corporal, em que se 

utilizem os conceitos de: 

antes/depois, curto/ longo, 

cedo/tarde, lento/rápido, 

de obras literárias e outras 

leituras. 

3.1w Compartilhamento e 

apreciação pela escuta e 

diálogo de diversas obras 

literárias e outras leituras. 

3.1x Percepção da 

importância do ritmo e da 

entonação da leitura de textos 

(palavras e frases) realizada 

pelo adulto, para melhor 

compreensão dos sentidos. 

3.1y Participação de conversa 

coletiva, apoiando-se não 

apenas na fala complementar 

do adulto, mas também em 

sua memória e em seus 

recursos expressivos. 

3.1z Criação, reconhecimento 

e autoexpressão nas 

brincadeiras de faz de conta, 

e relógios.

4.2e Utilização de instrumentos de 

medida não convencionais 

(palmos, palitos, cordas, folhas de 

papel, entre outros). 

4.2f Realização de estimativas de 

medições: comprimento, volume e 

capacidade. 

4.2g Medição e comparação de 

diversos objetos, espaços e 

pessoas, oralmente ou com uso do 

metro. 

4.2h Realização de experimentos 

de conservação de quantidade 

com massinha, água, etc.

4.3 Espaço e Forma
4.3a Identificação de figuras 

geométricas. 

4.3b Representação espacial 

(posição de pessoas e objetos: 

dentro / fora; em cima /embaixo; 
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o desenvolvimento da memória 

visual, auditiva, tátil, gustativa e 

olfativa em suas ações. 

1.21 Reconhecimento das 

mudanças ocorridas nas suas 

características desde o 

nascimento, a fim de perceber 

as transformações. 

1.22 Expressão de suas 

necessidades, desejos e 

sentimentos. 

1.23 Identificação e respeito 

pelas características próprias e 

das pessoas com as quais 

convive. 

1.24 Ampliação das relações 

sociais, desenvolvendo o 

autoconceito positivo. 

1.25 Construção de vínculos 

positivos, vivenciando situações 

que envolvam afeto, atenção e 

limites, sentindo-se valorizado e 

forte/fraco.

2.19 Percepção de sua 

dominância lateral em ações 

habituais e brincadeiras. 

2.20 Participação em 

pesquisa sobre repertório de 

jogos, brincadeiras, 

brinquedos, festejos, 

histórias e modos de vida 

das crianças, característicos 

de diferentes culturas e da 

tradição cultural de sua 

comunidade. 

2.21 Reelaboração das 

brincadeiras e jogos, 

incluindo a criação de outros 

gestos e regras, em 

substituição e acréscimo aos 

tradicionais. 

2.22 Percepção da 

importância e da diferença do 

ritmo respiratório e dos 

lançando mão da imaginação 

e memória. 

3.1aa Exploração dos sons 

das letras de forma lúdica em 

um contexto significativo. 

3.2 Prática de Leitura
3.2a Reconhecimento do 

próprio desenho e do desenho 

dos colegas. 

3.2b Reconhecimento do 

próprio nome e do nome dos 

colegas. 

3.2c Identificação e 

reconhecimento de rótulos e 

embalagens no cotidiano, a 

fim de perceber suas funções 

e diferenças. 

3.2d Acesso e contato com a 

leitura como fonte de prazer e 

entretenimento. 

3.2e Participação em 

esquerdo/direito; frente / atrás /ao 

lado, etc.). 

4.3c Identificação de pontos de 

referência para deslocar-se e 

situar-se no espaço. 

4.3d Desenvolvimento da 

consciência das partes do corpo e 

da estatura.

4.3e Orientação espacial em 

relação a objetos e pessoas. 

4.3f Exploração de relações de 

medida, direção e posição no 

espaço. 

4.3g Exploração do espaço 

através de experiências de 

deslocamentos de si e dos 

objetos. 

4.3h Identificação e reprodução 

gradativa de trajetos com dados 

predeterminados, por meio de 

brincadeiras e jogos. 

4.3i Utilização de desenhos, 
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interagindo com o grupo. 

1.26 Realização de pequenas 

tarefas do cotidiano que 

envolvam ações de cooperação, 

solidariedade e ajuda na 

relação com os outros e com a 

natureza. 

1.27 Conhecimento das 

diversas manifestações 

culturais, do seu grupo de 

origem e de outros grupos, 

demonstrando atitudes de 

interesse, de respeito e de 

participação, valorizando a 

diversidade.

1.28 Conhecimento, utilização e 

questionamento de regras de 

convívio social. 

1.29 Conservação de materiais 

de uso individual e coletivo. 

1.30 Construção gradativa de 

atitudes de manutenção, 

batimentos cardíacos durante 

as atividades ativas e 

tranquilas, visando ao 

desempenho eficaz nas 

ações e tendo como base os 

sinais do corpo. 2.23 
Confecção de brinquedos 

com materiais alternativos. 

2.24 Participação em 

atividades de faz de conta, 

de modo que a criança 

vivencie diferentes papéis 

sociais. 

2.25 Desenvolvimento dos 

processos simbólicos, por 

meio da dramatização de 

histórias, músicas, entre 

outros, tendo o corpo como 

protagonista. 

2.26 Experiências com 

linguagem não verbal, de 

forma que a criança imite, 

situações individuais e 

coletivas de leitura. 

3.2f Valorização da leitura 

como fonte de prazer e 

entretenimento. 

3.2g Conscientização sobre a 

existência de textos escritos e 

sua função social de 

comunicar pensamentos, 

intenções e sentimentos. 

3.2h Apreciação e manuseio 

de diferentes materiais 

impressos (livros, revistas, 

bulas, embalagens, rótulos, 

cartas, receitas, mapas, 

cheques, listas telefônicas, 

notas fiscais, folhetos de 

propaganda, instruções de 

jogo, dicionários, carnês, etc.).

3.2i Acesso e contato com 

vários gêneros textuais 

(poesias, fábulas, contos, 

imagens e mapas simples para 

localizar objetos e pessoas. 

4.3j Reconhecimento e 

organização de objetos por 

critérios de semelhanças e 

diferenças, agrupando-os numa 

categoria (desenvolvimento do 

pensamento classificatório).

4.3k Seriação de três ou mais 

objetos, posicionando-os do menor 

para o maior, do mais alto para o 

mais baixo, do mais largo para o 

menos largo ou vice-versa.

4.3l Identificação e manipulação 

de formas geométricas no 

cotidiano, por meio da observação 

e manipulação de objetos, 

elementos da natureza, entre 

outros.

4.3m Percepção, identificação e 

nomeação das cores nos 

ambientes, na natureza, nos 
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preservação e cuidados com 

seus pertences e os da escola. 

1.31 Vivência de rotinas: 

organização dos tempos, dos 

espaços, dos ambientes, dos 

materiais e referência dos 

adultos, de modo a construir 

gradualmente sua 

independência e autonomia. 

Reconhecimento do ambiente 

escolar como um local afetivo e 

protetor, que lhe transmite 

segurança e acolhimento.

1.32 Reconhecimento da 

importância da troca e da 

partilha dos brinquedos e outros 

materiais disponibilizados no 

grupo. 

1.33 Participação de forma ativa 

da organização da sala e de 

outros ambientes após a 

realização das atividades. 

invente e reinvente os 

movimentos dos elementos 

do mundo que a cerca. 

2.27 Movimentação por meio 

do engatinhar em diferentes 

espaços, passando sobre 

obstáculos, por baixo de 

mesas e cadeiras, sobre 

caminhos marcados no chão.

2.28 Desenvolvimento do 

equilíbrio ao andar e ao ficar 

parado. 

2.29 Realização de 

atividades de locomoção: 

arrastar e rolar. 

2.30 Participação de circuitos 

que envolvam habilidades de 

locomoção. 2.31 Participação 

em atividades de 

relaxamento. 

2.32 Desenvolvimento da 

coordenação visumotora. 

receitas, entrevistas, 

quadrinhos, carta, e-mail, 

cardápios, piadas, telefonema, 

bilhete, anúncio, etc.). 

3.2j Exploração dos suportes 

convencionais e incidentais 

dos gêneros textuais (revista, 

jornal, outdoor, quadro de 

avisos, rádio, TV, computador, 

faixas, muros, paredes, para-

choque e para-lama, janelas 

de veículos, ambiente virtual, 

etc.).

3.2k Conhecimento do 

alfabeto, de forma paulatina 

associando-o a palavras 

familiares. 

3.2l Realização de leituras por 

meio de gravuras, imagens, 

ilustrações etc. 

3.2m Desenvolvimento de 

procedimentos de leitura, de 

materiais e nos objetos. 

4.3n Relação entre a cor dos 

objetos e materiais e as cores 

presentes na natureza. 

4.4 Tratamento da Informação
4.4a Auxílio na coleta e 

organização de dados. 4.4b 
Participação na construção de 

listas, tabelas e gráficos (pictóricos 

e corporais), com o registro do 

professor em variados suportes. 

4.4c Análise oral de listas, tabelas 

e gráficos (pictóricos e corporais), 

com o registro do professor em 

variados suportes.
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1.34 Reconhecimento de si 

como membro de diversos 

grupos sociais. 

1.35 Reconhecimento dos 

diferentes grupos sociais 

(famílias, escola, outros). 

1.36 Identificação como 

membro de diferentes grupos 

sociais e distinção de seu papel 

dentro de cada um destes. 

1.37 Identificação, nomeação e 

distinção dos membros de sua 

família. 

1.38 Vivência de atitudes de 

colaboração, solidariedade e 

respeito, identificando, aos 

poucos, diferenças em seu 

grupo, por meio da participação 

em situações cotidianas. 

1.39 Articulação de seu ponto 

de vista com os demais por 

meio do diálogo. 

2.33 Desenvolvimento da 

coordenação motora global 

por meio de jogos, danças, 

ginásticas (atividades 

exploratórias de espaços 

estruturados com diferentes 

implementos – cordas, arcos, 

bastões, cones, brinquedos 

etc.) e brincadeiras. 

2.34 Manipulação em suas 

brincadeiras de objetos de 

diferentes tamanhos, formas, 

texturas e pesos. (ex: pneus, 

latas, caixas de papelão, 

copos plásticos, bastões de 

madeira, bolas de meia, 

sacos de estopa, tampinhas 

de garrafa, pedaços de 

espuma, isopor, EVA etc.).

2.35 Utilização de diferentes 

estratégias motoras para 

separar objetos altos de 

textos literários e não 

literários, apoiando-se em 

modelos adultos, ainda que 

não leia de forma 

convencional. 

3.2n Leitura, mesmo que de 

forma não convencional, e 

comentários de textos 

literários e não literários, 

levando em conta sua função 

social. 

3.2o Reconhecimento da 

função da leitura, 

diferenciando gêneros e 

portadores de textos. 

3.2p Percepção da leitura 

como uma prática para 

mudança de ação (placas de 

sinalização, avisos, instruções, 

cartazes de rua, etc.). 

3.2q Conhecimento de que 

livros e outros impressos têm 
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1.40 Respeito à diversidade e 

desenvolvimento de atitudes de 

ajuda e colaboração. 

1.41 Identificação de atitudes 

que caracterizam e preservam a 

amizade entre as pessoas. 

1.42 Acolhimento de um novo 

membro na família, (nascimento 

ou adoção de um irmão ou 

irmã). 

1.43 Construção de novas 

relações e vínculos afetivos 

com colegas, educadores e 

demais profissionais, lidando 

gradativamente com o 

sentimento de afastamento 

temporário do contexto familiar. 

1.44 Compreensão de que as 

regras são passíveis de 

reformulação e discussão, entre 

os elementos do grupo. 

1.45 Desenvolvimento gradativo 

baixos, curtos de compridos, 

finos de grossos, largos de 

estreitos, cheios de vazios 

etc.

2.36 Manipulação de 

materiais diversos e de 

variados tamanhos para 

desenvolver a coordenação 

motora fina que envolva 

ações de alinhavar, traçar, 

contornar, rasgar, dobrar e 

amassar vários tipos de 

papéis, empilhar, encaixar, 

rosquear, pinçar, prensar, 

recortar, colar, pintar, 

atarraxar e desatarraxar 

modelos apropriados, tocar 

piano ou outros instrumentos, 

modelar com massa ou 

argila, montar quebra-

cabeças, manipular grãos 

diversos, etc.).

autor, ilustrador e capa. 

3.2r Localização de palavras 

de seu contexto em textos; 

Identificação de letras e 

palavras de seu contexto, 

portadores de textos de 

diversos gêneros. 

3.2s Desenvolvimento de 

alguns comportamentos 

leitores (manusear livros, 

revistas, jornais e impressos 

de modo geral), percebendo a 

orientação da leitura: da 

esquerda para a direita, de 

cima para baixo, virar páginas 

no sentido de incorporar a 

prática de leitura. 

3.3 Prática de Escrita
3.3a Expressão de ideias e 

sentimentos por meio do 

desenho, comunicando 
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da atenção em momentos de 

escuta, da argumentação e do 

posicionamento dos pares. 

1.46 Valorização do diálogo ou 

outros modos de comunicação, 

como formas de lidar com os 

conflitos e construir consensos.

1.47 Desenvolvimento gradativo 

do sentimento de justiça e 

ações de cuidado consigo e 

com os outros. 

1.48 Reflexão sobre o que é 

certo e errado, respeitando a 

opinião individual e coletiva, 

compreendendo as regras e 

combinados. 1.49 Identificação 

de sensações agradáveis e 

desagradáveis a partir de 

comparações, distinguindo as 

que estimulam a aceitação das 

que provocam rejeição.

2.37 Desenvolvimento das 

habilidades de manipulação 

(segurar, lançar, prender, 

rebater, chutar, puxar, 

arremessar, quicar, receber, 

bater e rebater, entre outras), 

por meio de brincadeiras, de 

jogos, ginásticas e danças.

2.38 Participação em 

brincadeiras, jogos e 

ginásticas para que o 

equilíbrio corporal seja 

desenvolvido (andar em linha 

reta, sobre uma corda 

estendida no chão da sala, 

andar sobre o meio-fio, rolar 

etc.).

2.39 Desenvolvimento do 

equilíbrio ao correr e saltar. 

2.40 Realização de 

atividades de locomoção: 

experiências e registrando 

lugares, pessoas e objetos. 

3.3b Experimentação de 

diferentes posições espaciais 

e corporais (sentado, em pé, 

deitado de bruços, entre 

outros) para desenhar. 

3.3c Diferenciação entre letras 

e desenhos. 

3.3d Diferenciação entre letras 

e numerais.

Desenvolvimento gradativo da 

ideia de representação por 

meio da produção de rabiscos 

e garatujas, na realização de 

tentativas de escritas não 

convencionais.

3.3e Escrita do próprio nome e 

reconhecimento de sua 

importância, percebendo sua 

utilidade como elemento de 
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1.50 Valorização de suas 

características físicas e étnico-

raciais, bem como a dos outros, 

respeitando-as. 

1.51 Percepção de que as 

pessoas diferem umas das 

outras pelas características 

físicas, culturais e religiosas, a 

fim de conscientizar-se sobre o 

respeito ao ser humano. 

1.52 Conhecimento, valorização 

e respeito às histórias e culturas 

africanas e afro-brasileiras, dos 

povos indígenas, culturas 

asiáticas, europeias e 

americanas. 

1.53 Conhecimento, valorização 

e respeito às histórias e culturas 

de diferentes raças/etnias, a fim 

de incentivar a igualdade e 

combater a discriminação.  1.54 

Convivência e respeito à 

andar, correr, saltar, trotar, 

etc, em várias performances: 

rápido, devagar, câmera 

lenta. 

2.41 Realização de passeios 

a pé, na própria instituição e 

ou nas proximidades, 

seguidas de conversas sobre 

tudo que foi observado e 

todas as ações e reações do 

corpo durante o trajeto. 

2.42 Desenvolvimento das 

habilidades locomotoras de 

caminhar, correr, galopar, 

saltar, saltitar, pular, 

escorregar, rolar etc., 

visando à orientação espacial 

e à lateralidade, por meio de 

brincadeiras, de jogos, 

ginásticas, danças, etc .

2.43 Desenvolvimento de 

postura correta ao sentar-se.

identificação pessoal.

3.3f Reconhecimento, 

identificação e registro das 

letras que compõem o nome 

próprio em diferentes 

situações. 

3.3g Registro, de forma 

paulatina, do alfabeto, 

principalmente quando 

associado a um nome familiar. 

3.3h Produção de texto escrito 

coletivamente. 

3.3i Reconhecimento da 

orientação da escrita ocidental 

(da esquerda para direita, de 

cima para baixo). 

3.3j Estabelecimento da 

relação entre grafema/fonema 

do próprio nome e de palavras 

de uso cotidiano. 

3.3k Escrita do nome de 

alguns colegas com apoio de 
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diversidade, falando das 

diferenças sem receio ou 

preconceito religioso, étnico 

racial, de gênero, de 

sexualidade, de classe social 

etc. 

1.55 Desenvolvimento de 

atitudes que demonstrem 

valores antirracista, 

antissexista, anti-homofóbica e 

antibullying. 

1.56 Desenvolvimento da 

capacidade de fazer escolhas, 

visando ao cuidado consigo e 

com o outro. 

1.57 Adaptação e evolução 

positiva frente a situações 

adversas ou mudanças, 

desenvolvendo o senso de 

resiliência (saber perder, saber 

ganhar, reconsiderar seu ponto 

de vista etc.). 

recursos visuais. 

3.3l Reconhecimento e grafia 

das letras do alfabeto, 

preferencialmente utilizando 

as letras em caixa alta. 

3.3m Produção de textos 

escritos (listas, canções, 

poesias, textos memorizados 

etc.) com e sem ajuda do 

professor. 

3.3n Percepção de que 

diferentes materiais riscantes 

(giz de cera, tinta guache, cola 

colorida, carvão) podem ser 

utilizados para a expressão de 

sentimentos, ideias, elementos 

culturais (processo do 

grafismo).

3.3o Aquisição de maior 

controle da expressão gráfica 

por meio da escrita 

espontânea, visando ao 



105

105

1.58 Desenvolvimento do senso 

de criticidade por meio de 

questionamentos, indagações e 

argumentações. 

1.59 Cultivo do respeito às 

crenças das famílias e respeito 

ao desejo em não participar de 

determinados rituais, alertando 

para a dimensão do direito de 

acesso à cultura. 

1.60 Respeito às diferenças 

culturais e religiosas, buscando 

eliminar o preconceito. 

1.61 Participação em festejos e 

datas comemorativas, numa 

perspectiva cultural e supra 

religiosa, cultivando e 

fortalecendo os valores como 

solidariedade, respeito, 

amizade, partilha etc. 

1.62 Exploração em diversas 

situações didáticas da riqueza 

desenvolvimento de 

movimentos manuais, na 

perspectiva do aprendizado 

futuro das habilidades de 

escrita.

3.3p Acesso e contato com 

letras de diferentes cores e 

texturas, tamanhos e formatos. 

3.3q Representação gráfica 

(desenho ou escrita) de 

histórias ouvidas. 

3.3r Desenvolvimento de 

hipóteses em relação à 

linguagem escrita, realizando 

tentativas espontâneas de 

registro. 

3.3s Acesso a diversos jogos 

que relacionam a fala com a 

escrita por meio do brincar.

3.3t Acesso a diversos jogos 

que relacionam a fala com a 

escrita por meio da dança, do 
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de sabores, sons, ritmos, 

hábitos, histórias etc. das 

comunidades brasileiras, 

incluindo as de zona urbana, 

rural, dos povos indígenas, etc . 

1.63 Participação nas 

celebrações das datas 

comemorativas em função das 

tradições culturais da 

comunidade e dos significados 

dessas datas na infância. 

1.64 Interação com as crianças 

que possuem algum tipo de 

deficiência ou transtorno, 

estabelecendo relações de 

aprendizagem mútua, respeito e 

igualdade social.  

1.65 Percepção de diferentes 

tipos de linguagem (Libras, 

Braille), percebendo-os como 

formas de comunicação social.

1.66 Reconhecimento das 

teatro, da música, da 

matemática.
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diferentes profissões existentes 

e sua importância para a 

sociedade. 

1.67 Identificação da evolução 

dos meios de transporte, alguns 

sinais de trânsito, bem como os 

cuidados com estes e com o 

trânsito.

1.68 Identificação e esquiva de 

situações de risco nos 

diferentes espaços e ambientes 

que frequenta, reagindo com 

atitude de cuidados.

1.69 Identificação de regras e 

limites relacionados aos 

procedimentos de prevenção de 

acidentes e autocuidados.

5.LINGUAGEM ARTÍSTICA 6. INTERAÇÕES COM A NATUREZA E A SOCIEADADE 7. LINGUAGEM DIGITAL

5.1 Música
5.1a Escuta atenta de diversos 

sons, fontes sonoras e gêneros 

6.1 Organização dos grupos e seu modo de ver, viver e 
trabalhar

6.1a Conhecimento, reconhecimento e valorização da história, 

7.1 Utilizar o editor de imagem 

para criar desenhos e fazer 
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musicais (música folclórica, 

erudita, popular e popular de 

massa).

5.1b Percepção de sons e 

ruídos: descobertas e relação a 

suas fontes sonoras. 

5.1c Expressão livre e 

direcionada por meio do canto. 

5.1d Participação em atividades 

com músicas usadas como 

fundo para a formação do 

repertório de memória e 

estimulação ao trabalho 

corporal livre. 

5.1e Apreciação de obras 

musicais de diversos gêneros, 

estilos, épocas e culturas, da 

produção musical brasileira e de 

outros povos e países, 

enfatizando também os ritmos 

africanos e indígenas.

5.1f Enriquecimento cultural 

das formas de expressão e do patrimônio cultural local e de 

outros grupos sociais. 

6.1b Reconhecimento e valorização da história, das formas de 

expressão e do patrimônio cultural de outros grupos sociais.

6.1c Participação na celebração de datas comemorativas, 

desde que associadas à história e às tradições, e discutidos os 

motivos pelos quais são comemoradas.

6.1d Participação em atividades que envolvam histórias, 

brincadeiras, jogos e canções que digam respeito às tradições 

culturais de sua comunidade e de outros grupos.

6.1e Identificação de elementos do passado no presente da 

vida cotidiana (língua, expressões, costumes, artefatos). 

6.1f Reconhecimento e identificação dos diferentes grupos 

sociais (família, escola e outros). 

6.1g Reconhecimento e identificação de si mesma como 

membro de diferentes grupos sociais (família, igreja, escola, 

outros). 

6.1h Compreensão dos diferentes papéis sociais existentes 

em seus grupos de convívio e em outros. 

6.1i Vivência de atitudes de colaboração, solidariedade e 

respeito, identificando aos poucos semelhanças, diferenças e 

diversidade em seus grupos. 

pinturas coloridas.

7.2 Utilizar máquinas fotográficas, 

tablets, câmeras digitais e ou 

aparelhos celulares para capturar 

imagens diversas. 

7.3 Utilizar máquinas fotográficas, 

tablets, câmeras digitais e ou 

aparelhos celulares para capturar 

vídeos diversos. 

7.4 Utilizar programas de edição 

de imagens. 

7.5 Utilizar programas de edição 

de vídeos. 

7.6 Utilizar jogos educativos para 

produções em grupo e individuais, 

representadas através de 

desenhos. 

7.7 Utilizar jogos educativos para 

produções em grupo e individuais, 

representando em desenho a 

sequência de histórias.

7.8 Editar pequenos vídeos 
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pelo acesso aos mais variados 

instrumentos, gravações, 

audições (ao vivo ou por DVD e 

CD). 

5.1g Produção de sons com o 

próprio corpo, objetos e 

instrumentos. Percussão 

corporal. 

5.1h Escuta e valorização de 

obras musicais de sua região e 

de outras, reconhecendo o 

repertório musical próprio de 

sua cultura. 5.1i Identificação 

dos elementos do som (Altura – 

sons graves, médios e agudos); 

(Intensidade – sons fortes e 

fracos); (Duração – sons curtos 

e longos), entre outros. 

5.1j Exploração de ritmos 

(estruturas rítmicas 

relacionadas aos gêneros 

musicais, pulsação e 

6.1j Reconhecimento das diferentes profissões existentes e 

sua importância para a sociedade. 

6.1k Reconhecimento das transformações socioculturais por 

meio de visitas a museus, participação em eventos, 

exposições artísticas e fotográficas, narração de histórias, 

entre outros.

6.1l Identificação da evolução dos meios de transporte. 

6.1m Identificação de sinais de trânsito, bem como os 

cuidados com estes e com o trânsito. 

6.1n Percepção da importância de ações de segurança no 

trânsito (uso da cadeirinha, cinto de segurança, faixa de 

pedestres etc.).

6.1o Distinção dos diferentes tipos de moradia, desde os 

tempos das cavernas até os atuais, relacionando-os aos 

materiais de que são construídas, bem como aos aspectos 

simbólicos (ideia de lar), econômicos e culturais das 

construções. 

6.1p Reconhecimento da importância de moradia para todo 

cidadão, nomeação das dependências da casa (convencionais 

ou não) e sua utilidade.

6.1q Reconhecimento e respeito às diferentes configurações 

familiares. 

inserindo títulos e legendas. 

7.9 Utilizar o editor de texto para 

elaborar histórias, utilizando 

imagens ou coleções de imagens 

do próprio programa.

7.10 Utilizar o editor de imagem 

para desenhar uma história em 

sequência.
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andamento – lento/rápido) por 

meio de jogos musicais 

corporais, brincadeiras 

cantadas etc.

5.1k Construção de 

instrumentos e objetos sonoros 

com materiais reaproveitáveis, 

de sucata e alternativos. 

5.1l Percepção e expressão de 

sensações, sentimentos e 

pensamentos por meio de 

improvisações, composições e 

interpretações sonoras, 

musicais e histórias 

sonorizadas. 

5.1m Participação em jogos de 

improvisação, criação de 

história sonorizada, elaboração 

de arranjos vocais e 

instrumentais, invenções 

musicais (vocais e 

instrumentais). 

6.1r Conhecimento de ações relacionadas ao consumo 

sustentável (economia de matéria-prima, água e energia e 

atitudes como reduzir, reciclar e reutilizar). 

6.1s Reconhecimento de ações para uma boa convivência 

escolar e social. 

6.1t Conhecimento acerca do trabalho no campo, valorizando 

seu papel social. 

6.1u Exploração e manipulação de mapas e globos. 

6.1v Reconhecimento das próprias características físicas (cor 

dos olhos, cabelo, pele, entre outros), identificando as 

semelhanças e diferenças entre si e outras pessoas e 

assumindo uma atitude de valorização da diversidade. 

6.2 Os lugares e suas paisagens
6.2a Observação e exploração da paisagem local. 

6.2b Identificação dos componentes que formam 

determinadas paisagens do meio ambiente (rios, vegetações, 

construções, campos, mar, montanhas, seres vivos, entre 

outros).

6.2c Identificação, nomeação, localização e exploração dos 

espaços da escola. 

6.2d Diferenciação dos espaços sociais públicos e privados, 
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5.1n Interpretação, 

improvisação e criação de 

canções individuais e coletivas. 

5.1o Exploração de 

instrumentos musicais, tais 

como tambores, sinos, 

xilofones, teclados, coquinhos, 

triângulos, pauzinhos, guitarras; 

brinquedos e objetos que 

emitem sons variados. 

5.1p Criação de diferentes 

formas de representação para 

expressar o eu, integrando som, 

imagem, movimento e palavra. 

5.1q Criação de partitura 

alternativa com registro 

espontâneo dos sons, utilizando 

seu próprio código por meio de 

grafismo, colagem, pintura etc. 

5.1r Criação de letras musicais, 

expressando-as por meio de 

movimentos corporais.

conforme suas características e utilidades. 

6.2e Valorização de atitudes para a manutenção dos espaços 

públicos, privados, coletivos e do meio ambiente. 

6.2f Percepção das regras utilizadas em diferentes espaços 

sociais presentes no cotidiano. 

6.2g Identificação e distinção das realidades geográficas 

urbanas e rurais. 

6.2h Conhecimento e valorização das diversas paisagens. 

6.2i Distinção entre paisagens naturais e modificadas (pela 

ação humana ou pela ação da natureza). 

6.3 Objetos, materiais e processos de transformação
6.3a Conhecimento e exploração de objetos e materiais 

utilizados (em diferentes atividades) no dia a dia (uso de 

ferramentas, materiais de limpeza, etc.).

6.3b Observação das modificações ocorridas nos objetos, de 

acordo com a época de sua criação e avanços tecnológicos, a 

exemplo da comparação entre brinquedos antigos e atuais, 

computador e máquina de escrever etc.

6.3c Desenvolvimento da compreensão da importância da 

conservação e do uso racional de objetos utilizados individual 

e coletivamente, como o manuseio correto de um livro, o bom 
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5.1s Observação e contato com 

artistas e suas obras, com 

ênfase na cultura nacional (Ex: 

Adriana Calcanhoto, Antônio 

Nóbrega, Batucadeiros, 

Barbatuques, Chico Buarque, 

Rubinho do Vale, Pato Fu, Bia 

Bedran, Vinícius de Moraes, 

Grupo EMcantar, Palavra 

Cantada, Grupo Mawaca, 

Kleiton e Kledir, Pequeno 

Cidadão, Toquinho, Villa Lobos, 

entre outros).

5.1t Contato com repertório de 

grupos de cultura popular como 

Pé do Cerrado, Zé do Pife e as 

Jovelinas, O Seu Estrelo e 

Cavalo Marinho, O Som do 

Quilombo, Banda Surdodum, 

entre outros.

5.2 Artes Plásticas

uso dos brinquedos, o aproveitamento do espaço de uma folha 

de papel etc.

6.3d Observação da relação de causa e efeito na exploração 

das propriedades dos objetos (som, odor, mudanças de forma 

ou tamanho, consistência, temperatura, luzes, entre outros).

6.3e Levantamento de hipóteses a respeito dos processos de 

transformação da natureza com discussões simples que 

envolvam mito e ciência, nas explicações desses fenômenos.

6.3f Ampliação do conhecimento do mundo que a cerca, por 

meio da observação, exploração e interação com objetos, 

materiais, pares etários e adultos.

6.3g Identificação dos objetos utilizados na higiene corporal, a 

fim de utilizá-los gradativamente, com êxito e independência.

6.3h Guarda dos objetos, brinquedos e materiais nos devidos 

lugares, após sua utilização, com independência. 

6.3i Participação em diferentes atividades que envolvam a 

observação e a pesquisa sobre a ação da luz, do calor, do 

som, da força e do movimento, a exemplo da iluminação 

adequada de um ambiente de estudos, do cozimento dos 

alimentos, do volume da TV e dos aparelhos usados com 

fones de ouvido e da relação entre um empurrão e o ganho de 

velocidade de um carrinho. 
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5.2a Experiência com 

forma/tamanho - objetos, 

pessoas, materiais... 

5.2b Identificação e exploração 

das cores - pigmentos naturais 

de produtos, como açafrão, 

urucum, café, beterraba, entre 

outros. 

5.2c Relações de forma – 

estruturação de formas do 

espaço bidimensional: 

forma/tamanho, espaço 

grande/pequeno, forma/figura... 

5.2d Exploração e 

reconhecimento de cores - 

claro/escuro, cor/ objeto, 

cor/natureza, artistas/cores 

(Tarsila, Volpi, Monet, Van 

Gogh, Portinari, Poteiro, 

Djanira, Anita Malfatti, Rubem 

Valentim, Athos Bulcão, Galeno, 

6.3k Identificação da ocorrência de reações químicas em 

experiências corriqueiras (uso do fermento químico em 

receitas, ação dos produtos de limpeza etc.) 

6.3l Observação e participação em ações que envolvam 

separação de materiais recicláveis.

6.3m Participação em atividades de preparação de alimentos, 

começando pela exploração de receitas culinárias (a partir de 

3 anos). 

6.3n Participação em experimentos, observações, pesquisas e 

outros procedimentos científicos para a ampliação dos 

conhecimentos e do vocabulário.

6.3o Participação em feiras, exposições e mostras de 

trabalhos de ciências, em interface com outras linguagens. 

6.3p Observação, realização e registro de experimentos por 

meio de desenhos. 

6.4 Os seres vivos
6.4a Percepção das relações de interdependência entre os 

seres vivos e de dependência destes com os componentes 

naturais, a fim de compreender o funcionamento do meio 
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Milton da Costa, Eduardo Sued, 

Lygia Clark, Helio Oiticica, 

Guinard, Iberê Camargo, Lasar 

Segall, Cézanne, Van Gogh e 

Impressionistas, Mondrian, 

Matisse, Gustav Klimt, Fernand 

Léger, Aldemir Martins, entre 

outros), Art Naïf. 

5.2e Exploração e 

reconhecimento do ponto e da 

linha: fina/ grossa, forte/fraca, 

reta/curva, curta/longa, 

linha/forma, linha/artistas, 

ponto/artistas (Debret, Oswald 

Goeldi, Mira Shendel, Carlos 

Scliar, Giacometti, Rembrant, 

Seurat, Paul Klee, Kandinsky, 

Miró, Mondrian, Picasso, 

Pollock, Caribé, Jô Oliveira, 

Fernand Léger, Arte rupestre, 

entre outros).

5.2f Exploração e 

ambiente e sua participação integrante na vida em sociedade.

6.4b Observação dos elementos da natureza, tais como: água, 

luz, solo, ar, etc., identificando-os, nomeando-os e 

relacionando-os aos seres vivos.

6.4c Compreensão das necessidades vitais dos seres vivos, 

discutindo a importância da preservação de seu habitat natural 

para a satisfação de tais necessidades.

6.4d Compreensão de que cada ser ocupa seu espaço e tem 

um papel a desempenhar no ecossistema. 

6.4e Identificação dos seres vivos, a partir da observação de 

semelhanças e diferenças de suas características, tais como 

aspectos físicos, tipo de alimentação, habitat, modos de 

locomoção e sua relação com o ambiente e outros seres vivos. 

(Ex. Relação de dependência entre vegetais que produzem 

flores e insetos polinizadores).

6.4f Conhecimento elementar dos ciclos de vida das plantas, 

dos animais e dos seres humanos. 

6.4g Identificação de alguns animais ameaçados de extinção, 

de forma a se posicionar sobre a caça e a criação em 

cativeiro. 

6.4h Conhecimento e valorização sobre os cuidados básicos 

com os animais (higienização, vacinação, oferta de 
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reconhecimento de volume – 

estruturação das formas no 

espaço: altura/largura, 

estruturas ocas, vazadas, 

compactas, transparentes, 

leves, pesadas, cheias, vazias... 

(Brecheret, Amilcar de Castro, 

Bruno Giorgi, Lygia Clark, Franz 

Weissmann, Willis de Castro, 

Sérgio Camargo, Tunga, 

Antônio Dias, Cildo Meireles, 

José Resende, entre outros). 

5.2g Exploração e 

reconhecimento de textura – 

relação das 

texturas/objetos/materiais. 

Materiais: árvores, madeira, 

folhas, rochas, massa corrida, 

gesso cré, massa acrílica, rolos 

de pintura, pincéis e espátulas, 

fricção, impressão, decalque 

(Artistas: Gustav Klimt, Pollock, 

alimentação, água, carinho etc.) e com plantas (cultivo de 

hortas, jardins etc.). 

6.4i Desenvolvimento de práticas de plantio em horta ou 

similares, visando ao incentivo da preservação ambiental e 

acompanhamento do processo de crescimento das plantas. 

6.4j Desenvolvimento da consciência sustentável a partir de 

ações como reciclar, reutilizar e reduzir, estimulando práticas 

de cuidado com o meio ambiente. 

6.4k Sensibilização, divulgação e construção da ideia de 

preservação ambiental, com participação em campanhas e 

mobilizações em prol da natureza.

6.4l Identificação e reconhecimento das partes das plantas, 

como raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, bem como o 

conhecimento elementar da função de cada uma delas.

6.4m Conscientização da ação humana na degradação e 

preservação do meio ambiente. 

6.4n Exploração dos princípios da “Carta da Terra para 

Crianças” 

<http://www.parceirosvoluntarios.org.br/images/Capa/file/ 

CTparacriancasNAIA.pdf>

6.4o Reconhecimento dos diversos tipos e origens de 

alimentos e compreensão da importância de uma alimentação 
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Oscar Kokoschka, Manet, 

Courbet, Millet, Van Gogh, 

Renoir, Degas, Franz Krajcberg, 

Ligia Pape, Anna Bella Geiger, 

Fayga Ostrower, Lívio Abramo, 

Roberto Magalhães, Anna 

Letícia, entre outros)

5.2h Manuseio e exploração de 

suportes diversos (jornais, 

papel, papelão, embalagens, 

objetos, etc.), em diferentes 

planos, texturas e espaços. 

(Exemplos: Pintura sobre a pele 

- Índios Kaiapó; Guido Daniele - 

pintura de animais nas mãos; 

Vicente José de Oliveira Muniz - 

arte com lixo, cestarias, 

tapeçarias, azulejos, cerâmica e 

grafismo nas culturas indígenas 

brasileiras).

5.2i Exploração e 

reconhecimento de diversos 

saudável.

6.5 Os fenômenos da natureza
6.5a Identificação dos fenômenos da natureza (chuva, raio, 

relâmpago, vento etc.) e sua influência nas ações humanas 

(construção de abrigos para proteção da chuva, construção de 

para raios, bocas de lobo, etc.).

6.5b Identificação da relação entre os fenômenos da natureza 

em diferentes regiões (relevo, águas, clima, entre outros) com 

as formas de vida dos grupos sociais que ali vivem 

(alimentação, trabalho, vestuário, lazer, etc.). 

6.5c Conhecimento dos elementos (sol, ar, água e solo) como 

produtores de fenômenos da natureza, a fim de perceber sua 

influência na vida humana (chuva, seca, frio e calor).

6.5d Identificação de alguns elementos poluidores do meio 

ambiente (esgoto, agrotóxicos, etc.). 

6.5e Exploração, por meio dos sentidos, das características 

dos elementos naturais, dos materiais e do ambiente, tais 

como: quente, frio, liso, áspero, grosso, fino, doce, azedo, 

salgado, sons agudos, graves, fortes e fracos (volume), 

odores, entre outros. 6.5f Diferenciação temporal e climática 

por meio de atividades lúdicas. 
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materiais, texturas, espessuras 

e suportes (giz de cera, pincéis, 

tintas, areia, água, argila, 

carvão, papéis diversos, 

massinha, colagens, papelão, 

jornais, parede, chão, caixas, 

madeiras, entre outros).

5.2j Utilização de diversos 

materiais para se expressar 

livremente por meio de 

desenho, pintura, colagem, 

escultura, modelagens, 

dobraduras, recortes, 

manipulação de papéis (lápis, 

gizão de cera e canetas 

grandes; papéis de tamanhos, 

cores, texturas e formatos 

variados, colas líquidas e em 

bastão, tintas variadas (a dedo), 

com pincéis grandes, entre 

outras).

5.2k Observação e 

6.5g Observação dos efeitos causados na paisagem (erosão, 

odores, arco-íris, barro, situação das ruas, plantas, árvores e 

casas) quando ocorrem os fenômenos naturais para que 

reflitam sobre sua interferência na vida humana e suas 

consequências.
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reconhecimento diversas 

imagens/cenas/ obras 

(fotografias, pinturas, objetos, 

esculturas, cenas cotidianas por 

meio de fotos, gravuras e obras 

de artistas).

5.2l Construção das primeiras 

figuras (figuras humanas, 

animais, objetos...). 

5.2m Descrição e interpretação 

de imagens.

5.2n Desenho de memória 

(ativação da imagem mental de 

objetos e imagens reais, 

desenvolvendo memória, 

observação, imaginação).

5.2o Desenho de observação 

(modelo real para observar 

forma, volume, luz, etc) ao 

exercitar a percepção visual, 

raciocínio, atenção, 

interpretação, imaginação.
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5.2p Desenho narrativo: 

descrição e invenção de 

histórias, lugares e 

acontecimentos. 

5.2q Desenho com interferência 

gráfica: oferta de imagens – 

personagens de tirinhas, 

fotografias, cartões postais, 

imagens de revistas, detalhes 

de reproduções de obras de 

arte, desenho iniciado por outra 

criança, papéis de formatos e 

tamanhos diferentes, vazados 

ou não etc. – ou formas 

geométricas que servirão de 

suporte para o desenho das 

crianças.

5.2r Elaboração de “livros” de 

imagens (narrativas), 

experimentos científicos 

(observações), de história de 
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vida (pesquisa com a família e 

responsáveis) etc.

5.2s Representação da figura 

humana por meio de desenhos, 

colagens, pinturas etc. 5.2t 
Identificação de luz e sombra 

projetadas nos objetos e no 

corpo humano. 

5.2u Ampliação do universo 

imagético por meio da 

apreciação dos gêneros das 

artes visuais – pintura, 

esculturas, modelagem... 5.2v 

Emissão de opiniões sobre 

gostos e sentimentos em 

relação à Arte. 

5.2w Desenvolvimento da 

sensibilidade, dos sentidos, da 

percepção, dos sentimentos e 

da imaginação por meio da 

apreciação e da produção 

artística. 
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5.2x Relação entre as diversas 

figuras apresentadas pelos 

profissionais com o cotidiano. 

5.2y Observação e contato com 

artistas e suas obras, com 

ênfase na cultura nacional 

(Aleijadinho, Volpi, Tarsila do 

Amaral, Anita Malfatti, Jô 

Oliveira, Athos Bulcão, Vera 

Sabino e todos os outros 

artistas nacionais citados 

anteriormente). 

5.2z Apresentação de 

pensamentos simbólicos por 

meio de seus próprios 

desenhos e outras produções. 

Valorização das produções 

individuais e coletivas. 

5.2aa Conhecimento e 

valorização de produções 

culturais do passado e do 

presente.
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5.2ab Identificação e 

reconhecimento das diversas 

culturas afrobrasileiras e 

indígenas como costumes, 

música, etc. para a construção 

do eu, do outro e da arte 

brasileira (Rubem Valentim, 

Caribé, Di Cavalcanti, Mestre 

Athayde, Portinari, Picasso, 

Mestre Didi), máscaras, 

utensílios...

5.2ac Leitura e produção – 

coletiva ou individual- de cenas 

do cotidiano, releituras de obras 

ou narrativas de histórias. 

5.2ad Acesso ao repertório e 

criação de produções artísticas. 

Ampliação de repertório e 

criação de produções artísticas. 

5.2ae Inserção em espaços 

culturais diversos, seja por meio 

de visitação ou apresentação na 
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própria instituição, bem como 

desenvolvimento do interesse 

por manter o patrimônio cultural, 

reconhecendo a importância de 

seu papel para a cultura.

5.3 Artes Cênicas/Teatro
5.3a Imitação de gestos, sons e 

movimentos. 

5.3b Expressão vocal e corporal 

livre ou direcionada, de maneira 

lúdica, individual e 

coletivamente. 

5.3c Ampliação progressiva das 

possibilidades de apreciação e 

dramatização de histórias, 

apresentações e jogos teatrais.

5.3d Exploração da 

expressividade (triste, alegre, 

bravo...) de bonecos e 

máscaras. 5.3e Criação e 

improvisação de situações 
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cênicas em jogos de faz de 

conta. 

5.3f Expressão do pensamento 

simbólico por meio dos 

discursos verbais e não verbais. 

5.3g Conhecimento gradativo 

dos elementos visuais e 

sonoros da representação 

teatral: personagens, texto, 

caracterização, cenário e 

sonoplastia.

5.3h Participação na elaboração 

de cenários, figurino, 

maquiagem e roteiros cênicos 

em situações de dramatização 

de histórias conhecidas ou 

inventadas pelo grupo.

5.3i Aquisição de noções de 

plateia e artista por meio de 

jogos teatrais e de faz de conta.

5.3j Participação em jogos 

teatrais com sombras, 
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pantomima, fantoches, 

bonecos, máscaras.

5.3k Observação e contato com 

artistas e suas obras, com 

ênfase na cultura nacional 

(Autores: Maria Clara Machado, 

Ilo Krugli, Lúcia Benedetti, Geir 

Campos, Freddy Allan, Tatiana 

Belinky, Ziraldo, Carlos Augusto 

Nazareth, Maria Helena Kühner, 

Silvia Orthof, etc.).

5.4 Artes Cênicas/Dança
5.4a Exploração e vivência 

corporal por meio de vários 

tipos de sons, músicas de 

diversos estilos e culturas. 

5.4b Realização de atividades 

explorando os movimentos 

corporais (danças e gestos). 

5.4c Vivência em brincadeiras 
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dançadas como as cirandas, 

rodas e outras da cultura 

popular. 

5.4d Interação com o outro por 

meio de movimentos corporais 

e danças em grupos. 

5.4e Observação e análise das 

características corporais 

individuais: a forma, o volume e 

o peso.

10.2 CURRÍCULO INTEGRADO: 1º ano

1.Língua Portuguesa Matemática Ciências da Natureza História Geografia

1.1 Leitura Produção 
escrita e oral 

1.1a Textos: verbal 

(escrita), não verbal 

(imagem) e multimodal 

(escrita e imagem), em 

2.1 Números e 
operações

2.1a Funções do 

número:

2.1a.a Indicador de 

quantidade de elementos 

3.1 Ambiente
3.1a Ocorrências do 

dia e da noite 

(diferenças e 

semelhanças entre dia 

e noite). 

4.a Eu: nome, 

sobrenome (conteúdo 

histórico e afetivo); 

4.b Documentos 

pessoais, certidão de 

5.a Paisagens da sua 

escola e locais 

próximos a sua 

residência; 

5.b Preservação do 



127

127

diversos gêneros e 

diferentes suportes;

1.1b Elementos que 

compõem a estrutura e 

a apresentação de 

diversos gêneros e seu 

contexto de produção 

(características 

composicionais, autor, 

interlocutor, situação de 

interação, finalidade, 

suporte e circulação);

1.1c Nome próprio e de 

colegas: leitura e 

escrita;

1.1d Leitura e escrita de 

listas diversas de 

acordo com alguns 

critérios: ordem 

alfabética, contexto 

semântico, etc; 

1.1e Cantiga de roda, 

de uma coleção discreta 

(cardinalidade);

2.1a.b Indicador de 

posição: número ordinal;

2.1a.c Código (número 

de telefone, placa de 

carro, etc...);

2.1a.d Medidas de 

grandezas

(2 kg, 1 dia, 24 horas, 

meio metro, R$ 5,00, 

etc...).

2.1b Sistema de 

Numeração Decimal:

2.1b.a Quantificação de 

coleções ou eventos;

2.1b.b Correspondência 

biunívoca;

2.1b.c Sequência oral 

numérica

2.1b.d Zoneamento (os 

contados e a contar);

3.1b Importância do 

Sol para a manutenção 

da vida. 

3.1c Ações do homem 

no ambiente: 

ambientes naturais e 

ambientes construídos 

(preservação do 

ambiente em que vive). 

3.1d Poluição do Meio 

Ambiente. • Água – 

importância, 

características e uso 

sustentável.

3.1e Animais e plantas: 

- Ciclos de vida animal 

e vegetal (nascimento, 

crescimento, 

desenvolvimento). 

3.1f Relação dos seres 

vivos com o ambiente: 

falta de alimento, 

nascimento, cartão de 

vacina, registros; 

4.c Registros da 

história pessoal: 

gráficos (fotos, 

imagens, desenhos), 

autorretrato, 

preferências, desejos; 

4.d Minhas 

características: 

semelhanças e 

diferenças com relação 

ao outro; 

4.e Interesses, 

brincadeiras, traços, 

regras pessoais, 

responsabilidades; 4.f 
Eu e a família: 

convivência familiar, 

valorização e respeito 

aos membros da 

família; história de vida 

ambiente (familiar, 

escolar e 

circunvizinho) e dos 

recursos naturais; 

5.c Práticas de 

conservação e 

desenvolvimento de 

atitudes sustentáveis 

(redução do consumo, 

reciclagem); 

5.d Espaços vividos: 

reconhecimento, 

cuidados e leitura 

crítica; 

5.e Espaço da casa: 

minha casa, meu 

endereço, meu 

telefone; 

5.f Espaço da sala de 

aula: a posição de 

objetos e estudantes: 

frente, atrás, em cima, 
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parlenda, travalíngua, 

lenga-lenga, 

adivinhação, piada, 

quadrinhas, poemas; 

1.1f Leitura, 

declamação, 

brincadeiras e 

produção; -Bilhetes e 

convites - leitura e 

produção de acordo 

com o contexto de uso; 

1.1g Rótulos, 

embalagens, 

logomarcas e slogans: 

leitura apoiada em 

imagens e em textos 

(quantidade, forma, 

disposição gráfica, 

prováveis interlocutores, 

etc.); 

1.1h Poemas (versos e 

estrofes) e textos em 

2.1b.e Conservação de 

quantidade.

2.1b.f Relação entre: 

quantidade/quantidade, 

quantidade/símbolo, 

símbolo/ quantidade;

2.1b.g Agrupamentos e 

desagrupamentos de 

quantidades;

2.1b.h Formação de 

grupos (grupos de 10 – 

unidades para dezena);

2.1b.i Formação de 

agrupamentos (grupo de 

grupo /dezena para 

centena);

2.1b.j Registro, leitura e 

escrita numérica de 

quantidades até menores 

que uma centena (de 0 a 

99).

2.1b.k Agrupamentos e 

desmatamento, 

captura, predação, 

situações ambientais, 

extinção. 

 

3.2 Ser humano e 
saúde

3.2a Percepção do 

ambiente e orientação 

espacial por meio dos 

órgãos sensoriais e da 

ludicidade. 

3.2b Identificação das 

partes e noções 

básicas das funções 

do corpo humano. 

3.2c Semelhanças 

entre parentes 

consanguíneos 

(parentescos: 1º, 2º e 

3º graus). 

3.2d Semelhanças e 

familiar; 

4.g Vida em família: 

identificação dos 

membros da família 

(árvore genealógica), 

relações de 

parentesco, normas e 

regras familiares; 

4.h Instrumentos e 

marcadores de tempo 

(relógios, 

calendários...) 

elaborados e ou 

utilizados por 

sociedades ou grupos 

de convívio em 

diferentes localidades; 

 4.i Ordenação dos 

dias da semana, mês e 

ano na perspectiva da 

construção do tempo 

cronológico; 4.j Eu e o 

embaixo; dimensões 

(altura, comprimento, 

largura); 

5.g Reorganização do 

espaço pelo grupo; 

5.h Espaço da escola: 

sala de aula, espaços 

brincantes, sala de 

leitura, demais 

dependências; 

5.i localização, 

utilização 

reorganização e 

conservação; 

5.j Espaço da 

vizinhança: a rua onde 

moro, comércio local, 

espaços de lazer, 

órgãos públicos (posto 

de saúde, delegacias, 

hospitais, escolas); 

5.k Conhecer as 
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prosa - diferenças entre 

estruturas; 

1.1i Ilustração 

(desenhos) de poemas, 

músicas e contos de 

fadas, como forma de 

interpretação do tema 

abordado;

1.1j Criação de histórias 

por meio de desenhos; - 

Produção textual por 

meio de diversos 

gêneros, 

preferencialmente em 

situações reais de uso; 

1.1k Leitura e produção 

oral e escrita de 

gêneros que 

apresentam a 

NARRATIVA em sua 

organização interna: 

contos infantis, fábulas, 

desagrupamentos de 

quantidades menores 

que a centena. (2 em 2, 

3 em 3, 5 em 5, 10 em 

10).

2.1c Registros pictóricos, 

orais ou escritos de 

experiências 

matemáticas vivenciadas 

a partir de situações-

problema envolvendo 

adição (ações de juntar, 

acrescentar), subtração 

(ações de retirar, 

comparar) e divisão 

(ações de partilha).

2.1d Descobrindo o 

corpo como calculadora:

2.1d.a Adição (ações de 

juntar e acrescentar 

quantidades);

2.1d.b Subtração (ações 

diferenças entre os 

seres humanos. 

3.2e Cuidados com o 

corpo: 

3.2e.a Higiene; 

3.2e.b Alimentação 

saudável. 

 

3.3 Recursos 
Tecnológicos

3.3a Invenções e 

descobertas realizadas 

pela humanidade no 

ambiente familiar. 

3.3b Transformações 

científicas e suas 

influências no meio 

físico e social. 

 

outro: diversidade 

sociocultural; 

4.k Reconhecimento 

do contexto da 

desigualdade étnico-

racial, sociocultural e 

de gênero na 

sociedade

comunidades rurais, 

quilombolas e 

indígenas; 

5.l Representações 

dos diferentes 

espaços; 

5.m Registros 

cartográficos (mapas, 

guias de ruas, 

endereços); 

maquetes, globo 

terrestre.
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lendas, etc; 

1.1l Elementos que 

compõem a narrativa 

(presente em diversos 

gêneros): personagens 

(quem?), lugar/espaço 

(onde?) e ações (o 

quê?); 

1.1m Relação imagem 

texto: leitura de 

narrativas somente com 

imagens; 

1.1n Descrição oral da 

sala de aula - Relatos 

de acontecimentos do 

cotidiano; 

1.1o Reconto de 

histórias por meio da 

oralidade, escrita e 

desenho; 

1.1p Diversos falares 

de retirar e comparar e 

completar quantidades);

2.1d.c Multiplicação 

(ações de agrupar 

parcelas iguais, 

combinações);

2.1d.d Divisão (idéias de 

repartir a coleção em 

partes iguais e 

determinação de quantas 

vezes uma quantidade 

cabe em outra).

2.1e Sistema Monetário 

Brasileiro: 

(reconhecimento de 

cédulas e moedas)

2.2 Grandezas e 
medidas

2.2a Utilização das 

partes do corpo como 
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regionais – diferenças e 

semelhanças de 

sentidos de palavras e 

expressões ligadas a 

aspectos culturais; 

1.1q Manuseio de 

suportes textuais: livros, 

revistas, jornal, gibi, 

folhetos, folder, 

encartes, cartazes, 

cartão, panfletos e etc;

1.2.Conhecimentos 
linguísticos 

articulados com 
textos:

1.2a Símbolos: 

identificação e 

diferenciação (letras, 

números, figuras, etc); 

1.2b Alfabeto: topologia 

unidade de medida.

2.2b Medida de Tempo:

2.2b.a Noções de tempo 

(antes, durante e depois; 

dia, semana, mês e ano; 

manhã, tarde e noite);

2.2b.b Noções de 

intervalos de tempo e 

uso deste tempo para 

realizar atividades 

diversas.

2.2b.c Medida de tempo: 

hora inteira e meia hora.

2.2c Registros pictóricos, 

orais e ou escritos das 

experiências 

matemáticas vivenciadas 

envolvendo a utilização 

de medidas não 

padronizada (exemplo: 

fases da lua) e 

convencionais (hora 
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de letras, tipos de letras 

(maiúsculo e 

minúsculo), ordem 

alfabética, identificação 

de consoantes e vogais; 

1.2c Letras iniciais de 

palavras significativas – 

percepção do som;

 1.2d Relação de letras, 

palavras e imagens; 

1.2e Análise de 

palavras significativas 

quanto a número de 

letras, sílabas orais, 

letras inicial e final; 

1.2f Classificação de 

palavras que começam 

e terminam com a 

mesma letra;

1.2g Exploração de 

sons iniciais (aliteração) 

ou finais (rimas) das 

inteira e meia hora).

2.2d Exploração e 

utilização do calendário, 

da rotina e da agenda.

2.2e Comparação e 

socialização de 

estratégias pessoais a 

partir do uso de 

instrumentos de medidas 

não convencionais. 

Exemplo:(palmo, passos, 

uso de fitas de 

comprimento variados e 

distâncias).

2.2f Reconhecimento de 

instrumentos mais usuais 

de medidas e seus 

significados nos 

contextos sociais.

2.2g Reconhecimento de 

unidades de medidas 

convencionais: metro, 
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palavras; 

1.2h Segmentação 

(divisão) oral da palavra 

em sílabas; 

1.2i Identificação do 

som da sílaba na 

palavra; -Relação entre 

grafema (letra) e 

fonema (som) – na 

leitura e escrita de 

palavras e textos; 

1.2k Correspondências 

regulares diretas entre 

letras e fonemas: P B T 

D F V; 

1.2l Oposição surda / 

sonora (diferenças 

sonoras) entre: p/b; t/d; 

f/v; 

1.2m Palavras novas a 

partir de outras, 

trocando letras e 

litro e quilograma.

2.3 Espaço e forma
2.3a Reconhecimento da 

corporeidade 

(semelhanças, 

diferenças e respeito às 

singularidades).

2.3b Orientação e 

deslocamento:

2.3c No espaço vivido, 

em trajetórias familiares 

(casa, vizinhança, 

escola);

2.3d Registro, relato e 

socialização de 

orientação e 

deslocamento no 

espaço;

2.3e Representação e 

localização de objetos e 

de pessoas;
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sílabas (PATO/MATO, 

GADO/DADO); 

1.2n Utilização da 

estrutura silábica CV 

para ler e escrever 

palavras e pequenos 

textos; 

1.2o Adjetivação oral 

(atribuição de qualidade 

/ características) de 

objetos enfatizando 

formas, cores e função 

por meio de jogos e 

brincadeiras;

1.2p Verbos - apenas 

para perceber e nomear 

ações realizadas no dia 

a dia: correr, caminhar, 

levantar, pular, comer, 

escovar, escrever, 

espreguiçar, etc; 

1.2q Vocabulário - 

2.3f Noção de 

lateralidade, 

posicionamentos e 

comparações:

-Acima de/abaixo de, em 

cima de/em baixo de, à 

direita de/à esquerda de, 

em frente de/atrás de, no 

meio de, diante de, em 

torno de (ao redor de), 

dentro/fora, antes 

de/depois de, ao lado de, 

entre, horizontal/ vertical, 

menor que/ maior que, 

igual a/ inferior a/ 

superior a.

2.3g Sentidos: para 

baixo/ para cima, por 

baixo/ por cima, para 

dentro/ para fora, para 

trás/ para frente, por 

detrás/ pela frente, 
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ampliação a partir da 

compreensão de 

significados no 

contextualizados;

1.3.Literatura
1.3a Exploração 

estética (ritmo, rima, 

estrofe e silhueta) de 

gêneros da tradição 

oral: parlendas, 

cantigas, música 

popular, etc; 

1.3b Livros e obras 

infantis: escuta e 

manuseio; 

1.3c Literatura e 

cinema: diferença entre 

o livro e o filme, 

realçando a autoria 

original; 

1.3d Estudo de 

através de, para a 

direita/para a esquerda, 

horizontal/ vertical.

2.3h Reconhecimento de 

formas geométricas 

espaciais e planas em 

contextos variados. 

2.3i Percepção das 

formas geométricas nos 

objetos.

2.4 Tratamento da 
informação

2.4a Registro de forma 

variada da coleta de 

informações em 

situações de pesquisa, 

jogos e brincadeiras;

2.4b Organização dos 

registros das 

informações;

2.4c Tabelas simples;
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personagens clássicos 

da literatura brasileira: 

diferença da obra 

literária, de adaptações 

feitas pela criança

2.4d Gráficos de coluna

(pictórico);

2.4e Construção de 

tabelas;

2.4f Leitura, 

interpretação e análise 

de tabelas simples.

2.4g Leitura, 

interpretação e análise 

de gráficos de colunas 

(pictóricos).

2.4h Decodificação de 

sinalizações, placas e 

códigos mais 

significativos do contexto 

sociocultural. 

OBSERVAÇÃO:

No Bloco Inicial de 

Alfabetização, é 

importante planejar, 
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contemplando os 7 

processos mentais em 

consonância com os 

blocos de conteúdos da 

matemática.

Estruturas lógicas ou 

processos mentais:

 Conservação;

 Correspondência;

 Comparação;

 Classificação;

 Sequenciação;

 Seriação;

 Ordenação;

 Inclusão.

10.3 CURRÍCULO INTEGRADO: 2º ano

1.Língua Portuguesa Matemática Ciências da Natureza História Geografia

1.1 Leitura Produção 
escrita e oral 

1.1a Textos: verbal 

2.1 Números e 
operações

 2.1a Funções do 

3.1 Ambiente
3.1a Informações 

sobre a duração do dia 

4.a A vida em família:  

identificação dos 

5.a Diferenças e 

semelhanças entre as 
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(escrita), não verbal 

(imagem) e multimodal 

(escrita e imagem), em 

diversos gêneros e 

diferentes suportes;

1.1b Comparação e 

diferenciação de 

diversos gêneros 

textuais quanto a 

aspectos 

composicionais -

Elementos que 

compõem a 

apresentação de 

diversos gêneros e seu 

contexto de produção 

(autor, interlocutor, 

situação de interação, 

finalidade, suporte e 

circulação); 1.1c 

Diferenças entre 

estrutura de poemas 

número:

2.1a.a Indicador de 

quantidade de elementos 

de uma coleção discreta 

(cardinalidade);

2.1a.b Indicador de 

posição: número ordinal;

2.1a.c Código (Número 

de telefone, placa de 

carro, etc...);

2.1a.d Medidas de 

grandezas

(2 kg, 2 dias, 24 horas, 

meio metro, R$ 5,00, 

etc...).

2.1b Sistema de 

Numeração Decimal:

2.1b.a Quantificação de 

coleções ou eventos;

2.1b.b Correspondência 

biunívoca;

2.1b.c Sequência oral 

e da noite em 

diferentes épocas do 

ano.

3.1b O movimento do 

Sol em relação ao 

horizonte e à projeção 

das sombras. 

3.1c Ações do homem 

no ambiente: 

ambientes naturais e 

ambientes construídos 

(preservação do 

ambiente em que 

vive). 

3.1d Água: 

importância, 

características e uso 

sustentável. 

3.1e Transformações e 

mudanças dos estados 

físicos da água: sólido, 

líquido e gasoso. 

membros da família 

(árvore genealógica), 

relações de 

parentesco, normas e 

regras familiares; 

4.b Grupos de 

convivência: família, 

escola, comunidade; 

4.c Histórico da 

família: sobrenomes, 

origem, fatos 

familiares importantes, 

profissões existentes 

na família; 

4.d Tempo familiar: o 

dia a dia da família: 

acontecimentos 

significativos de época 

da sociedade em que 

vive; 

4.e Tempo da criança: 

sequência do dia a dia, 

paisagens urbanas e 

rurais; 

5.b Preservação do 

ambiente e dos 

recursos naturais 

(economia de água e 

luz); 

5.c Fenômenos 

naturais; 

5.d Terra: 

modificações pelos 

fenômenos naturais; 

5.e Reutilização de 

materiais: redução do 

consumo, reciclagem, 

reaproveitamento; 

5.f Espaço familiar: 

percepção do espaço 

da casa, interno e 

externo; organização, 

divisão de funções do 

espaço; espaço e 
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(versos e estrofes) de 

textos em prosa;

1.1d Leitura de 

imagens, gráficos, 

tabelas, desenhos - 

levantamento de 

hipóteses, discussão 

coletiva e construção de 

sentidos;

1.1e Rótulos, 

embalagens, 

logomarcas e slogans: 

leitura apoiada em 

imagens e textos 

(quantidade, forma, 

disposição gráfica, 

prováveis interlocutores, 

etc.);

 1.1f Produção textual 

por meio de diversos 

gêneros, 

preferencialmente em 

numérica;

2.1b.d Zoneamento (os 

contados e a contar);

2.1b.e Conservação de 

quantidade.

2.1b.f Relação entre: 

quantidade/quantidade, 

quantidade/símbolo, 

símbolo/quantidade;

2.1b.g Agrupamentos e 

desagrupamentos de 

quantidades até 999

2.1b.h Formação de 

grupos

(grupos de 10 – unidades 

para dezena);

2.1b.i Formação de 

agrupamentos (grupo de 

grupo/ dezena para 

centena);

2.1b.j Valor posicional 

dos números;

3.1f Solo: importância 

e características. 

3.1g Solo: preparo, 

plantação e uso 

sustentáveis. 

3.1h Poluição do meio 

Ambiente. 

 3.1i Animais: - 

classificação e 

características; - 

locomoção, 

movimento, 

alimentação, 

revestimento do corpo, 

interação com o ser 

humano, etc. (a partir 

de critérios 

estabelecidos por 

estudantes). 

 3.1j Plantas: estrutura 

e funções de partes 

das plantas - nutrição 

acontecimentos 

importantes como 

aniversários, 

comemorações, fatos 

do ano que passou ou 

que está vivendo; 

4.f Linha do tempo, 

fases da vida (infância, 

juventude, velhice), 

datas significativas 

para a família 

(aniversários, 

comemorações); 

4.g Evolução do 

tempo: a semana, os 

meses, o ano; 

4.h Tempo escolar: 

bimestre, semestre, 

rotina escolar; 

4.i Reconhecimento do 

contexto da 

desigualdade étnico-

relação da família - 

subsistência, trabalho, 

escola, lazer; 

5.g Espaço da 

comunidade: 

identificação das 

características 

presente no espaço e 

na natureza da 

comunidade da qual 

participam; 5.h 

Organização espacial 

da cidade/ bairro; 

caracterização física e 

econômica; serviços; 

referência dos 

arredores; posição do 

sol na escola e 

direções das 

referências; espaço de 

relação- os arredores 

da escola, outros 
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situações reais de uso;

1.1g Gêneros que 

apresentam 

INSTRUÇÃO/ 

INJUNÇÃO em sua 

organização interna: 

receitas, regras de 

jogos, manuais – leitura, 

compreensão e 

produção 

1.1h Anúncios 

publicitários 

–levantamento de 

hipóteses sobre 

produtos, informações 

explícitas, finalidade e 

construção de senso 

crítico sobre as 

informações 

apresentadas;

1.1i Histórias em 

Quadrinhos: exploração 

2.1b.k Nomenclaturas: 

unidade, dezena e 

centena;

2.1b.l Registro, leitura e 

escrita numérica de 

quantidades até 999;

2.1b.m Comparações 

entre números:

2.1b.n Quem é o maior, 

quem é o menor, quem 

está entre par e 

numérica;

2.1b.o Ordenação 

crescente e decrescente, 

antecessor e sucessor, 

maior que, igual a, menor 

que.

2.1c Fatos fundamentais 

da adição e subtração 

em situações 

significativas que 

desenvolvam o cálculo 

e reprodução. 

3.1k Ciclos de vida 

animal e vegetal 

(nascimento, 

crescimento, 

reprodução, 

envelhecimento e 

morte). 

  

3.2 Ser humano e 
saúde

3.2a Apropriação das 

funções dos órgãos 

sensoriais a partir da 

percepção do 

ambiente, da 

orientação espacial e 

da ludicidade. 3.2b 

Identificação das 

partes e noções 

básicas das funções 

do corpo humano e 

racial, sociocultural e 

de gênero na 

sociedade.

lugares, semelhanças 

e diferenças; 

5.i Profissões, 

produtos e serviços: 

características; 

5.j Atividades 

profissionais, 

costumes, modo e 

hábitos de vida;  5.k 

Atividades produtivas 

na cidade onde a 

unidade escolar está 

localizada; 

5.l Comunidades 

rurais, quilombolas e 

indígenas; 

5.m Representações 

dos diferentes 

espaços; 

5.n Registros 

cartográficos (mapas, 

guias de ruas, 
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de inferências e 

previsões a partir da 

sequência de imagens;

1.1j Cartas, bilhetes, 

convites, cartão postal e 

outros – estudo de 

gênero e produção de 

acordo com o contexto 

de uso;

1.1k Cartazes 

educativos – produção 

de acordo com o 

assunto trabalhado.

1.1l Reportagens 

(temas significativos) – 

leitura, compreensão, 

identificação e escrita 

de manchetes;

1.1m Ilustração 

(desenhos ou colagem 

de figuras) de poemas, 

mental.

2.1d Registros pictóricos, 

orais e ou escritos de 

experiências 

matemáticas vivenciadas 

a partir de situações-

problema envolvendo a 

adição (ações de juntar, 

acrescentar), subtração 

(ações de retirar, 

comparar) e divisão 

(ações de partilha).

2.1e Descobrindo o 

corpo como calculadora 

para operar e medir.

2.1f Adição (ações de 

juntar e acrescentar 

quantidades).

2.1g Subtração (ações 

de retirar e comparar e 

completar quantidades).

sua relação com os 

sentidos (visão, 

audição, tato, paladar 

e olfato). 

3.2c Fases de 

desenvolvimento 

humano: - 

características e 

reconhecimento das 

diferentes fases da 

vida (infância, 

adolescência, idade 

adulta e velhice). 

3.2d Semelhanças e 

diferenças de gênero, 

étnico-raciais e 

afetivas entre os seres 

humanos. 

3.2e Cuidados com o 

corpo: 

3.2e.a Higiene; 

endereços); maquetes, 

globo terrestre; 

5.o Meios de 

transporte e meios de 

comunicação.
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músicas e contos de 

fadas, como forma de 

interpretação do tema 

abordado;

1.1n Leitura e produção 

oral e escrita de 

gêneros que 

apresentam a 

NARRATIVA em sua 

organização interna: 

conto popular, conto 

folclórico, conto de 

fadas, lendas, fábulas, 

etc; 

1.1o Características 

físicas do personagem 

principal e do lugar, 

sequência de ações 

(começo, meio e fim) de 

narrativas presentes em 

diversos gêneros 

textuais;

2.1h Multiplicação (ações 

de agrupar parcelas 

iguais, combinações, 

proporcionalidade e 

disposição retangular).

2.1i Divisão (ideias de 

repartir a coleção em 

partes iguais e 

determinação de quantas 

vezes uma quantidade 

cabe em outro).

2.1j Sistema Monetário 

Brasileiro: 

(reconhecimento e 

utilização de cédulas e 

moedas em situações 

problema).

2.1k Fracionamento da 

unidade para representar 

partilha: metade (meio) 

em situações do 

cotidiano.

3.2e.b Alimentação 

saudável; 

3.2e.c Prevenção de 

doenças; 

3.2e.d Prevenção de 

acidentes domésticos. 

 

3.3 Recursos 
Tecnológicos

3.3a Transformação 

de materiais e impacto 

sobre o meio. 

 3.3b Invenções e 

descobertas realizadas 

pela humanidade na 

comunidade. 

3.3c Transformações 

científicas e suas 

influências no meio 

físico e social.
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1.1p Recontos e 

reescrita de histórias 

mudando o início, o final 

ou outra parte;

1.1q Noção de espaço 

movimento e direção 

em produções escritas;

1.1r Cantiga de roda, 

música com movimento, 

parlenda, trava-língua, 

lengalenga, 

adivinhação, piada, 

quadrinhas, poemas – 

escuta, memorização, 

leitura, reconto oral e 

produção;

1.1s Recursos 

paralinguísticos (gestos, 

tonalidade da voz e 

expressão facial), de 

acordo com o objetivo 

do ato de interlocução;

2.2 Grandezas e 
medidas

2.2a Utilização de 

medidas não 

padronizadas.

2.2b Utilização do corpo 

como unidade de 

medida.

2.2c Medida de tempo:

2.2c.a Noções de tempo 

(ontem, hoje, amanhã; 

dia, semana, mês e ano; 

manhã, tarde e noite).

2.2c.b Medida de tempo: 

hora inteira e meia hora.

2.2c.c Leitura do relógio 

digital e analógico;

2.2c.d Tempo escolar: 

bimestre, semestre, 

rotina escolar.

2.2c.e Tempo familiar: o 
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1.1t Relatos 

espontâneos de 

acontecimentos, 

histórias e experiências 

vividas, biografias;

1.1u Modos de falar: 

regionalismo, sotaques, 

adequação linguística à 

situação comunicativa;

1.1v Roda de conversa: 

regras para escuta, fala 

e manutenção do tema;

1.1w Opiniões e 

comentários;

1.1x Recados orais

1.1y Contação de 

histórias;

1.1z Entrevistas;

1.1a.a Manuseio e 

Identificação de 

suportes / portadores: 

livros, revistas, jornal, 

dia a dia familiar, árvore 

genealógica.

2.2d Reconhecimento de 

instrumentos de medidas 

e seus significados nos 

contextos sociais.

2.2e Estimativa de 

resultados de medidas.

2.2f Comparação de 

grandezas de mesma 

natureza, por meio de 

estratégias pessoais e 

pelo uso de instrumentos 

de medidas não 

convencionais e 

convencionais. 

2.2g Sistema Monetário

Brasileiro:

2.2g.a Composição de 1 

real como uma centena 

de centavos. (R$1,00 = 

100 X R$0,01; 1 real = 
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gibi, folhetos, folder, 

encartes, faixas, placas, 

cartazes, cartão, 

panfletos, etc;

1.1a.b Escolha de 

suporte / portador mais 

apropriado para 

publicação do gênero 

produzido: mural, jornal 

da escola, caderno, 

livro, etc.

1.2.Conhecimentos 
linguísticos 

articulados com 
textos:

1.2a Alfabeto: topologia 

das letras, tipos de 

letras (maiúsculo e 

minúsculo), ordem 

alfabética, identificação 

de consoantes e vogais; 

1.2b Relação de 

100 centavos);

2.2g.b Troca entre 

valores, cédulas e 

moedas.

2.3 Espaço e forma
2.3a Reconhecimento da 

corporeidade 

(semelhanças, 

diferenças e respeito às 

singularidades).

2.3b Orientação e 

deslocamento:

2.3b.a No espaço vivido, 

em trajetórias familiares 

(casa, vizinhança e 

escola);

2.3b.b Registro, relato e 

socialização de 

orientação e 

deslocamento no 

espaço;
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palavras com imagens;

1.2c Exploração de 

sons iniciais (aliteração) 

ou finais (rimas) das 

palavras; 
1.2d Segmentação 

(divisão) oral da palavra 

em sílabas; 
1.2e Identificação do 

som da sílaba na 

palavra; 
1.2f Relação entre 

grafema (letra) e 

fonema (som) – na 

leitura e na escrita; 
1.2g Correspondências 

regulares diretas entre 

letras e fonemas: P B T 

D F V; 

1.2h Oposição surda / 

sonora (diferenças 

sonoras) entre: p/b; t/d; 

2.3b.c Representação e 

localização de objetos e 

de pessoas.

2.3c Noção de 

lateralidade, 

posicionamentos e 

comparações:

-Acima de/abaixo de, em 

cima de/em baixo de, à 

direita de/à esquerda de, 

em frente de/ atrás de, 

no meio de, diante de, 

em torno de (ao redor 

de), dentro/ fora, antes 

de/depois de, ao lado de, 

entre, horizontal/vertical, 

menor que/maior que, 

igual a/inferior a/ superior 

a.

2.3d Sentidos: para 

baixo/ para cima, por 

baixo/ por cima, para 



147

147

f/v; 

1.2i Estruturas silábicas: 

CV, VC, CCV, CVC, 

CVV, V, CCVCC, CVCC 

e outras; 
1.2j Correspondências 

regulares contextuais 

entre letra ou grupo de 

letras e seus sons: - 

C/QU (cadela/quilo); - 

G/GU (garoto/ guerra); - 

J (com as vogais a, o u); 

- E ou I (perde, perdi); - 

O ou U (bambu, 

bambo); - Z em início de 

palavra (zebra, 

zangado); - Uso do 

R/RR - r (rua, barata, 

honra, porta), rr (carro); 

- Modos de nasalação - 

M e N no final da sílaba 

dentro/ para fora, para 

trás/ para frente, por 

detrás/ pela frente, 

através de, para a 

direita/para a esquerda, 

horizontal/ vertical.

2.3e Semelhanças e 

diferenças entre as 

formas geométricas 

espaciais e planas.

2.3f Formas geométricas 

espaciais e planas em 

contextos variados:

2.3f.a Percepção das 

formas geométricas nos 

objetos;

2.3f.b Identificação de 

formas geométricas 

planas e espaciais.

2.4 Tratamento da 
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(bombom, ponte); NH 

(galinha); usando o til 

(maçã, anão); 

contiguidade (cama, 

dama); - Uso do S/SS 

em palavras com som 

de S - s (sapo), ss 

(pássaro);

1.2k Segmentação de 

palavras no texto 

considerando a 

hipossegmentação e a 

hipersegmentação; 
1.2l Pontuação – 

observação no texto 

para a compreensão do 

sentido produzido (! ? . 

_ ); 
1.2m Adjetivação (sem 

nomenclatura) por meio 

de jogos e brincadeiras, 

contextos de leitura e 

informação
2.4a Registro de forma 

variada da coleta de 

informações em 

situações de pesquisa, 

jogos e brincadeiras.

2.4b Organização dos 

registros das 

informações:

2.4b.a Tabelas simples; 

2.4b.b Gráficos de 

coluna;

2.4b.c Construção de 

tabelas.

2.4c Leitura, 

interpretação e análise 

de tabelas simples.

2.4d Leitura, 

interpretação e análise 

de gráficos de colunas.

2.4e Decodificação de 

sinalizações, placas e 
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escrita; 

1.2n Concordância 

nominal para 

aperfeiçoamento de 

textos: gênero e 

número;

1.2o Concordância 

verbal para 

aperfeiçoamento de 

textos: sujeito e verbo;

1.2p Verbos - apenas 

para perceber e nomear 

ações na leitura e 

escrita de textos; 

1.2q Pronome pessoal 

(elemento de coesão) 

para evitar repetições 

de nomes em 

produções textuais;

1.2r Vocabulário - 

ampliação a partir da 

compreensão de 

códigos mais 

significativos do contexto 

sociocultural.

No Bloco Inicial de 

Alfabetização, é 

importante planejar, 

contemplando os 7 

processos mentais em 

consonância com os 

blocos de conteúdos da 

matemática.

Estruturas lógicas ou 

processos mentais:

 Conservação;

 Correspondência;

 Comparação;

 Classificação;

 Sequenciação;

 Seriação;

 Ordenação;

 Inclusão.
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significados 

contextualizados.

1.3.Literatura
1.3a Obras infantis de: 

leitura e manejo de 

suporte, escolhas, 

discussão e 

comentários sobre a 

autoria; 

1.3b Obras escritas que 

contenham coletâneas 

de origem oral, 

parlendários, 

coletâneas de 

adivinhações, cantigas, 

etc. 

1.3c Leitura e manejo 

de suporte, relações e 

comparações como as 

que as crianças trazem 

na memória; elaboração 
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de uma coletânea; 
1.3d Contos infantis e 

fábulas: leitura, análise 

da estrutura enfatizando 

elementos da narrativa, 

uso do léxico literário, 

comparações, entre 

textos; 

1.3e Poesias de autores 

contemporâneos; 

1.3f Biografia e obra 

(Sugestão: Cecília 

Meireles).

10.4 CURRÍCULO INTEGRADO: 3º ano

1.Língua Portuguesa Matemática Ciências da Natureza História Geografia

1.1 Leitura Produção 
escrita e oral 

1.1a Textos: verbal 

(escrita), não verbal 

2.1 Números e 
operações

2.1a Funções do número:

2.1a.a Indicador de 

3.1 Ambiente
3.1a Ocorrências do 

dia, da noite, do ano e 

suas estações. 

4.a Documentos 

históricos e pessoais 

4.b Relações sociais: 

5.a Instrumentos e 

máquinas de trabalho; 

remuneração e 
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(imagem) e multimodal 

(escrita e imagem), em 

diversos gêneros e 

diferentes suportes;

1.1b Elementos que 

compõem a 

apresentação de 

diversos gêneros e seu 

contexto de produção 

(autor, interlocutor, 

situação de interação, 

finalidade, suporte e 

circulação); 1.1c 

Produção textual por 

meio de diversos 

gêneros, 

preferencialmente em 

situações reais de uso; 

1.1d Poesias/Poemas: 

leitura, compreensão, 

escrita e declamação; 

quantidade de elementos 

de uma coleção discreta 

(cardinalidade);

2.1a.b Indicador de 

posição: número ordinal;

2.1a.c Código (número 

de telefone, placa de 

carro, etc...);

2.1a.d Medidas de 

grandezas (2 kg, 3 dias, 

24 horas, meio metro, R$ 

5,00, etc...).

2.1b Sistema de 

Numeração Decimal:

2.1b.a  Quantificação de 

coleções ou eventos;

2.1a.b  Correspondência 

biunívoca;

2.1a.c  Sequência oral 

numérica;

2.1a.d  Zoneamento (os 

3.1b Nascente e 

poente: diferentes 

posições do Sol. 

3.1c Materiais sólidos, 

líquidos e gasosos: 

propriedades e 

características. 

3.1d Estados físicos da 

Água. 

3.1e Solo – importância 

e característica. 

3.1f Formação do solo 

e erosão em solo 

coberto e desmatado. 

3.1g Solo: preparo, 

plantação e uso 

sustentáveis. 

3.1h Ar: importância, 

usos e composição 

(nitrogênio, oxigênio e 

gás carbônico). 

hábitos, costumes, 

religiões, organização 

social, modos de 

viver; convivência; 4.c 

Grupos sociais: 

diversidades, regras 

sociais em diferentes 

grupos estudados e 

articulação com os 

documentos: 

Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, 

Estatuto da Criança e 

do Adolescente, 

Estatuto do Idoso; 

4.d Vida em 

sociedade: história de 

comunidades locais, 

rurais, quilombolas, 

indígenas e outros 

contextos da região;  

salário; remuneração 

e gênero; relações de 

poder; regras de 

trabalho; 

5.b Atividades 

produtivas: tipos de 

produção; locais de 

trabalho; ferramentas 

e instrumentos; 

relações de poder; 

modificação da 

natureza; 

5.c Biodiversidade: 

paisagem, relevo, as 

águas; 

5.d Produtos e 

serviços importantes 

ao atendimento das 

necessidades básicas 

do homem e pessoas 

envolvidas na 
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1.1e Ilustração de 

poemas, músicas e 

contos de fadas como 

forma de interpretação 

do tema abordado; • 

Reconto e reescrita de 

histórias a partir de 

outro ponto de vista 

(ex.: Chapeuzinho 

Vermelho na versão do 

Lobo); 

1.1f Gêneros que 

apresentam a 

INSTRUÇÃO/ 

INJUNÇÃO na sua 

organização interna 

receitas, regras de 

jogos, manuais – leitura, 

compreensão e 

produção;

1.1g Anúncios 

publicitários e 

contados e a contar);

2.1a.e  Conservação de 

quantidade;

2.1a.f Relação entre: 

quantidade/quantidade, 

quantidade/símbolo, 

símbolo/quantidade. 

2.1a.g Agrupamentos e 

desagrupamentos de 

quantidades;

2.1a.h Formação de 

grupos

(grupos de 10 – unidades 

para dezena);

2.1a.i Formação de 

agrupamentos (grupo de 

grupo/ dezena para 

centena);

2.1a.j Valor posicional 

dos números;

2.1a.k Nomenclaturas: 

unidade, dezena e 

3.1i Ar em movimento 

(catavento, biruta, 

balão etc.). 

3.1j Poluição do Meio 

Ambiente. 

3.1k Transformações 

ocorridas em 

experimentos, 

situações do cotidiano 

ou no ambiente (ciclo 

da água, na reciclagem 

de papel, na corrosão, 

na culinária etc.). 

3.1l Ciclos de vida 

animal e vegetal 

(nascimento, 

crescimento, 

reprodução, 

envelhecimento e 

morte). 

 3.1m Fotossíntese. 

3.1n Relação dos seres 

4.e Tempo escolar: 

semana, meses, ano, 

bimestre e semestre 

no cotidiano escolar; a 

simultaneidade do 

tempo na escola e em 

outros lugares; 

4.f Tempo da cidade: 

história da cidade, 

permanências e 

mudanças do passado 

na cidade; 

levantamento de 

problemas e 

discussão de soluções 

(passado, presente e 

futuro); 

4.g Profissões, 

produtos e serviços 

ontem e hoje: 

características; 

semelhanças e 

produção;  

5.e Meios de 

transporte: função dos 

meios de transporte. 

Meios de transporte 

particular e coletivo; 

5.f Meios de 

comunicação e novas 

tecnologia (histórico 

sociais, geográficos, 

econômicos, 

culturais); 

5.g Espaço no mundo: 

localização do sujeito 

na sala de aula, na 

escola, no bairro, na 

cidade, no Estado, na 

Região, no Brasil, no 

mundo; 

5.h Organização do 

espaço e da produção, 

as etapas da produção 
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propagandas - 

levantamento de 

hipóteses sobre 

produtos, informações 

explícitas e implícitas, 

finalidade e construção 

de senso crítico sobre o 

conteúdo apresentado;

1.1h Histórias em 

Quadrinhos: exploração 

de inferências e 

previsões a partir da 

sequência de imagens; 

1.1i Cartas, bilhetes, 

convites, cartão postal e 

outros – estudo de 

gênero e produção de 

acordo com o contexto 

de uso; 

1.1j Cartazes 

educativos – produção 

de acordo com o 

centena;

2.1a.l Registro, leitura e 

escrita numérica de 

quantidades até 9.999;

2.1a.l Comparação entre 

números: ordenação 

crescente e decrescente, 

antecessor e sucessor, 

maior que, igual a, menor 

que.

2.1b Números ordinais: 

função, leitura e 

representação.

2.1c Descobrindo o 

corpo como calculadora 

para operar e medir.

2.1d Adição (ações de 

juntar e acrescentar 

quantidades).

2.1e Subtração (ações 

de retirar e comparar e 

completar quantidades).

vivos com o ambiente: 

predação, falta de 

alimento, 

desmatamento, 

captura, situações 

ambientais, extinção. 

 

3.2 Ser humano e 
saúde

3.2a Identificação das 

partes e noções 

básicas das funções do 

corpo humano: 

percepção das 

atividades fisiológicas 

(movimentos, 

batimentos cardíacos, 

pulsação, transpiração, 

etc.). 

3.2b Semelhanças 

entre parentes 

consanguíneos – 

diferenças; razões das 

modificações; 

4.h Importância dos 

trabalhos prestados 

pela comunidade 

(voluntariado e 

mutirão).

e do produto: aspectos 

da organização do 

Espaço - divisão 

funcional; etapas da 

produção- divisão de 

tarefas; características 

do produto; finalidade 

da produção; 

5.i Comunidades 

rurais, quilombolas e 

indígenas.
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assunto trabalhado;

1.1k Reportagens 

(temas significativos) – 

leitura, compreensão, 

identificação e escrita 

de manchetes;

1.1l Verbetes de 

dicionário, textos 

explicativos (de livros 

didáticos ou não), 

artigos de divulgação 

científica, etc;

1.1m Ilustração 

(desenhos ou colagem 

de figuras) de poemas, 

músicas e contos de 

fadas, como forma de 

interpretação do tema 

abordado; 

1.1n Leitura e produção 

oral e escrita de 

gêneros que 

2.1f Multiplicação (ações 

de agrupar parcelas 

iguais, combinações, 

proporcionalidade e 

disposição retangular).

2.1g Divisão (ideias de 

repartir a coleção em 

partes iguais e 

determinação de quantas 

vezes uma quantidade 

cabe em outra).

2.1h Formulação, 

interpretação e resolução 

de situações-problema 

envolvendo noções de 

adição (ações de juntar, 

acrescentar), subtração 

(ações de retirar, 

comparar e completar) 

multiplicação (soma de 

parcelas iguais e 

combinação associada à 

sexualidade (noções). 

3.2c Semelhanças e 

diferenças de gênero, 

étnico-raciais e afetivas 

entre os seres 

humanos 

(compreensão e 

respeito). 

3.2d Cuidados com o 

corpo: 

3.2d.a Higiene; 

3.2d.b Transmissão de 

doenças contagiosas e 

epidemias. 

 3.2e Agentes 

causadores de 

doenças. 

3.2f Saneamento 

básico. 

3.2g Práticas 

esportivas e atividades 

físicas. 
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apresentam a 

NARRATIVA em sua 

organização interna: 

conto popular, conto 

folclórico, conto de 

fadas, lendas,  fábulas, 

etc; 

1.1o Diferenciação entre 

a fala de personagens e 

do narrador; • 

Identificação do foco 

narrativo: personagem 

(1ª pessoa) ou narrador 

que não participa da 

história (3ª pessoa);

1.1p Características 

físicas e psicológicas 

(corajoso, medroso, 

apaixonado, etc.) do 

personagem principal 

das narrativas;

1.1q Personagens 

tabela de dupla entrada, 

à superfície. Exemplo: 

formar um retângulo 3 x 

4) e divisão (ações de 

partilha e de medida) 

explorando a diversidade 

de procedimentos e de 

registros.

2.1i Fatos fundamentais 

da adição, subtração e 

da multiplicação em 

situações significativas 

que desenvolvam o 

cálculo mental, cálculo 

aproximado, estimativa, 

socialização de 

estratégias de 

conferência.

2.1j Formulação, 

interpretação e resolução 

de situações- problema 

envolvendo o Sistema 

 

3.3 Recursos 
Tecnológicos

3.3a Relação da 

Tecnologia com as 

Ciências Modernas e 

Contemporâneas. 

3.3b Invenções e 

descobertas realizadas 

pela humanidade, na 

cidade. 

3.3c Invenções e 

transformações 

científicas e suas 

influências no meio 

físico e social.
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secundários, tempo 

(quando), 

caracterização de lugar 

(onde) das narrativas;

1.1r Sequência de 

ações (enredo) de 

narrativas presentes em 

gêneros textuais;

1.1s Recursos 

Paralinguísticos (gestos, 

tonalidade da voz e 

expressão facial), de 

acordo com objetivos do 

ato de interlocução; • 

Roda de conversa: 

regras para escuta, fala 

e manutenção do tema; 

1.1t Debates: 

espontâneo e planejado 

(escuta organizada e 

apresentação de 

argumentos);

Monetário Brasileiro 

(reconhecimento e 

utilização de cédulas e 

moedas para somar e 

subtrair valores 

monetários em situações 

de compra e venda).

2.1k Fracionamento da 

unidade para representar 

partilha: metade (meio) e 

metade da metade 

(quarto) em situações do 

cotidiano.

2.2 Grandezas e 
medidas

2.2a Utilização de 

instrumentos não 

convencionais e 

convencionais na 

comparação de 

grandezas (tempo, 
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 1.1u Relatos 

espontâneos de 

acontecimentos, 

histórias e experiências 

vividas, biografias;

1.1v Contação de 

histórias;

1.1w Entrevistas;

1.1x Opiniões e 

Comentários;

1.1y Modos de falar: 

regionalismo, sotaques, 

adequação linguística à 

situação comunicativa;

1.1z Cantiga de roda, 

música com movimento, 

parlenda, trava-língua, 

lengalenga, 

adivinhação, piada, 

quadrinhas, poemas – 

escuta, memorização, 

massa, comprimento e 

capacidade).

2.2b Medidas de tempo:

2.2b.a Reconhecimento 

de instrumentos de 

passagem de tempo: 

agenda, calendário, 

relógio, linha do tempo;

2.2b.b Sistematização de 

tempo (estabelecimento 

das principais relações 

entre as unidades de 

tempo mais significativas: 

hora e minuto, hora e dia, 

dia, semana e mês);

2.2b.c Leitura e 

representação de datas e 

horas em relógio 

analógico e digital.

2.2c Medidas de massa 

(Quilograma, meio 
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leitura, reconto oral e 

produção;

1.1a.a Manuseio, 

identificação e escolha 

de suportes de acordo 

com o gênero e seu 

contexto de circulação: 

livros, revistas, jornal, 

gibi, folhetos, folder, 

encartes, faixas, placas, 

cartazes, cartão, 

panfletos, mural, jornal 

da escola, caderno, 

livro, etc.

1.2.Conhecimentos 
linguísticos 

articulados com 
textos:

1.2a Alfabeto: topologia 

das letras, tipos de 

letras (maiúsculo e 

tonelada, construção, 

observação e uso de 

balanças).

2.2d Medidas de 

comprimento

(metro, meio metro e 

centímetro; Construção, 

observação e uso de fitas 

métricas, réguas e 

trenas).

2.2d.a Medidas de 

capacidades (litro, meio 

litro).

2.2d.b Sistema Monetário 

Brasileiro:

2.2d.c Troca entre 

valores, cédulas e 

moedas.

2.2e Registros pictóricos, 

orais e ou escritos das 

experiências 

matemáticas vivenciadas 
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minúsculo), ordem 

alfabética, identificação 

de consoantes e vogais; 

1.2b Exploração de 

sons iniciais (aliteração) 

ou finais (rimas) das 

palavras;

1.2c Relação entre 

grafema (letra) e 

fonema (som) – na 

leitura e escrita; 

1.2d Estruturas 

silábicas: CV, VC, CCV, 

CVC, CVV, V, CCVCC, 

CVCC e outras;

1.2e Correspondências 

regulares diretas entre 

letras e fonemas em: P 

B T D F V;

1.2f Oposição surda / 

sonora (diferenças 

sonoras) entre: p/b; t/d; 

a partir de situações-

problema envolvendo 

adição e subtração.

2.2f Comparação de 

Valores.

2.3 Espaço e forma
2.3a Reconhecimento da 

corporeidade 

(semelhanças, diferenças 

e respeito às 

singularidades).

2.3b Orientação e 

deslocamento:

2.3c Reconhecimento de 

eventos que envolvem 

orientação e 

deslocamento de 

pessoas e de objetos.

2.3d Construção e 

socialização de 

procedimentos e de 
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f/v;

1.2g Correspondências 

regulares contextuais 

entre letras ou grupo de 

letras e seus sons: - 

C/QU (cadela/quilo) - 

G/GU (garoto/guerra) - J 

(com as vogais a, o, u) - 

E ou I (perde, perdi) - O 

ou U (bambu, bambo) - 

Z em início de palavra 

(zebra, zangado); - Uso 

do R/RR - r (rua, barata, 

honra, porta), rr (carro); 

- Modos de nasalação - 

M e N no final de sílaba 

(bombom, ponte); NH 

(galinha); usando o til 

(maçã, anão); 

contiguidade (cama, 

dama); 

 1.2h Nasalação em 

registros de referências 

(exemplo: casa/escola; 

sala de aula/banheiro).

2.3e Representação da 

localização e 

deslocamentos por meio 

de mapas, desenhos e 

plantas (para o 

reconhecimento do 

espaço e localização 

nele).

2.3f Estabelecimento de 

comparações entre 

objetos do espaço físico 

e entre objetos 

geométricos.

2.3g Composição e 

análises de figuras em 

malhas quadriculadas e 

sua relação com a 

medida de perímetro.

2.3h Reconhecimento e 
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final de verbos: viajaram 

/viajarão; 

1.2i Uso do S/SS em 

palavras com som de S 

- s (sapo), ss (pássaro);

1.2j Alguns casos de 

irregularidade (que 

dependem da consulta e 

memorização): - Uso do 

X ou CH (xícara, chuva) 

- Uso do S ou Z (casa, 

azedo) - Uso do S ou C 

(selva, cidade) - Uso do 

G ou J (girafa, jiló) - Uso 

do H inicial (hora, ora) - 

Uso do L ou LH (Julio, 

Julho) - Uso do U ou L 

(anel, céu);

1.2k Redução de 

gerúndio: andano 

/andando;

1.2l Observação e 

estudo dos elementos 

(bases, número de faces, 

vértices e arestas) das 

figuras espaciais: 

cilindros, cones, 

pirâmides, 

paralelepípedos, cubos e 

esferas. 

2.3i Representação 

pictórica de figuras 

geométricas planas e 

espaciais.

2.4 Tratamento da 
Informação

2.4a Pesquisa de 

fenômenos sócio 

culturais com coleta, 

registro e organização de 

informações em forma de 

tabelas e gráficos coluna.

2.4b Pesquisa e 
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escrita de fonemas em 

final de verbos. EX: r - 

vender, comprar, sentir; 

u (indicando pretérito) – 

vendeu, comprou, 

sentiu;

1.2m Nome próprio 

(percepção nos diversos 

contextos de leitura e 

escrita);

1.2n Segmentação de 

palavras no texto 

considerando a 

hipossegmentação e a 

hipersegmentação;

1.2o Parágrafos – para 

organizar ideias no 

texto;

1.2p Pontuação – uso 

no texto para produzir 

sentido (! ? . _);

1.2q Concordância 

interpretação de dados, 

gráficos e tabelas nos 

meios de comunicação: 

mídia impressa 

(panfletos, jornais, 

revistas, livros, entre 

outros.) e outras mídias 

(computador, televisão, 

DVD, rádio, internet, 

entre outros).

2.4c Seleção e 

organização de dados 

em tabelas simples e 

gráficos de barras ou 

colunas.

2.4d Formulação, 

interpretação e resolução 

de situações problema 

envolvendo análise 

crítica dos dados de 

gráficos e tabelas.

2.4e Sistematização de 
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nominal para 

aperfeiçoamento de 

textos: gênero e 

número;

1.2r Concordância 

verbal para 

aperfeiçoamento de 

textos: sujeito e verbo;

1.2s Adjetivação 

(atribuição de qualidade 

/ características) por 

meio de jogos, 

brincadeiras, contextos 

de leitura e escrita;

1.2t Pronome pessoal 

(elemento de coesão) 

para evitar repetições 

de nomes em 

produções textuais;

1.2u Vocabulário 

(ampliação, significação, 

dados expressos num 

problema ou pesquisa 

em gráficos ou tabelas.

2.4f Noções de 

combinação associada à 

multiplicação e

Tabela.

2.4g Situações-

problemas simples 

envolvendo noções de 

possibilidade e 

probabilidade.

No Bloco Inicial de 

Alfabetização, é 

importante planejar, 

contemplando os 7 

processos mentais em 

consonância com os 

blocos de conteúdos da 

matemática.



165

165

sinônimos e antônimos) 

a partir da leitura ou uso 

de dicionário;

1.3.Literatura
1.3a Conto folclórico, 

lendas e conto 

acumulativo: escuta da 

conotação e 

comparação com a 

leitura do texto escrito 

(exploração de contos 

indígenas e africanos);

 1.3b Fábulas: leitura, 

apreciação e análise; 

1.3c Obras infantis de 

autores 

contemporâneos: 

escuta, leitura e manejo 

de suporte (Ex: Ana 

Maria Machado, Ruth 

Rocha e Ziraldo);

Estruturas lógicas ou 

processos mentais:

 Conservação;

 Correspondência;

 Comparação;

 Classificação;

 Sequenciação;

 Seriação;

 Ordenação;

 Inclusão.
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 1.3d Biografia e obra 

(Sugestão: Monteiro 

Lobato e outros).

10.5 CURRÍCULO INTEGRADO: 4º anos

1.Língua Portuguesa Matemática Ciências da Natureza História Geografia

1.1 Leitura Produção 
escrita e oral 
1.1a Textos: verbal 

(escrita), não verbal 

(imagem) e multimodal 

(escrita e imagem), em 

diversos gêneros e 

diferentes suportes;

1.1b Comparação e 

diferenciação de 

diversos gêneros 

textuais quanto a 

aspectos 

composicionais e 

2.1 Números e 
operações
2.1a Sistema de 

Numeração Decimal:

2.1a.a Registro, leitura 

e escrita numérica de 

grandes quantidades;

2.1a.b Decomposição 

numérica.

2.1b Forma polinomial 

(Exemplo: 100 + 20 + 3 

= 123 = 1 de 100 + 2 

de 10 + 3 de 1).

2.1c Forma de produto 

3.1 Ambiente
3.1a Sistema solar – 

corpos celestes, 

tamanho relativo, e 

distância da Terra (lua, 

sol, planetas, satélites 

naturais e artificiais). 

 3.1b Translação e 

rotação. 

3.1c Pontos de 

referência: pontos 

cardeais, orientação por 

constelações, nascente 

e poente. 

4.a O estudante e o 

tempo: o tempo no 

cotidiano; fontes 

históricas; tempo 

histórico e social; 

4.b Declaração 

Universal dos Direitos 

Humanos, Estatuto da 

criança e do 

Adolescente, Estatuto 

do Idoso, leis 

10.639/03 e 11.645/08; 

4.c A colonização e a 

5.a Planejamento de 

Brasília: construção e 

crescimento 

demográfico; 

5.b Regiões 

Administrativas e 

Entorno; 

5.c Distrito Federal na 

região Centro – Oeste; 

5.d Formas de poder: 

papel do executivo, do 

legislativo, do judiciário 

e da sociedade civil; 
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finalidade;

1.1c Elementos que 

compõem a 

apresentação de 

diversos gêneros e seu 

contexto de produção 

(autor, interlocutor, 

situação de interação, 

suporte e circulação);

1.1d Leitura textual, 

contextual, inferencial e 

intertextual;

1.1e Letras de músicas: 

uso de recursos 

estéticos, composição e 

comparações entre 

vários autores; 1.1f 
Gêneros que 

apresentam a 

NARRATIVA em sua 

organização interna: 

fábulas tradicionais e 

de fatores (Exemplo: 

12 = 6x2 = 3x2x2);

2.1c.a Relação de 

ordem dos números 

naturais e seu 

posicionamento na reta 

numerada.

2.1d Números 

decimais: 

representação de 

diferentes formas 

reconhecendo o 

procedimento da 

complementação das 

casas decimais 

(Exemplo: 1,5 = 1,50).

2.1e Resolução de 

situações-problema 

envolvendo números 

fracionários (parte, todo 

e fração de quantidade) 

no contexto social.

3.1d Rosa dos Ventos. 

3.1e Fases da lua e 

eclipses lunares: - 

Calendário lunar. 

3.1f Constituição do 

planeta Terra:

3.1f.a Estrutura do 

planeta Terra: crosta 

terrestre e magma; 

3.1f.b Rochas: 

composição, 

classificação, tipos e 

utilização; 

3.1f.c Atmosfera 

terrestre; 

3.1g Tempo 

atmosférico (chuva, sol, 

calor, frio, umidade, 

granizo, neve, neblina e 

geada). 

3.1h Tempo 

cronológico. - 

história do Brasil após 

o descobrimento; 

4.d Noções de época e 

século; 

4.e A criação de 

Brasília; 

4.f Antigas capitais, 

Missão Cruls, a 

história de JK, os 

idealizadores de 

Brasília (Lúcio Costa e 

Niemeyer); 

4.g  Os pioneiros e 

construtores de 

Brasília – a influência 

de homens e mulheres 

na construção do DF 

(os candangos); 

4.h A vida dos sujeitos 

no DF: hábitos, 

costumes, religiões, 

organização social, 

5.e População total do 

DF e distribuição; 

5.f Realidade das 

diferentes 

comunidades (urbana, 

do campo, quilombolas, 

indígenas e outras); 

5.g Modos de vida nas 

regiões administrativas; 

5.h Etapas de 

ocupação no DF - 

semelhanças, 

permanências e 

mudanças; 

5.i Ocupação 

desordenada do solo: 

condomínios e 

invasões, causas e 

consequências; 

5.j Elementos naturais 

visíveis na sociedade e 

as modificações feitas 
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modernas; contos de 

suspense; conto 

popular; lendas, mitos e 

crônica – análise de 

mecanismos de coesão 

e coerência, reconto oral 

e produção escrita;

1.1g Análise e 

percepção de elementos 

da narrativa, presentes 

em diferentes gêneros: 

foco narrativo; 

características físicas e 

psicológicas (teimoso, 

corajoso, etc.) do 

personagem principal; 

identificação de 

personagens 

secundários; 

caracterização de lugar 

(onde) e o tempo 

(quando). Se possível, 

2.1f Equivalência de 

frações envolvendo 

frações do mesmo 

denominador ou 

frações de mesmo 

numerador.

2.1g Associação da 

representação de um 

número decimal a uma 

fração, em especial: ½ 

= 0,5; ¼ = 0,25; ¾ = 

0,75; 1/10 = 0,1; 1/100 

= 0,01 sempre em 

contextos ligados a 

medidas e grandezas.

2.1h Ampliação dos 

procedimentos 

operatórios de adição e 

subtração dos 

Números Naturais para 

contextos envolvendo 

os Números decimais.

Diferenciação entre 

tempo atmosférico e 

tempo cronológico. 

3.1i Clima: diversidade 

climática brasileira, 

clima e forma de vida. 

3.1j Fenômenos da 

altitude (estação 

meteorológica). 

3.1k Poluição, 

desmatamento, efeito 

estufa, aquecimento 

global e catástrofes 

naturais. 

3.1l Ar atmosférico. 

3.1l.a Composição do 

ar atmosférico; 

3.1l.b Poluição do ar. 

3.1m Água: 

3.1m.a Estados físicos 

da água; 

3.1m.b Mudança dos 

modos de viver, 

convivência. 

4.i Organização social 

e política do DF 

(necessidades 

básicas, condições dos 

serviços prestados, 

formas de poder e 

seus papéis); 

4.j Grupos sociais: 

diversidades, regras 

sociais nos diferentes 

grupos estudados e 

articulação com os 

documentos: 

Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, 

Estatuto da criança e 

do Adolescente, 

Estatuto do Idoso; 

4.k A vida em 

sociedade: história de 

pelo homem: 

5.l.a Relevo (áreas 

altas, baixas, planas e 

elevações); 

5.l.b Águas (rios, lagos, 

mar, lagoas, canais e 

baias); 

5.l.c Vegetação (natural 

e introduzida); 

5.l.d Clima 

(temperatura, chuvas, 

vento e umidade); 

5.k Tipos de 

tecnologias; 

5.l Atividades 

econômicas, produtivas 

e desenvolvimento 

sustentável do DF: 

(agricultura, indústria, 

comércio, serviços e 

turismo); 

5.m Transportes e 
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enredo 

(desenvolvimento do 

conflito, clímax e 

desfecho), discurso 

direto e indireto;

1.1h Fábula: produção 

de reconto e autoria de 

fábulas após 

comparação entre 

fábulas tradicionais e 

contemporâneas, 

considerando os 

aspectos que compõem 

esse gênero;

 1.1i Transcrição de 

diálogos sob a forma de 

texto narrativo usando 

pontuação; 

1.1j Artigos de 

divulgação científica: 

análise de texto 

2.1i Sistema Monetário 

Brasileiro:

2.1i.a Operações e 

compreensão de 

valores monetários: 

preços, trocos, 

orçamentos e 

prestações;

2.1i.b Situações-

problema envolvendo 

todas as idéias de 

adição e subtração 

com ênfase no 

agrupamento e 

desagrupamento de 

unidades.

2.1j Conceitos da 

multiplicação em 

situações significativas: 

como adição de 

parcelas iguais, 

estados físicos da 

água; 

3.1m.c Ciclo da água 

(formação das chuvas, 

geadas, granizo e 

neve); 

3.1m.d Noções de 

lençóis freáticos; 

3.1m.e Enchentes: o 

papel do solo na 

regulação da infiltração 

da água da chuva. 

3.1n Reino animal: 

classificação. 

3.1o Reino vegetal: 

classificação. 

3.1p Bactérias, 

protozoários e fungos 

(características). 

3.1q Seres vivos. 

3.1r Seres não vivos. 

comunidades locais, 

rurais, quilombolas, 

indígenas e outros 

contextos do DF.

Trânsito 

5.n Meios de 

comunicação; 

5.o Saneamento básico 

e coleta seletiva de 

lixo; 

5.p Distância, direção, 

orientação; 

5.q Cartografia (Mapa 

Múndi, continentes, 

países, estados e 

cidades); 

5.r Noções de 

proporção, escala e 

referenciais de 

localização. 
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utilizando esquema 

gráfico com o objetivo 

de evidenciar dados do 

texto; análise do 

contexto de produção, o 

autor, portador, público, 

leitor, objetivo, assunto;

1.1k Consulta a 

dicionário: estudo de 

verbete do dicionário 

como gênero e formas 

de uso;

1.1l Reportagens e 

suplemento infantil de 

grandes jornais: leitura e 

estudo de reportagem 

levando em conta o tipo 

de leitor;

1.1m Poesia / Poema: 

produção a partir de um 

texto em prosa, de um 

tema / assunto 

favorecendo a 

sistematização do 

algoritmo e 

combinação associada 

à tabela de dupla 

entrada como em 

superfície (Exemplo: 

formar retângulo 3x4).

2.1k Conceitos da 

divisão em situações 

significativas de:

2.1k.a Partilha – 

explorando material 

concreto e 

conseqüente registro;

2.1k.b Medida - a partir 

da idéia de “quanto um 

cabe no outro” e a idéia 

da divisão como 

subtrações sucessivas.

2.1l Sistematização 

dos algoritmos da 

3.1s Relação entre os 

seres vivos: cadeia 

alimentar 

3.1t Ecologia: 

preservação do 

ambiente. 

 

3.2 Ser Humano e 
saúde
3.2a Identificação das 

partes do corpo 

humano. 

3.2b Noções básicas 

sobre digestão, 

circulação, respiração, 

excreção e locomoção. 

3.2c Cuidados com o 

corpo. 

3.2d Alimentação, 

prática de esportes e 

atividades físicas. 
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significativo, por meio de 

paródia ou autoria;

1.1n Reescrita de 

poema em forma de 

prosa e vice-versa;

1.1o Notícia: escrita de 

texto de autoria a partir 

de pesquisa de dados e 

organização de 

informações;

1.1p Criação de 

manchetes para 

notícias;

1.1q Resumo de livro;

1.1r Sinopse (de livros 

ou filmes): produção 

após assistir um filme ou 

ler um livro;

1.1s História em 

quadrinhos: reconto de 

fábulas e contos em 

forma de HQ e produção 

multiplicação e da 

divisão em situações 

significativas – 

explorando material 

concreto e a 

diversidade de 

procedimentos e de 

registros.

2.1m Formulação, 

interpretação e 

organização dos dados 

para a resolução de 

situações-problema 

envolvendo as 4 

operações (adição, 

subtração, 

multiplicação e 

divisão), valorizando a 

socialização dos 

diversos procedimentos 

e registros.

2.1n Cálculo mental, 

3.3 Recursos 
Tecnológicos
 3.3a Alimentos 

industrializados. 

3.3b Ambientes 

naturais. 

3.3c Ambientes 

construídos. 

3.3d Impacto das ações 

do homem no 

ambiente. 

3.3e Reaproveitamento 

de produtos: metais e 

papéis.
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de autoria;

1.1t E-mail: leitura e 

escrita;

1.1u Suportes e 

portadores – criação de 

espaços para 

publicação (mural, varal, 

revistas, jornais, placas, 

faixas, folhetos, cartazes 

e etc.);

1.1v Revisão e reescrita 

de textos produzidos, 

considerando um ou 

mais aspectos: 

pontuação, 

paragrafação, ortografia, 

concordância nominal e 

verbal, coerência e 

coesão, características 

do gênero produzido, 

etc;

1.1w Recursos 

cálculo aproximado, 

estimativa, uso de 

calculadora, 

socialização de 

estratégias de 

conferência:

2.1n.a Atividades 

lúdicas envolvendo os 

conceitos e operações 

matemáticas 

estudadas.

2.2 Grandezas e 
medidas
2.2a Identificação e 

utilização dos principais 

instrumentos de 

medidas presentes no 

contexto sociocultural:

2.2a.a Régua, para 

medir pequenos 

objetos e distâncias;
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paralinguísticos (gestos, 

tonalidade de voz e 

expressão facial), de 

acordo com e objetivos 

do ato de interlocução;

1.1x Relatos de 

acontecimentos, 

histórias e experiências 

vividas a partir de 

anotações prévias;

1.1y Relatos de 

experiências cientificas 

ou de estudos do meio 

com planejamento 

prévio e organização de 

registros;

1.1z Debates: 

espontâneo, temático, 

intencional e planejado 

(escuta organizada e 

apresentação de 

argumentos, opiniões e 

2.2a.b Trena e metro, 

para medir distâncias 

maiores;

2.2a.c Fita métrica, 

para medir o corpo;

2.2a.d Balanças, 

explorando diferentes 

tipos e usos;

2.2a.e Recipientes 

graduados para 

comparar quantidades 

de líquidos;

2.2a.f Termômetros, 

velocímetros, relógios e 

cronômetros;

2.2a.g Realização de 

leituras de medidas em 

instrumentos que 

expresse o resultado 

por número decimal.

2.2b Ampliação de 

procedimentos 
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comentários);

1.1a.a Declamação e 

dramatização: 

expressões orais e 

corporais;

1.1a.b Gêneros de 

tradição oral: parlendas, 

trovinhas, travalíngua, 

adivinhação, piadas e 

cantigas (exploração, 

memorização e 

produção oral);

 1.1a.c Conto 

acumulativo, contos 

populares, causos, mitos 

e lendas: escuta, 

reconto oral e 

comentário de trechos; 

recriação de contos 

oralmente, a partir de 

uma estrutura dada.

operatórios de adição e 

subtração de números 

naturais para contextos 

envolvendo os 

números decimais.

2.2c Sistema Monetário 

Brasileiro:

2.2c.a Operações e 

compreensão de 

valores monetários: 

preços, trocos, 

orçamentos e 

prestações;

2.2c.b Situações-

problema envolvendo 

todas as idéias de 

adição e subtração 

com ênfase no 

agrupamento e 

desagrupamento de 

unidades.

2.2d Conceitos de 
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1.2.Conhecimentos 
linguísticos 
articulados com 
textos:
1.2a Revisão do 

alfabeto (letras 

maiúsculas e 

minúsculas);

1.2b Letra maiúscula 

(substantivo próprio – 

revisão);

1.2c Alfabeto e Ordem 

alfabética – revisão; • 

Acentuação de palavras 

Conhecidas;

1.2d Classificação 

quanto a tonicidade 

(oxítona, paroxítona e 

proparoxítona), com 

foco em acentuação de 

palavras conhecidas, 

multiplicação em 

situações significativas 

como adição de 

parcelas iguais, 

favorecendo a 

sistematização do 

algoritmo e 

combinação associada 

à tabela de dupla 

entrada como em 

superfície (Ex. formar 

retângulo 3x4). 

2.2e Conceitos de 

divisão em situações 

significativas de:

2.2e.a Partilha: 

explorando material 

concreto e 

consequente registro;

2.2e.b Medida: a partir 

da ideia de “quanto um 
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destacando a frequência 

de paroxítonas na língua 

portuguesa;

1.2e Concordância 

nominal em situações 

contextuais: relações de 

gênero e número 

necessárias para 

aperfeiçoamento do 

texto;

1.2f Concordância 

verbal em situações 

contextuais: utilização 

de sujeito e verbo 

visando 

aperfeiçoamento do 

texto;

1.2g Elementos 

coesivos e de coerência 

(para garantir a 

progressão temática e 

conceitual); 

cabe no outro” e a idéia 

da divisão como 

subtrações sucessivas.

2.2f Sistematização 

dos algoritmos da 

multiplicação e da 

divisão em situações 

significativas – 

explorando material 

concreto e a 

diversidade de 

procedimentos e 

registros.

2.2g Formulação, 

interpretação e 

organização de dados 

para a resolução de 

situações-problema, 

envolvendo as quatro 

operações (adição, 

subtração, 

multiplicação e 
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Substantivos 

(apresentação do 

conceito, em situações 

contextuais);

1.2h Adjetivos 

(apresentação do 

conceito, em situações 

contextuais);

1.2i Verbo 

(apresentação do 

conceito, em situações 

contextuais);

1.2j Verbo (pretérito 

perfeito) – em texto com 

lacunas (apenas 

evidenciar o tempo 

passado, sem classificar 

o aspecto);

1.2k Tempos verbais 

(presente, passado e 

futuro);

1.2l Pronomes pessoais 

divisão), valorizando a 

socialização dos 

diversos procedimentos 

e registros.

2.2h Cálculo mental, 

cálculo aproximado, 

estimativa, uso da 

calculadora, 

socialização de 

estratégias de 

conferência.

2.2i Atividades lúdicas 

envolvendo os 

conceitos e operações 

matemáticas 

estudadas.

2.3 Espaço e forma
2.3a Exploração, 

representação e 

localização por meio de 

mapas e desenho de 
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(reto, oblíquo); – uso do 

pronome no texto, 

realçando seus efeitos 

na coesão;

1.2m Pontuação: 

importância e uso 

contextual; pontuação 

do diálogo; 1.2n 

Revisão: R (cantar, 

dançar), S (plural), U 

(desinência de pretérito);

1.2o Revisão: Modos de 

nasalização - M e N no 

final de sílaba (bombom, 

ponte); NH (galinha); 

usando o til (maçã, 

anão); contiguidade 

(cama, dama); uso do 

“m” antes de “p”e “b”;

1.2p Sibilantes: /s/ e 

suas escritas (“s”, “c”, 

“ç”, /etc.);

plantas baixas para o 

reconhecimento do 

espaço.

2.3b Orientação e 

deslocamento:

2.3b.a Observação de 

objetos, mantendo a 

posição do objeto e 

mudando a posição do 

observador; mantendo 

a posição do 

observador e mudando 

a posição do objeto;

2.3b.b Registro e 

socialização da 

observação;

2.3b.c Reconhecimento 

de ângulos como 

rotação e 

deslocamento (girar 

45º,

90º, 180º, 360º, desviar 
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1.2q Representação das 

sibilantes /s/, /z/ 

representadas por “s” 

(ex. sapo, asa);

1.2r Verbo: 

contraposição de 

desinências do gerúndio 

(falano / falando) e entre 

as nasais “am” 

(passado) e “ão” (futuro) 

a partir do uso;

1.2s Dígrafos: “nh” e 

“ch”;

1.2t Redução de 

ditongos (poço/pouco; 

pexe/peixe); 

1.2u Sufixo 

“oso”(adjetivos) e “eiro” 

– fama=famoso, 

leite=leiteiro;

1.2v Hipercorreção “u/l” 

em verbos (enganol / 

30º);

2.3b.d Vivência, 

interpretação e 

representação do 

movimento.

2.3c Utilização de 

malha ou redes para 

representar no plano a 

posição de uma pessoa 

ou objeto.

2.3d Construção e 

interpretação de 

maquetes.

2.3e Identificação de 

semelhanças e 

diferenças (quanto a 

número de lados, 

ângulos e vértices) 

entre os polígonos:

2.3e.a Triângulos;

2.3e.b Quadriláteros: 

quadrado, retângulo, 
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enganou);

1.2w Palavras 

semelhantes (a palavra 

dentro de outra palavra. 

Ex: preferido/ferido; 

felicidade/cidade);

1.2x Contraposição 

entre representações da 

letra “c” (fonemas /k/ e 

/s/: cada, parece); 

1.2y Fonemas /ch/, /ksi/, 

/s/, /z/ representadas 

pela letra “x” (xarope, 

fixo, próximo, exato) 

–sons da letra X;

1.2z Artigos; 

1.2a.a Uso dos 

PORQUÊS;

1.2a.b Mal/mau;

1.2a.c Tipos de frases;

1.2a.d Encontros 

vocálicos e 

losango, paralelogramo 

e trapézio.

2.3f Cálculo do 

perímetro de figuras 

planas.

2.3g Planificações de 

cubos e

Paralelepípedos.

2.3h Composição, 

decomposição e 

representação de 

figuras tridimensionais:

2.3h.a Construção de 

sólidos;

2.3h.b Embalagens.

2.3i Composição de 

figuras geométricas 

planas a partir de 

justaposição de outras 

e a utilização do 

Tangran.
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consonantais;

1.2a.e Manuseio e uso 

de dicionário;

1.2a.f Vocabulário: 

ampliação, significação, 

sinônimos e antônimos 

(inferir sentido a partir 

da leitura e uso do 

dicionário).

1.3. Conhecimentos 
literários
1.3a Obras literárias 

(apreciação, escuta e 

manuseio; compreensão 

e interpretação, leitura 

individual e coletiva;

1.3b Ditados populares, 

trovas, literatura de 

cordel e adivinhações. 

Contos de fada, contos 

2.4 Tratamento da 
Informação
2.4a Leitura e 

interpretação de

Informações presentes 

nos meios de 

comunicação e no 

comércio, registradas 

por meio de tabelas e 

gráficos.

2.4b Noções de 

combinação associada 

à multiplicação e 

tabela.

2.4c Situações-

problema simples, 

envolvendo noções de 

possibilidade e 

probabilidade.

2.4d Construção e 

interpretação de 
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populares, contos 

indígenas e africanos, 

folclóricos, causos, 

mitos e fábulas; 1.3c 

Livros e obras infantis;

1.3d Clássicos da 

literatura Infantil; 1.3e 

Estudo de personagens 

clássicos da literatura 

brasileira: contexto 

histórico e geográfico;

1.3f Comparação de 

versões literárias e 

produções artísticas 

(cinema, telas, livros), 

analisando similaridades 

e mudanças das obras;

1.3g Poesia / Poema: 

moderna e 

contemporânea; uso de 

metáforas e outras 

figuras de linguagem 

gráficos de colunas, 

barras e produção de 

textos.

2.4e Situações-

problema envolvendo 

interpretação de 

tabelas e gráficos.
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(estudo sem 

classificação, apenas 

discutindo o sentido);

1.3h Biografia e obras 

de autores selecionados 

(Ex: Poesia – Cecília 

Meireles e Pedro 

Bandeira. Fábulas: 

Esopo. Contos: Irmãos 

Grimm). 

10.6 CURRÍCULO INTEGRADO: 5º anos

1.Língua Portuguesa Matemática Ciências da Natureza História Geografia

1.1 Leitura Produção 
escrita e oral 
1.1a Textos: verbal 

(escrita), não verbal 

(imagem) e multimodal 

(escrita e imagem), em 

diversos gêneros e 

diferentes suportes;

2.1 Números e 
operações
2.1a Reconhecimento 

de outros sistemas de 

numeração (hindu, 

romano, maia, arábico) 

em contexto da História 

da Matemática para a 

3.1 Ambiente
3.1a Magnetismo 

terrestre. 

3.1b Uso de bússola na 

orientação e 

determinação dos 

pontos cardeais e 

outras formas de 

4.a O estudante e o 

tempo: o tempo no 

cotidiano; fontes 

históricas; tempo 

histórico e social; 

4.b Declaração 

Universal dos Direitos 

5.a Brasil, Estados, 

capitais e regiões 

(condicionante 

histórico-sociais, 

geográficos, 

econômicos, culturais); 

5.b Transformações 
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1.1b Comparação e 

diferenciação de 

diversos gêneros 

textuais quanto a 

aspectos 

composicionais e 

finalidade;

1.1c Elementos que 

compõem a 

apresentação de 

diversos gêneros e seu 

contexto de produção 

(autor, interlocutor, 

situação de interação, 

suporte e circulação);

1.1d Leitura textual, 

contextual, inferencial e 

intertextual;

1.1e Letras de músicas: 

uso de recursos 

estéticos, composição e 

comparações entre 

compreensão da 

importância do número 

para a civilização atual. 

2.1b Sistema de 

Numeração Decimal: 

2.1b.a Registro, leitura 

e escrita numérica de 

grandes quantidades; 

2.1b.b Composição e 

decomposição; 

2.1b.c Comparação de 

números e 

representação na reta 

numérica; 

2.1b.d Situações-

problema envolvendo 

as quatro operações e 

o Sistema Monetário 

Brasileiro 

2.1b.eExplorando a 

diversidade de 

procedimentos e de 

orientação (Sistema de 

Posicionamento Global 

- GPS) 

3.1c Atmosfera 

terrestre. 

3.1d Energia. 

3.1e Eletricidade e a 

vida dos seres 

humanos. 

3.1f Conservação, 

transformação e 

geração de energia. 

3.1g Energia eólica, 

hidrelétrica, 

termoelétrica. 

3.1h Noções básicas 

de circuito elétrico. 

3.1i Combustíveis: 

álcool (origem e 

produção) e petróleo 

(origem, extração e 

refino). 

Humanos, Estatuto da 

criança e do 

Adolescente, Estatuto 

do Idoso, leis 

10.639/03 e 11.645/08; 

4.c Constituição da 

sociedade Brasileira: 

povos originários; 

grandes navegações; a 

chegada dos 

portugueses ao Brasil; 

4.d Transformação de 

vida dos povos 

originários (indígenas) 

com a chegada dos 

europeus; 

4.e Presença dos 

povos africanos no 

Brasil: Escravização e 

resistência 

(Quilombos); 

4.f Localização das 

culturais e suas 

influências no meio 

físico; 

5.c Regiões brasileiras: 

características, 

paisagens, modos de 

produção e 

organização social;

5.d Etapas de 

ocupação do Brasil - 

semelhanças, 

permanências e 

mudanças; 

5.d Aspectos 

geográficos do Brasil: 

relevo, vegetação, 

hidrografia e clima, 

população, tamanho e 

distribuição; 

5.e Realidade das 

diferentes 

comunidades (urbana, 
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vários autores; 1.1f 
Gêneros que 

apresentam a 

NARRATIVA em sua 

organização interna: 

fábulas tradicionais e 

modernas; contos de 

suspense; conto 

popular; lendas, mitos e 

crônica – análise de 

mecanismos de coesão 

e coerência, reconto oral 

e produção escrita;

1.1g Análise e 

percepção de elementos 

da narrativa, presentes 

em diferentes gêneros: 

foco narrativo; 

características físicas e 

psicológicas (teimoso, 

corajoso, etc.) do 

personagem principal; 

registros. 

2.1c Números 

decimais: 

2.1c.a Leitura, escrita, 

comparação e 

ordenação de registros 

numéricos pela 

compreensão de 

características dos 

números decimais 

(valor posicional, 

função da vírgula); 

2.1c.b Equivalência de 

números decimais com 

diferentes números de 

casas decimais por 

meio de 

complementação de 0 

(zero) (1,5 = 1,500); 

2.1c.c Resolução de 

situações problema 

envolvendo decimais 

3.1j Ecossistema. 

3.1k Visão: 

Interpretação que o 

cérebro faz do que vê. 

3.1l Interpretações dos 

fenômenos luminosos. 

3.1m Reflexão e 

refração. 

3.1n Ilusão de ótica e 

miragem. 

3.1o Decomposição da 

luz branca no prisma, 

formação do arco-íris. 

 

3.2 Ser Humano e 
saúde
 3.2a Noções dos 

sistemas do corpo 

humano: 

3.2a.a Sistemas 

digestório, circulatório e 

respiratório; 

regiões de imigração 

do negro para o Brasil 

e áreas de 

concentração 

4.g Formação social do 

Brasil: matriz indígena; 

matriz africana; matriz 

portuguesa. 

4.h Contribuições 

culturais, sociais e 

étnicas dos imigrantes 

europeus e asiáticos; 

4.i Formação 

econômica do Brasil – 

ciclos econômicos; 

4.j Revoltas populares 

no Brasil Colonial; 

4.k Independência do 

Brasil: Império; 

4.l Proclamação Da 

República e suas 

causas e 

do campo, 

quilombolas, indígenas 

e outras); 

5.e Espaços: urbano e 

rural e suas 

semelhanças e 

diferenças; 

5.f Indústria e 

comércio: suas 

interferências na 

organização das 

cidades e regiões; 

5.g Meio ambiente 

preservação e 

degradação; 

5.h Desenvolvimento 

sustentável; 

5.i TIC (Tecnologia, 

Informação e 

Comunicação): As 

novas tecnologias no 

cenário da 
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identificação de 

personagens 

secundários; 

caracterização de lugar 

(onde) e o tempo 

(quando). Se possível, 

enredo 

(desenvolvimento do 

conflito, clímax e 

desfecho), discurso 

direto e indireto;

1.1h Notícias e 

manchetes: estudo de 

gênero enfocando os 

elementos fundamentais 

O quê? Com quem? 

Quando? Onde? Em 

que circunstâncias?);

 1.1i Notícia: escrita de 

texto de autoria a partir 

de pesquisa de dados e 

com dinheiro e 

medidas com situações 

de adição e subtração 

explorando a 

diversidade de 

procedimentos e de 

registros. 

2.1d Reconhecimento 

de números naturais e 

de números racionais 

(decimais e 

fracionários) no dia a 

dia. 

2.1e Reconhecimento 

de múltiplos e divisores 

em contextos do 

cotidiano: - x 2 = 

número par, dobro; - x 

3 = triplo; - x10, x100, 

x1000. 

2.1f Resgate da 

3.2a.b Sistema 

respiratório: trocas 

gasosas (oxigênio x 

gás carbônico); 3.2a.c 

Sistema locomotor, 

urinário, genital e 

endócrino. 

3.2b Relação entre 

corpo humano e 

pressão atmosférica 

(respiração como 

resultado da diferença 

entre a pressão interna 

dos pulmões e a 

pressão atmosférica). 

3.2c Célula: 

3.2c.a Estrutura da 

célula: seres 

unicelulares e 

pluricelulares; 

3.2c.b Noções básicas 

consequências para a 

organização do país; 

4.m Períodos da 

República; 

4.n Reconhecimento 

do contexto da 

desigualdade étnico-

racial, social e de 

gênero no Brasil; 

4.o A vida em 

sociedade: história de 

comunidades locais, 

rurais, quilombolas, 

indígenas do DF e do 

Brasil

globalização; 

5.k Localização 

espacial, meios de 

orientação, direção, 

distância; 

5.l Referenciais de 

localização, pontos 

cardeais, direção, 

distância, as divisões e 

contornos políticos dos 

mapas, o sistema de 

cores e legendas; 

5.m Tipos de mapa; • 

Projeções 

cartográficas; • 

Proporção e escala.
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organização de 

informações;

1.1j Carta de leitor: 

finalidade, localização 

do assunto, destaque da 

reclamação, isolamento 

do relato ou exposição 

do assunto e 

argumentos;

1.1k Reportagens e 

suplemento infantil de 

grandes jornais: leitura e 

estudo de reportagem 

levando em conta o tipo 

de leitor;

1.1l Tiras de jornal: 

análise de 

ambiguidades no efeito 

de humor; 1.1m Análise 

e enfoque em gêneros 

que apresentam em sua 

organização interna a 

contagem por 

agrupamento: 

2.1f.a Porcentagem em 

contextos significativos 

(10%; 25%; 50%; 75%; 

100%) relacionados a 

Decimais. 

2.1g Números 

fracionários: 

2.1g.a Resolução de 

situações problema 

envolvendo números 

fracionários (parte do 

todo e fração de 

quantidade) no 

contexto social; 2.1g.b 

Resolução de 

problemas envolvendo 

ideia de equivalência e 

desigualdades de 

frações. 

 2.1h Formulação, 

de informação genética 

no DNA; 

3.2c.c Noções de 

célula-tronco e 

Transgênicos; 

3.2c.d Pele: 

impressões digitais. 

3.2d Semelhanças e 

diferenças de gênero, 

étnico-raciais, afetivas 

entre os seres 

humanos e relações 

socioculturais. 

3.2e Diferença no 

desenvolvimento de 

meninos e meninas: 

menstruação, 

sexualidade, 

fecundação, gravidez e 

herança genética. 

3.2f Cuidados com o 

corpo. 
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INSTRUÇÃO: manual, 

regra de jogo, etc.

1.1n Poesia moderna e 

contemporânea – leitura 

e análise; 1.1o Poesia / 

Poema popular (cordel): 

completar textos com 

lacuna ou paródia;

1.1p Fábula: produção 

de reconto e autoria de 

fábulas após 

comparação entre 

fábulas tradicionais e 

contemporâneas, 

considerando aspectos 

que compõem esse 

gênero;

1.1q Contos e crônica: 

análise, produção de 

reconto e texto de 

autoria;

1.1r Gêneros da 

interpretação de 

situações-problema 

envolvendo as quatro 

operações (adição, 

subtração, 

multiplicação e divisão) 

que envolvam números 

naturais e números 

racionais (fração e 

número decimal) 

especificamente: 2.1h.a 

Multiplicação: natural x 

fração; natural x 

decimal;

2.1h.b Divisão: natural 

÷ natural; fração ÷ 

natural; 

2.1h.c Fração de 

quantidade para 

cálculo de 

porcentagem simples 

(10%; 25%; 50%; 

3.2g Alimentação. 

3.2h Função dos 

alimentos: construtores, 

reguladores e 

energéticos. 

3.2i Prática de esportes 

e atividades físicas. 

3.2j Tipos de 

nutrientes: vitaminas, 

minerais. 

3.2k Cultura alimentar 

no Brasil: alimentação 

regional e influência 

contemporânea da 

mídia. 

3.2l Tipos de gorduras 

na alimentação: 

saturadas, insaturadas, 

transgênicas e sua 

ação no organismo. 

3.2m Uso de 

agrotóxicos e alimentos 
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tradição oral: parlendas, 

trovinhas, travalíngua, 

adivinhação, piadas e 

cantigas (exploração, 

memorização e 

produção oral);

1.1s Textos de 

divulgação científica: 

resumo a partir de 

esquemas; • Entrevista: 

planejamento, 

realização oral, 

organização de dados e 

escrita;

1.1t Autobiografia;

1.1u Produção de diário 

e relatórios a partir de 

fatos motivadores;

1.1v Suportes e 

portadores – criação de 

espaços para 

publicação (mural, varal, 

75%);

2.1h.d Adição e 

subtração de frações 

com denominadores 

diferentes por meio das 

equivalências; 

2.1h.e Cálculo mental: 

cálculo aproximado, 

estimativa, uso da 

calculadora e 

socialização de 

estratégias de 

conferência. 

 

2.2 Grandezas e 
medida
2.2a Construção e 

utilização adequada 

dos principais 

instrumentos de 

medidas presentes no 

contexto sociocultural: 

orgânicos.

3.2n Doenças 

sexualmente 

transmissíveis (DST). 

3.2o Prevenção e uso 

de drogas. 

 

3.3 Recursos 
Tecnológicos
3.3a Invenções e 

descobertas realizadas 

no Brasil e no mundo. 

3.3b Transformação de 

materiais. 

3.3c Impacto das 

transformações de 

materiais sobre o meio 

ambiente. 

3.3d Relação da 

tecnologia com as 

Ciências Modernas e 

Contemporâneas. 
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revistas, jornais, placas, 

faixas, folhetos, 

cartazes, etc.); 
1.1w Revisão e reescrita 

de textos produzidos, 

considerando um ou 

mais aspectos: 

pontuação, 

paragrafação, ortografia, 

concordância nominal e 

verbal, coerência e 

coesão, características 

do gênero produzido, 

etc;

1.1x Recursos 

paralinguísticos (gestos, 

tonalidade de voz e 

expressão facial), de 

acordo com objetivos do 

ato de interlocução;

1.1y Debates: 

espontâneo, temático, 

2.2a.a Régua; 

2.2a.b Fita métrica; 

2.2a.c Balanças; 

2.2a.d Recipientes 

graduados; 

2.2a.e Relógios. 

2.2b Realização de 

leituras de medidas em 

instrumentos que 

expressem o resultado 

por número decimal. 

2.2c Socialização de 

procedimentos e de 

registros de medições 

de: tempo, capacidade, 

massa, comprimento. 

2.2d Resolução de 

situações problema 

significativas que 

requeiram 

transformações mais 

importantes e a 

3.3e Influência da 

tecnologia na 

transformação de 

materiais. 

3.3f Avanço 

tecnológico: vacinas, 

medicamentos e 

eletrônicos. 
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intencional e planejado 

(escuta organizada e 

apresentação de 

argumentos, opiniões e 

comentários);

1.1z Seminário: 

exposição oral na sala, 

usando apoio de 

anotações; estudo de 

algum modelo 

(exposição gravada em 

vídeo, por exemplo) 

Técnica de discussão 

em grupo, para posterior 

plenária: debate de 

temas em grupos, 

elaboração de síntese 

seguida de 

apresentação para o 

grande grupo.

1.2.Conhecimentos 

descoberta de suas 

relações: 

2.2d.a Comprimento 

(Km/m; m/dm; m/ cm; 

cm/mm; m/ mm); 

Superfície (m2/dm2 e 

dm2/ cm2); Massa 

(Kg/g; g/mg; t/kg); 

Capacidade (L/ml); 

Tempo: (h/min; 

min/seg.; dia/hora; 

semana/dia; mês/dia; 

ano/dia; ano/ mês).

 2.2e Interpretação, 

criação e produção de 

textos que constem 

informações que 

envolvam medidas. 

2.2f Reconhecimento 

da presença e da 

importância das 

medidas em outras 
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linguísticos 
articulados com 
textos:
1.2a Revisão do 

alfabeto (letras 

maiúsculas e 

minúsculas);

1.2b Letra maiúscula 

(substantivo próprio – 

revisão);

1.2c Alfabeto e Ordem 

alfabética – revisão; • 

Acentuação de palavras 

Conhecidas;

1.2d Classificação 

quanto a tonicidade 

(oxítona, paroxítona e 

proparoxítona), com 

foco em acentuação de 

palavras conhecidas, 

destacando a frequência 

áreas do conhecimento 

e nas profissões. 

2.2g Reconhecimento 

da evolução das 

medidas e de seus 

instrumentos na 

história da civilização. 

2.2h Relacionamento 

das principais frações 

das principais unidades 

de medidas (Exemplo: 

½ Metro = 50 cm; ¼L = 

250 ml; ½ de hora = 30 

min). 

2.2i Medidas de 

comprimento e área: 

cálculo do perímetro e 

da área de figuras 

desenhadas em 

malhas quadriculadas e 

comparação de 
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de paroxítonas na língua 

portuguesa;

1.2e Concordância 

nominal em situações 

contextuais: relações de 

gênero e número 

necessárias para 

aperfeiçoamento do 

texto;

1.2f Concordância 

verbal em situações 

contextuais: utilização 

de sujeito e verbo 

visando 

aperfeiçoamento do 

texto;

1.2g Elementos 

coesivos e de coerência 

(para garantir a 

progressão temática e 

conceitual); 

Substantivos 

perímetros e áreas de 

duas figuras sem uso 

de fórmulas. 

2.2j Sistema Monetário 

Brasileiro:

2.2j.a Utilização em 

situações problema 

que envolvam a 

relação custo X 

mercadoria. 

 

2.3 Espaço e forma
2.3a Reconhecimento e 

representação de 

deslocamentos e 

orientações por meio 

de mapas. 

2.3b Representação de 

locais, espaços e 

edificações por meio de 

maquetes utilizando 

poliedros, esferas, 
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(apresentação do 

conceito, em situações 

contextuais);

1.2h Adjetivos 

(apresentação do 

conceito, em situações 

contextuais);

1.2i Verbo 

(apresentação do 

conceito, em situações 

contextuais);

1.2j Verbo (pretérito 

perfeito) – em texto com 

lacunas (apenas 

evidenciar o tempo 

passado, sem classificar 

o aspecto);

1.2k Tempos verbais 

(presente, passado e 

futuro);

1.2l Pronomes pessoais 

(reto, oblíquo); – uso do 

cilindros e cones. 

2.3c Ampliação e ou 

redução de figuras por 

meio de desenhos ou 

figuras mantendo as 

devidas proporções 

com recursos do 

quadriculamento. 

2.3d Reconhecimento 

de semelhanças e 

diferenças entre 

poliedros (prismas, 

pirâmides e outros) 

identificando elementos 

semelhantes e 

diferentes (faces, 

vértices e arestas). 

2.3e Cálculo do 

perímetro e da área de 

figuras planas a partir 

de situações- 

problema. 
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pronome no texto, 

realçando seus efeitos 

na coesão;

1.2m Pontuação: 

importância e uso 

contextual; pontuação 

do diálogo; 1.2n 

Revisão: R (cantar, 

dançar), S (plural), U 

(desinência de 

pretérito);

1.2o Revisão: Modos de 

nasalização - M e N no 

final de sílaba (bombom, 

ponte); NH (galinha); 

usando o til (maçã, 

anão); contiguidade 

(cama, dama); uso do 

“m” antes de “p”e “b”;

1.2p Sibilantes: /s/ e 

suas escritas (“s”, “c”, 

“ç”, /etc.);

2.3f Identificação dos 

principais quadriláteros 

e suas propriedades. 

2.3g Construção de 

sólidos geométricos: 

composição e 

decomposição. 

2.3h Percepção de 

elementos geométricos 

nas formas da 

natureza, nas criações 

artísticas, na tecnologia 

e na arquitetura; 

2.3h.a Identificação de 

figuras espaciais por 

meio de suas vistas: 

frontal, lateral e 

superior. 

 

2.4 Tratamento da 
Informação
2.4a Leitura e 
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1.2q Representação das 

sibilantes /s/, /z/ 

representadas por “s” 

(ex. sapo, asa);

1.2r Verbo: 

contraposição de 

desinências do gerúndio 

(falano / falando) e entre 

as nasais “am” 

(passado) e “ão” (futuro) 

a partir do uso;

1.2s Dígrafos: “nh” e 

“ch”;

1.2t Redução de 

ditongos (poço/pouco; 

pexe/peixe); 

1.2u Sufixo 

“oso”(adjetivos) e “eiro” 

– fama=famoso, 

leite=leiteiro;

1.2v Hipercorreção “u/l” 

em verbos (enganol / 

interpretação de 

informações presentes 

nos meios de 

comunicação e no 

comércio, registradas 

por meio de tabelas e 

gráficos. 

2.4b Registros de 

eventos na reta da 

linha do tempo. 

2.4c Noções de 

combinação associada 

à multiplicação e 

tabela. 2.4d Situações-

problema simples, 

envolvendo noções de 

possibilidade e 

probabilidade. 

2.4e Construção e 

interpretação de 

gráficos de colunas, 

barras e produção de 
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enganou);

1.2w Palavras 

semelhantes (a palavra 

dentro de outra palavra. 

Ex: preferido/ferido; 

felicidade/cidade);

1.2x Contraposição 

entre representações da 

letra “c” (fonemas /k/ e 

/s/: cada, parece); 

1.2y Fonemas /ch/, /ksi/, 

/s/, /z/ representadas 

pela letra “x” (xarope, 

fixo, próximo, exato) 

–sons da letra X;

1.2z Artigos; 

1.2a.a Uso dos 

PORQUÊS;

1.2a.b Mal/mau;

1.2a.c Tipos de frases;

1.2a.d Encontros 

vocálicos e 

textos. 

2.4f Interpretação de 

gráficos de setor. 

 2.4g Situações-

problema envolvendo 

interpretação de 

tabelas e gráficos.
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consonantais;

1.2a.e Manuseio e uso 

de dicionário;

1.2a.f Vocabulário: 

ampliação, significação, 

sinônimos e antônimos 

(inferir sentido a partir 

da leitura e uso do 

dicionário).

1.3. Conhecimentos 
literários
1.3a Obras literárias 

(apreciação, escuta e 

manuseio; compreensão 

e interpretação, leitura 

individual e coletiva;

1.3b Ditados populares, 

trovas, literatura de 

cordel e adivinhações. 

Contos de fada, contos 
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populares, contos 

indígenas e africanos, 

folclóricos, causos, 

mitos e fábulas; 1.3c 

Livros e obras infantis;

1.3d Clássicos da 

literatura Infantil; 1.3e 

Estudo de personagens 

clássicos da literatura 

brasileira: contexto 

histórico e geográfico;

1.3f Comparação de 

versões literárias e 

produções artísticas 

(cinema, telas, livros), 

analisando similaridades 

e mudanças das obras;

1.3g Poesia / Poema: 

moderna e 

contemporânea; uso de 

metáforas e outras 

figuras de linguagem 
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(estudo sem 

classificação, apenas 

discutindo o sentido);

1.3h Biografia e obras 

de autores selecionados 

(Ex: Poesia – Cecília 

Meireles e Pedro 

Bandeira. Fábulas. 
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11 - PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO

11.1 Organização administrativa

Nossa proposta de estrutura organizacional encontra-se representada por 

organograma circular, próprio para gestão democrática, com funções assim 

distribuídas:

Fonte: LIBANEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2010. Com adaptações.

A partir desse modelo, ressaltamos a importância da efetivação plena da 

gestão democrática no cotidiano da escola, tanto pela possibilidade de participação 

dos diferentes segmentos que compõe nossa comunidade, como pela oportunidade 

de exercício da cidadania por parte de todos os envolvidos, especialmente nossos 

estudantes, que desde seus primeiros anos de escolarização poderão conviver num 

contexto democrático, de compartilhamento igualitário de direitos e deveres.

Diretora
Vice Diretora

Supervisora Administrativa
Supervisora Pedagógica

Chefe de Secretaria 

Conselho Escolar

Setor técnico-administrativo

Secretaria
Administrativo

Limpeza
Vigilância

Setor Pedagógico

Conselho de Classe
Coordenadores

Serviços de Apoio
Professores - Alunos

Pais - Comunidade
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11.1.1 Conselho Escolar 

É um órgão consultivo e deliberativo de apoio ao gerenciamento da Escola. A 

composição do Conselho Escolar deve ser de acordo com a legislação vigente. 

Atualmente rege as atribuições e composição do Conselho Escolar a Lei n° 

4751/2012 que estabelece a gestão democrática nas escolas públicas do DF. 

 Em nossa escola, o Conselho Escolar deverá ser composto por representantes 

de quatro segmentos: três pais ou responsáveis, três profissionais da Carreira 

Magistério, três profissionais da Carreira Assistência e um estudante acima de treze 

anos, eleitos pela comunidade escolar.

De acordo com a legislação, a existência e fortalecimento do Conselho Escolar 

na instituição é de suma importância pois cabe a ele a aprovação do plano de 

aplicação das verbas do PDAF e PDDE.     

11.1.2 Caixa Escolar/ Conselho Fiscal 

Instituição responsável pelo recebimento dos recursos do FNDE e PDAF, e tem 

como principal objetivo integrar a escola, a família, a comunidade e o poder público 

buscando o desempenho mais eficiente do processo educativo.    

11.1.3 Conselho de Segurança 

Para um melhor enfrentamento do problema da violência, em 2008 foi 

publicada pelo Governo do Distrito Federal a portaria n.º147 (GDF, 2008), que 

normatiza e institui a Política de Promoção da Cidadania e da Cultura de Paz, na qual 

determina a criação dos Conselhos: Central, Comunitário e Local de Promoção da 

Cidadania e da Cultura de Paz. 

Assim sendo, seguindo orientações da portaria já citada, em agosto de 2009 foi 

instituído na Escola Classe 510 do Recanto das Emas que é composto por: 

representante da Carreira Magistério e Especialista de Educação (Orientador 

Educacional); representante de pais de alunos; representante da carreira de 

Assistência à Educação; o diretor e representante policial.
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Tal conselho, para atender as atribuições do Conselho Local de Promoção da 

Cidadania e da Cultura de Paz, desenvolverá ações que promovam a redução dos 

índices de violência no âmbito da escola e da comunidade.

11.2 Organização pedagógica

No modelo de gestão democrática um dos nossos maiores desafios tem sido o 

de priorizar a organização pedagógica sem desconsiderar os trâmites administrativos. 

A cada dia, temos trabalhado para atender a grande demanda de solicitações 

administrativas, próprias de uma instituição pública, contudo, buscando não perder de 

vista as necessidades pedagógicas, uma vez que a educação é a função principal da 

escola. 

De acordo com o Regimento Escolar das Instituições Educacionais da rede 

Pública do Distrito Federal (SEDF, 2009, p. 22), a organização pedagógica da escola 

envolve a Coordenação Pedagógica, o SOE, o SEAA, o AEE e o Conselho de Classe 

e devem ser acompanhadas pelo Supervisor Pedagógico. A seguir, apresentamos 

uma breve descrição de cada atividade de acordo com o referido regimento. 

11.2.1 Supervisão Pedagógica

Ao Supervisor Pedagógico cabe a função de assistência ao Diretor e Vice-

Diretor e a articulação das ações pedagógicas na Instituição. Dentre as atribuições 

desse profissional encontram-se também a implementação, acompanhamento e 

avaliação do PPP da escola como também a orientação e coordenação dos trabalhos 

desenvolvidos pelos coordenadores pedagógicos, serviços de apoio e conselho de 

classe.

O Supervisor Pedagógico também atua na divulgação e incentivo aos 

professores para participação nas ações pedagógicas promovidas por outras 

instâncias da SEDF ou em eventos pertinentes como cursos, palestras, congressos, 

dentre outros. 

Cabe ainda ao Supervisor fomentar e apoiar as ações de formação continuada 

no âmbito da escola e fora dela, buscando acompanhar todo processo de realização, 



204

204

bem como promover momentos avaliativos para redimensionamento das ações 

pedagógicas. 

No que se refere aos serviços de apoio, o supervisor deve coordenar e 

acompanhar, de acordo com sua competência específica, todas as ações que 

envolvem o atendimento dos educandos que apresentem transtornos funcionais, de 

acordo com a legislação vigente.

11.2.2 Coordenação Pedagógica

No artigo 20 do Regimento Escolar, a Coordenação Pedagógica abrange as 

ações de orientação, planejamento e acompanhamento das atividades didático-

pedagógicas. Essas ações devem ter como objetivo o suporte necessário ao PPP da 

escola e contribuir com a implementação das orientações curriculares da SEDF. O 

profissional responsável pela articulação das ações pedagógicas entre professores, 

equipe de direção e Coordenação Regional de Ensino é o coordenador pedagógico.

Na EC 510, compreendemos a coordenação pedagógica como um espaço 

amplo e importante para a preparação das aulas, visando uma melhor qualidade no 

ensino, onde os professores auxiliados pelos coordenadores vivenciarão a troca de 

experiências e a valorização de um trabalho coletivo e integrado, de modo a favorecer 

a aprendizagem.

Ainda, vislumbramos a coordenação pedagógica como um espaço de formação 

continuada dos profissionais de educação e, portanto será composta por estudos 

dirigidos e oficinas práticas, cujos temas foram solicitações dos próprios professores. 

Para cada um dos temas, haverá um profissional competente e conhecedor do 

assunto em questão para ministrar o estudo e/ou oficina para os professores durante 

as coordenações pedagógicas coletivas. Ressalta-se que a escolha dos temas 

abordados surgiu a partir de discussão com o corpo docente desta Instituição e faz 

parte do Plano de Ação da Coordenação Pedagógica, documento este que se 

encontra nos anexos do PPP. 

11.2.3 Serviços de Apoio

Os Serviços de Apoio mencionados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9594/96 (BRASIL, 1996), que compreendemos como um conjunto de 
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funções de natureza pedagógica que atuam em campos específicos junto aos 

estudantes, professores e gestores para promoção do sucesso escolar.  

Para atuação junto aos alunos com necessidades educacionais especiais 

(ANEE), seus professores e demais solicitações relacionadas a esse público, 

encontra-se o Atendimento Educacional Especializado (AEE), que por meio do 

professor da sala de recursos coordena as ações de suplementação pedagógica em 

turno contrário para o ANEE, orienta os professores quanto aos procedimentos de 

adequação curricular e intervenções específicas, viabiliza na instituição ações de 

sensibilização quanto ao tema da inclusão, como a Semana Nacional de Luta da 

Pessoa com Deficiência e projetos afins.

No que se refere à Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA, 

este serviço tem como principais objetivos atuar no mapeamento institucional, no 

assessoramento ao docente e no acompanhamento do aluno com dificuldade na 

aprendizagem e transtornos funcionais (TF). A essas três dimensões do trabalho da 

EEAA somam-se ainda a avaliação dos alunos encaminhados por baixo rendimento 

escolar, suspeita de deficiência ou de transtornos funcionais e reavaliação dos ANEE 

ou estudantes com TF que serão promovidos aos anos finais do Ensino Fundamental.

A EEAA ainda atua como apoio em diversos projetos e ações formativas da 

instituição, tanto no espaço das coordenações coletivas, como em dias letivos 

temáticos nos quais são tratados assuntos específicos que visam promover a reflexão 

acerca das ações empreendidas e nos casos pertinentes, novas propostas de 

atuação.

O Serviço de Orientação Educacional (SOE) é um serviço de atuação em todos 

os segmentos da escola e que trabalha na intermediação de conflitos escolares e 

familiares e na promoção de ações preventivas que possam diminuir ou dissipar 

situações complexas que comprometem o desenvolvimento físico, emocional e 

cognitivo dos educandos. O SOE busca trabalhar sempre em parceria com os sujeitos 

envolvidos, e para tanto, precisa construir uma relação de confiança que permita 

administrar os diferentes pontos de vista, ter a habilidade de negociar e prever ações. 

Sendo assim, ao longo de todo ano letivo, desenvolve um trabalho que valoriza 

questões como a autoestima, o respeito mútuo, sexualidade e a disciplina e no qual 

se possa reduzir as ocorrências de problemas decorrentes de indisciplina, violência, 

agressividade, evasão/repetência e preconceito. Quando necessário, recorre a 

instâncias externas à escola, como o Conselho Tutelar ou de Assistência Social.



206

206

Todos os serviços de apoio da EC 510 trabalham conforme SUS planos de 

Ação, que também se encontram nos anexos deste PPP e em consonância as 

demandas da escola, acompanhando, participando, desenvolvendo e incentivando 

todas as propostas da escola, sendo essenciais ao bom desenvolvimento de cada 

atividade proposta neste Projeto Político Pedagógico.

11.3 Composição pessoal

11.3.1 Composição das Equipes Gestora e Pedagógica

Tabela 4 - Dados da CRE

Coordenação Regional de 
Ensino

Recanto das Emas

Endereço Completo Quadra 203 A / E – Avenida 
Potiguar
CEP: 72.621-200

Telefone / Fax 3901 – 2372

Diretor Marcos Faria

Tabela 5- Dados da Instituição Escolar

Nome da Escola Escola Classe 510 do Recanto das Emas - DF

Endereço Completo
Quadra 511 Conj. 11 EPC 02 CEP: 72.660-333  
Recanto das Emas – Distrito Federal

Telefone/ Fax (61) 3901-3661

Data da criação da escola 09 de abril de 2001

Data de modificação da 
nomenclatura 10 de abril de 2013

Turno e funcionamento Matutino e Vespertino

Nível de Ensino Ofertado Educação Básica
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Etapa Anos iniciais

Direção 2017 - 2019
Diretora: Patrícia Henriques de Oliveira

Vice-Diretora: Jane Soares Santos

11.3.2 Profissionais da Educação 

Compreendemos como profissionais da educação todos os sujeitos envolvidos 

no processo educativo, a partir do trabalho que executam no âmbito da instituição 

escolar. Sobre esses profissionais, o PPP da SEDF (2012) assinala que:

 Os profissionais da educação são sujeitos fundamentais da 

ação educativa e, por isso, devem assumir o compromisso com 

a formação integral do estudante. As relações estabelecidas 

entre os profissionais da educação e a comunidade, os 

estudantes e seus pares são determinantes para atingir os 

objetivos expressos no Projeto Político-Pedagógico da escola. 

Para tanto, é necessário repensar sempre a prática, que deve 

ser pautada por estudos continuados e pela autoavaliação, 

compreendendo a incompletude essencial que os constitui como 

seres humanos, percebendo-se como sujeitos transformadores, 

críticos, criativos e éticos (SEDF 2012, p.27)

 

Sendo assim, nesse ano letivo, a EC 510 conta com a atuação de 

aproximadamente 85 profissionais da educação que procuram trabalhar de forma 

respeitosa e harmoniosa, cientes de sua importância e da importância da prática 

profissional para o sucesso da instituição como um todo.

A direção da escola conta com a Diretora, Vice - diretora,  01 Supervisora 

Pedagógica, 01 Chefe de Secretaria e 01 Apoio de Direção (ainda há a promessa de 

ser incluído 01 Supervisor Administrativo), que procuram trabalhar a partir da 

organização de gestão democrático-participativo no qual, os objetivos traçados para o 

grupo partem de situações e decisões compartilhadas, sendo consideradas tanto a 

eficácia no cumprimento das metas, para alcance de resultados, como também a 

situação expressa na individualidade de cada caso e ainda a preocupação com a 
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manutenção das condições de respeito e confiança necessárias à realização de um 

bom trabalho (LIBÂNEO,OLIVEIRA e TOSCHI, 2011).

Além da Supervisora Pedagógica, a escola possui 01 Coordenador Pedagógico 

da Educação Integral e seus devidos monitores, e nenhum coordenador pedagógico, 

nem para a Educação Infantil e nem para os anos iniciais, o que dificultará o 

andamento efetivo das ações pedagógicas. Na ausência destes profissionais, que é 

dada por direito à escola, os professores e a supervisão pedagógica, tem assumido 

tal função. Ficando assim acumuladas as atribuições do supervisor pedagógico com 

as funções do coordenador, tendo que auxiliar os professores nas atividades do dia a 

dia, nos projetos e programas desenvolvidos na escola, buscando a união entre 

professores para que trabalhem em equipe. É importante ressaltar que a escola, 

devido à portaria vigente em 2016 para a composição de coordenadores perdeu o 

direito a ter mais um coordenador, ou seja em 2015 estavam previstos 04 

coordenadores pedagógicos (sendo 01 para a Educação Integral) e no ano de 2016 e 

2017, contava apenas com o direito a 03 coordenadores, e em 2018 tem direito a dois 

coordenadores, porém não preenchidas. A escola não conta com coordenadores 

pedagógicos.

O quadro de professores regentes é composto por 43 profissionais, atuando 20 

no turno matutino, 20 no turno vespertino, 01 professora com carga horária de 20h e 

02 professoras específicas de Educação Física para atender o projeto Educação com 

Movimento. Observamos que o grupo se apresenta muito unido e troca 

constantemente experiências, o que gera um ensino com maior qualidade. 

A supervisão administrativa ainda está em processo de implantação, 

dependendo de liberação da Secretaria de Educação para a nomeação de um 

Supervisor Administrativo. Até o presente momento as funções administrativas têm 

sido exercidas pelo funcionário concursado para Apoio de Direção sob a supervisão 

da Diretora Escolar.

Quanto aos Serviços de Apoio mencionados na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei nº 9594/96 (BRASIL, 1996), a escola conta com 01 

professora para o Atendimento Educacional Especializado - AEE, que atende aos 

alunos com necessidades educacionais especiais e dá apoio tanto aos pais quanto 

aos professores.
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No que se refere à Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA, 

esta é composta por 02 Pedagogas com lotação na escola. Contamos também com 

01 psicóloga itinerante que atende a escola duas por semana.

O Serviço de Orientação Educacional – SOE, é composto por 01 Orientadora 

Educacional, que atua como elo entre educadores, pais e alunos, nas questões 

relativas ao rendimento escolar, comportamento, frequência, encaminhamentos para 

serviço de saúde, Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem ou ao Conselho 

Tutelar, quando necessário. Para um melhor atendimento ao serviço de Orientação 

seriam necessários mais 02 orientadores como previsto na portaria SEDF nº 32 de 04 

de fevereiro de 2013.

A escola conta ainda com um Técnico de Gestão Educacional, na 

especialidade monitor, para atendimento de três alunos com diagnóstico de 

Deficiência Física com altas necessidades educacionais (DF/ANE). Embora 

consideremos um avanço no processo de inclusão dos alunos que contam com o 

serviço de monitoria, ressaltamos que seria necessário pelo menos mais um 

profissional devido às especificidades dos casos acompanhados. Ainda como auxílio 

a este tipo de atendimento a escola conta com o serviço de três monitores do Jovem 

Educador Voluntário, que atende às Classes Especiais, nos turnos matutino e 

vespertino.

A Secretaria Escolar conta com a atuação do Chefe de Secretaria, que também 

compõe a equipe de direção e com dois secretários escolares que auxiliam o chefe. A 

escola conta também com a atuação de um profissional readaptado que auxilia no 

cuidado da horta da escola, nos serviços de portaria e visita aos responsáveis pelos 

alunos faltosos com comunicados da direção solicitando presença na escola. Tais 

serviços estão prejudicados atualmente, pois o servidor responsável encontra-se 

afastado para tratamento de saúde, principalmente, o de visita domiciliar já que não 

existe outro profissional para substituí-lo.  Diante disso para realizar tais funções 

conta-se com o apoio e compreensão de profissionais terceirizados que moram na 

região e se dispuseram, voluntariamente, a executar tal tarefa, em horários que não 

comprometem o exercício de sua função na escola.

Para os serviços de cozinha, limpeza e vigilância, a escola é atendida por 

empresas terceirizadas, contratadas pelo GDF, sendo cinco profissionais atuantes na 

cozinha, quatorze funcionários para limpeza, quatro vigilantes que trabalham em dias 

alternados dois no turno diurno e dois no turno noturno.
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Aos profissionais atuantes na cozinha compete preparar e distribuir o lanche 

dos estudantes de acordo com as orientações nutricionais da SEDF, cuidar da 

limpeza e organização dos utensílios, da cozinha e depósito. Em caso de alunos com 

restrições alimentares, a escola por meio dos professores e direção solicitam aos pais 

que comuniquem e apresentem laudo médico para que os funcionários preparem o 

lanche de forma diferenciada. 

Os funcionários de serviços gerais organizam e fazem a manutenção da 

limpeza de todas as dependências da escola durante todo turno de funcionamento. 

Além disso, em dias determinados e nos recessos escolares realizam mutirões para 

retirada de lixo e limpeza em áreas que necessitem de cuidado específico. 

E quanto aos vigilantes, estes cuidam da segurança da comunidade escolar e 

do patrimônio da escola. Trabalham em dias alternados e atuam nos dois turnos nos 

dias em que estão de serviço. Em casos que se fizerem necessários, a escola poderá 

contar ainda com a intervenção do Batalhão Escolar, entrando em contato via 

telefone. 

Além de todos esses profissionais, atuam ainda no projeto Educação Integral, 

05 voluntários que recebem ajuda de custo do programa Mais Educação destinada a 

esse fim. Esses voluntários desenvolvem as seguintes oficinas: letramento 

alfabetização, letramento matemático, psicomotricidade, capoeira, e brinquedoteca a 

partir de orientações específicas da Coordenação do projeto.

A par de todo funcionamento e gerenciamento dos recursos humanos da 

escola, encontram-se diretamente envolvidos as equipes de Direção e Supervisão 

Administrativa, visando o sucesso de toda comunidade escolar, a partir do bem-estar 

e comprometimento de todos esses profissionais.

11.4 Gestão de Pessoas

Objetivos Metas Ações Avaliação 
das Ações

Respon-
sáveis

Cronogra-
ma

Interferir 

positiva-

mente na 

realidade 

Atender 

alunos em 

dificulda-

des;

Realizar 

palestra

Executar 

projetos que 

Análise de 

resultados 

em sala

Percepção 

Orientado

-ra 

Educacio-

nal

De 

Fevereiro 

a 

Dezembro
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escolar a 

fim de sanar 

as 

dificuldades 

apresenta-

das

Apoiar os 

professo-

res em 

suas 

práticas 

pedagógi-

cas

Sensibili-

zar a 

família 

como 

responsá-

veis pela 

educação 

de seus 

filhos

Criar 

projetos 

que 

favoreçam 

a 

dissemina-

ção de 

problemas 

levantados

.

orientem e 

esclareças 

os 

educandos 

nos mais 

diferentes 

assuntos

Reunir com 

professores

Reunir com 

responsávei

s

Apoiar os 

projetos 

vigentes na 

escola

de maior 

participação 

da família

Diminuição 

dos 

conflitos em 

sala

Observação

Atender aos 

alunos com 

transtornos 

e/ou 

dificuldades 

de 

Oferecer 

atendiment

o a todos 

os casos 

de 

educandos 

Observação 

do cotidiano 

dos 

educandos 

atendidos 

pelo EEAA

Observação 

dos 

educandos 

em sala

Análise dos 

resultados 

Psicóloga Fevereiro 

a 

Dezembro
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aprendiza-

gem 

atendidos 

pela 

Equipe de 

Apoio a 

Aprendiza

gem

Intervenção 

individual

Trabalho em 

conjunto às 

pedagogas

Redigir 

relatórios 

individuais 

acerca do 

desenvolvim

ento do 

educando

apresenta-

dos em sala 

pelo 

educando

Registro 

dos 

professores

Mediar as 

aprendizage

ns

Reduzir 

significativ

amente o 

índice de 

repetência

Promover 

o 

letramento

Elaborar 

aulas 

Desenvolver 

senso crítico 

nos 

educandos

Favorecer o 

trabalho de 

pesquisa

Executar os 

projetos da 

escola

Análise dos 

resultados 

apresentad

o em cada 

bimestre 

pelos 

educandos

Observação

Auto- 

avaliação

Professor

es

De 

Fevereiro 

a 

Dezembro

Auxiliar os 

educandos 

com 

dificuldades

, 

transtornos 

e/ou 

deficiências, 

de modo a 

favorecer a 

Atender 

todos os 

alunos que 

se 

encaixam 

nos 

quesitos 

específico

s da sala 

de 

Elaborar 

atividades 

diferenciada

s para o 

atendimento 

individual, 

visando 

superar as 

dificuldades 

apresentada

Observação 

do 

progresso 

dos 

educandos 

atendidos 

em sala de 

aula.

Percepção 

diária na 

Pedagoga

s e 

profission

al da sala 

de 

recursos

De 

Fevereiro 

a 

Dezembro
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aprendizage

ns

Recurso 

ou serviço 

de Apoio a 

Aprendiza

gem

Oferecer 

ao 

professor 

apoio 

pedagógic

o para sua 

prática 

diária.

s

Reunir-se 

com os 

professores 

para definir 

estratégias 

de 

atendimento 

em sala de 

aula

Preparar 

estudos para 

os 

professores, 

em uma 

visão de 

formação 

continuada.

Desenvolver 

projetos na 

escola para 

a inclusão 

dos 

educandos

Elaborar o 

Plano de 

ação dos 

serviços de 

apoio

Auxiliar o 

professor na 

construção 

da 

melhoria do 

convívio 

entre os 

educandos, 

com base 

no respeito 

às 

diferenças, 

individualida

des e no 

princípio da 

igualdade.

Autoavaliaç

ão

Avaliação 

coletiva do 

trabalho 

pelo grupo.
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adaptação 

curricular

Auxiliar 

alunos com 

deficiência 

física em 

seu dia a 

dia

Prestar 

auxílio a 

todos os 

educandos 

com 

necessida

des 

físicas.

Favorecer 

o bem 

estar deste 

educando 

na escola

Acompanhar 

os 

educandos 

em sala, 

durante o 

intervalo, e 

ida ao 

banheiro 

(troca de 

fralda)

Incentivar na 

realização 

das 

atividades 

propostas

Observação 

do 

cumpriment

o das metas

Monitor De 

fevereiro a 

dezembro

Administrar 

os 

documentos 

dos 

educandos

Realizar o 

censo 

escolar 

anual

Zelar pela 

documenta

ção dos 

educandos

Preparar 

pastas de 

documento 

dos alunos

Realizar 

transferên

cias.

Fornecer 

históricos 

Realizar 

levantament

o de dados 

dos 

educandos 

para o censo 

escolar

Verificar as 

pastas de 

documentos 

a fim de 

verificar 

pendencias

Realizar 

oficina com 

os 

professores 

Observação

Otimização 

do espaço

Secretário

s

De janeiro 

a 

dezembro
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escolares

Matricular 

e enturmar 

educandos

Acompanh

ar o 

preenchim

ento dos 

diários de 

classe

para explicar 

o 

funcionamen

to de diário 

eletrônico

Participar de 

reuniões 

sobre diários 

e 

preenchimen

to dos 

registros 

avaliativos

Organizar as 

pastas de 

documentos 

dos 

educandos 

conforme as 

turmas de 

matrícula

Preparar 

com 

excelências 

os lanches 

e almoço 

servidos na 

escola 

Elevar 

substancia

lmente a 

qualidade 

do lanche 

e almoço 

oferecidos 

da escola

Manter 

nas 

condições 

adequadas 

Limpar 

diariamente 

a cozinha 

seguindo as 

especificaçõ

es da SEEF

Organizar o 

depósito de 

alimentos

Limpar 

geladeiras e 

freezer 

Merendeira

s

Responsáv

el direto

Qualidade 

do 

Lanche 

apresenta

da

Aprovaçã

o nas 

vistorias 

constante

s dos 

órgãos 

competent

De 

Fevereiro 

a 

Dezembro
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a 

conservaç

ão e 

acondicion

amento 

dos 

alimentos

Aprimorar 

o espaço 

para 

melhor 

higienizaç

ão do local 

e dos 

alimentos

Organizar 

o depósito 

seguindo 

as normas 

e datas de 

venciment

o dos 

produtos

constanteme

nte

Lavar 

utensílios de 

cozinha 

diariamente

Higienizar os 

alimentos 

conforme as 

normas da 

SEEDF

Realizar 

levantament

o da 

qualidade 

dos produtos 

que são 

entregues

Verificar se 

os produtos 

entregues 

seguem as 

recomendaç

ões da 

SEEDF

es

Realizar a 

administraç

ão das 

documentaç

Organizar 

as pastas 

dos 

funcionário

Realizar 

palestra aos 

funcionários 

acerca dos 

Auxiliar 

Administrati

vo

Observaç

ão 

Qualidade 

no 

De Janeiro 

a 

Dezembro
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ões dos 

funcionários

s

Arquivar 

documento

s

Entregar 

dentro dos 

prazos 

estipulado

s as 

documenta

ções 

exigidas 

como folha 

de ponto, 

atestados, 

médicos, 

encaminha

mentos e 

expedidos 

de 

profissiona

is)

procediment

os 

administrativ

os e normas

Entregar 

formulários 

de 

atualização 

de dados

Conferir 

mensalment

e as folhas 

de pontos, 

atestados, 

cumprimento 

de horários

Enviar 

documentos 

nos prazos a 

CRE

Semanalme

nte ir a CRE 

para buscar 

malote

atendimen

to

Cumprime

nto de 

prazos

Garantir a 

segurança 

da escola

Diminuir 

significativ

amente a 

entrada de 

pessoas 

não 

autorizada

s na 

escola

Informar a 

direção 

sobre 

possíveis 

eventualidad

es

Registrar no 

livro de 

ocorrência 

Vigias 

terceirizado

s

Qualidade 

do 

trabalho

Apresenta

r

Registro 

de 

ocorrência

s

De Janeiro 

a 

Dezembro
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Realizar a 

entrada e 

saída dos 

alunos

Checar a 

entrada de 

pessoas 

na escola 

fora dos 

horários 

de entrada 

e saída 

dos 

estudantes

Zelar pela 

segurança 

patrimonial 

da escola

todos os 

fatos fora da 

normalidade

Verificar 

quem entra 

e quem sai 

da escola

Realizar 

rondas 

diárias para 

verificar a 

situação das 

portas, 

janelas, 

extintores, 

luzes 

acessas

Garantir 

uma escola 

limpa e 

higiênica

Limpar 

todas as 

dependênc

ias da 

escola 

diariament

e

Realizar 

faxina aos 

sábados

Zelar pela 

limpeza 

dos 

espaços 

escolares

Limpar 

diariamente 

todos os 

espaços da 

escola

Lavar 

semanalmen

te mesas, 

cadeiras e 

portas 

(limpando 

possíveis 

pichações)

Mensalment

e lavar 

rodapés e 

Funcionário

s 

terceirizado

s da 

limpeza

Observaç

ão

Análise de 

pesquisa 

feita com 

comunida

de escolar 

acerca da 

qualidade 

da 

limpeza 

apresenta

da

De Janeiro 

a 

Dezembro
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paredes da 

escola

11.5 Gestão de Resultados Educacionais

Objetivo Metas Ações Responsá
-veis

Avaliação Cronogra-
ma

Garantir a 

qualidade 

do ensino 

oferecido 

pela escola

Diminuir 

significativa-

mente a 

evasão 

escolar

Dirimir a 

reprovação 

escolar

Acompanhar 

o desenvolvi-

mento dos 

educandos no 

decorrer do 

ano letivo

Aulas de 

reforço

 Projetos de 

reagrupa-

mento

Projeto 

Interventivo

Projeto de 

desenvolvi-

mento da 

leitura e 

interpreta-

ção

Oficinas 

Matemáti-

cas

Contato 

direto com 

os 

responsávei

s dos 

alunos 

faltosos

Encaminha

mento dos 

alunos 

Professo-

res

Gestão 

escolar

Equipes 

de Apoio 

(SOE, 

EEAA e 

Sala de 

Recursos)

Coordenaç

ão 

Pedagógic

a

Formativa

Análise de 

dados 

colhidos 

(testes 

diagnósti-

cos, 

análise de 

desempe-

nho 

individual, 

Registros 

avaliati-

vos)

De 

Fevereiro a 

Dezembro
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infrequentes 

ao 

Conselho 

Tutelar

Verificar a 

aprendizag

em no 1º e 

2 º anos de 

escolarizaç

ão

Alcançar o 

nível 3 na 

primeira 

provinha 

Brasil (análise 

do 1º ano de 

escolarização)

Alcançar nível 

4 na segunda 

Provinha 

Brasil (análise 

do 2º ano de 

escolarização

Realizar 

atividades 

de múltipla 

escolha nos 

moldes da 

Provinha 

Brasil 

(simulados)

Projeto de 

leitura

Oficinas 

Matemática

s

Atividades 

voltadas 

para o 

letramento

Projeto 

Interventivo

Reforço 

escolar

Projeto 

Interventivo

Toda a 

equipe 

Pedagógic

a

Alcance 

das metas

Análise 

dos 

gráficos

Março a 

Abril 

(primeira 

parte)

Setembro 

a 

Novembro 

(segunda 

parte)

Não 

acontecerá 

em 2018

Garantir 

aprendizag

em 

Alcançar os 

índices de 

proficiência 

Realizar 

atividades 

de múltipla 

Toda 

Equipe 

Pedagógic

Alcance 

das metas

Análise de 

De 

Fevereiro a 

Dezembro
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significativ

a aos 

educandos 

ao final do 

1º ciclo

em leitura, 

escrita e 

matemática

escolha nos 

moldes da 

Avaliação 

(simulados)

Projeto de 

leitura

Oficinas 

Matemática

s

Atividades 

voltadas 

para o 

letramento

Projeto 

Interventivo

Reforço 

escolar

Projeto 

Interventivo 

a gráficos 

comparati

vos às 

avaliações 

anteriores

Garantir 

aprendizag

em 

significativ

a aos 

educandos 

ao final do 

2º ciclo

Alcançar os 

índices de 

proficiência 

em leitura, 

escrita e 

matemática

Realizar 

atividades 

de múltipla 

escolha nos 

moldes da 

Prova Brasil 

e Ana 

(simulados)

Projeto de 

leitura

Oficinas 

Matemática

s

Atividades 

voltadas 

Toda 

Equipe 

Pedagógic

a

Alcance 

das metas

Análise de 

gráficos 

comparati

vos às 

avaliações 

anteriores

De 

Fevereiro a 

Dezembro
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para o 

letramento

Projeto 

Interventivo

Reforço 

escolar

Projeto 

Interventivo 

Contato 

direto com 

as famílias 

dos 

educandos 

infrequentes

Encaminha

mento aos 

Conselho 

Tutelar dos 

estudantes 

infrequentes

.

11.6 Gestão Financeira - Programas PDAF, PDDE, PDE

Objetiv
o

Metas Ações Responsá-
veis

Avaliação Cronogra-
ma

Financia

r as 

despesa

s de 

custeio 

e capital 

Adquirir 

materiais 

permanente

s;

Adquirir 

materiais de 

Realizar 

reuniões 

com a 

comunidad

e escolar 

para definir 

Presidente 

da UE.

Realizada 

em reuniões 

com a 

comunidade 

escolar para 

análise dos 

Reuniões 

bimestrais 

definem as 

prioridades 

da UE;

Os 
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da 

escola 

da UE.

uso diário;

Realizar 

pequenos 

reparos na 

infraestrutur

a da UE.

as 

prioridades 

de 

investiment

o e a 

aplicação 

das verbas 

recebidas.

resultados 

obtidos de 

acordo com 

os 

investimento

s aplicados.

investiment

os 

acontecem 

sem 

prazos 

definidos, 

pois 

dependem 

dos 

repasses 

realizados 

pelo 

Estado.

12 -  ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DO PPP

O acompanhamento, controle e avaliação do PPP acontece periodicamente 

com as observações e reflexões da comunidade escolar na realização dos projetos e 

nas mudanças necessárias para uma aprendizagem de qualidade.

O Projeto Político Pedagógico é um documento que está em constante 

elaboração, pois entendemos que precisamos aperfeiçoá-lo e o mantermos de acordo 

com a realidade da comunidade escolar, da Secretaria de Educação e com o MEC. 

12.1 Cronograma de ações e avaliação do PPP

OBJETI-
VO

META AÇÕES RESPON-
SÁVEIS

AVALIAÇÃO CRONOGRAMA

Embasar 

toda a 

ação 

pedagógi

ca e 

política da 

Traçar a 

identidade 

da EC 510

Conhecer e 

reconhecer 

a história do 

Aplicar 

questionário

s e 

pesquisas 

com a 

comunidade 

Comuni-

dade 

Escolar

Observaçõe

s e 

reflexões da 

comunidade 

escolar.

De Fevereiro a 

Março.
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EC 510 local em 

que 

estamos 

inseridos e 

da escola

escolar, 

investigar 

documentos 

da escola.

Estipular as 

concepções 

que 

fundamenta

m as 

práticas 

políticas-

pedagógica

s da 

Instituição.

Estipular a 

organização 

do trabalho 

pedagógico

Realizar 

reuniões, 

estudos e 

debates 

para a 

construção 

do PPP.

Definir os 

projetos da 

escola.

Corpo 

Docente 

e gestão 

escolar.

Registros e 

reflexões 

das práticas 

pedagógica

s e seus 

resultados.

De Março à 

Abril.

Organizar o 

Currículo da 

Instituição

Estudar o 

Currículo em 

Movimento

Definir o 

currículo 

trabalhado 

em cada 

bimestre

Comunid

ade 

Escolar

Registros, 

reflexões, 

reuniões e 

avaliação 

do currículo 

já 

trabalhado.

Ao iniciar cada 

bimestre.

Nortear as 

ações 

Coordenaçõ

es 

Corpo 

Docente 

Será no 

decorrer do 

Durante todo o 

ano letivo.
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pedagógica

s

pedagógicas

, formação 

continuada.

e gestão 

escolar.

ano letivo, 

através de 

reflexões e 

resultados 

das 

aprendizage

ns.

Envolver a 

Comunidad

e Escolar 

na criação 

do PPP

Realizar 

reuniões e 

debates 

para a 

construção 

do PPP. 

Comunid

ade 

Escolar

Avaliação 

contínua no 

decorrer do 

ano.

Durante todo o 

ano letivo.

13. PROJETOS ESPECÍFICOS 

Antes de apresentarmos os projetos desenvolvidos a partir das discussões e 

necessidades detectadas pela comunidade escolar, nessa seção, trataremos dos 

projetos que foram implementados a partir de políticas públicas educacionais e por uma 

oportunidade de parceria com um grupo da Universidade de Brasília que tem atendido 

algumas crianças e suas famílias.

Chamamos esses projetos de “especiais”, por sua natureza externa e aplicação 

em situações específicas e em decorrência de diferentes demandas que surgem ao 

longo do processo educativo, sendo tais projetos aplicados em nível nacional e distrital, 

dentre as quais destacamos os Programas: Circuito de Ciências, Educação Integral, 

Programas PDAF, PDDE, PDE, e Semana de Educação para a Vida. Quanto ao projeto 

Saúde Integral, trata-se de um trabalho desenvolvido com a comunidade escolar desde 

2008, porém com maior abrangência a partir do ano de 2012.

13.1 Circuito de Ciências
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 O Circuito de Ciências das Escolas da Rede Pública de Ensino é uma parceria 

realizada entre a Secretaria de Educação do Distrito Federal, o Ministério da Ciência e 

Tecnologia, Ministério do Meio Ambiente, Instituto Federal de Brasília e Agência 

Espacial Brasileira, que organizou o primeiro circuito no ano de 2011 e agora segue 

com o evento que ganhou bastante destaque entre alunos e professores.

O projeto do Circuito da Ciências é dividido em três fases, em que os 

participantes são distribuídos e concorrem entre si de acordo com a etapa ou 

modalidade de matrícula. As categorias concorrentes são: educação infantil; anos 

iniciais; finais; ensino médio; educação de jovens e adultos; profissionalizante e 

educação inclusiva. Durante o Circuito Ciências os participantes recebem medalhas, 

certificados e prêmios oferecidos pelas instituições organizadoras e empresas 

parceiras.

Toda essa movimentação tem como objetivo a divulgação do conhecimento 

científico com vistas à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), que ocorre 

anualmente desde o ano de 2004.  No ano de 2011, a EC 510 participou da primeira 

edição do Circuito com o Projeto “Filtro Natural”, desenvolvido pelos alunos do 3º ano 

B, sob a coordenação da professora Suzana Porto. Embora o projeto não tenha 

participado da etapa nacional, este representou nossa escola nas etapas regional e 

distrital, o que significou uma grande vitória e incentivo para todos os envolvidos.

No ano de 2012 a escola foi representada pela turma do 5ª ano “D”, com o 

projeto voltado para a sustentabilidade sobre o efeito estufa e suas consequências, 

sendo responsável pelo fato da escola ser representada na etapa distrital.

Já em 2009, com o tema voltado para a saúde e movimento a escola foi 

representada por um grupo de alunos participantes do Projeto Piloto Educação em 

Movimento, que sob o comando do professor de Educação Física, Elmo, apresentou o 

projeto sobre o Slackline.

No ano de 2014, a escola foi defendida no circuito de Ciências pela turma do 4º 

ano D, com o projeto: Redescobrindo a Lâmpada de Moser, ressaltando um projeto 

simples, mas de suma importância para o desenvolvimento social, principalmente por 

ser alicerçado sob um dos pilares dos eixos estruturantes do Currículo em Movimento: 

a sustentabilidade. O projeto em questão recebeu destaque na etapa regional do 

circuito de ciências, tendo sido convidado a participar da etapa Distrital, onde repetiu 

o feito de destaque, chegando até a etapa Nacional do Circuito de ciências, o que foi 
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de grande valia por ter despertado nos participantes o gosto pela pesquisa, 

descoberta, pelo ato de pensar.

Em 2015 a escola participou com o projeto sobre Fotossíntese realizada com 

alunos do 4º e 5º anos, uma vez que a temática do circuito de ciências foi: Luz, 

ciências e vida, sendo de grande relevância s desenvolvimento pedagógico dos 

educandos, de tal forma que a escola obteve destaque nas etapas na qual participou. 

No ano passado a escola foi representada na etapa regional com os estudantes do 5° 

ano que desenvolveram um trabalho sob a temática do circuito de ciências, a saber “A 

Ciências alimentando o Brasil”.

Para ao presente ano, a escola estará representada na etapa regional com os 

estudantes do quinto ano que desenvolverá o trabalho pautado e embasado na 

temática escolhida para o ano de 2018: “Ciência para a Redução das 

Desigualdades””. Espera-se que mais uma vez a escola se destaque por trabalhar de 

modo científico, realizando um projeto de pesquisa, experiência, análise de dados, 

observação e conclusão com os educandos, o que tem acarretado em maior 

desenvolvimento das turmas participantes e fomentando o saber científico como 

prática comum a eles.

13.2 Educação Integral

A Educação Integral é um projeto que tem sido implantado pela SEDF e tem 

como maior objetivo formar o ser humano em sua integralidade e para sua 

emancipação. Sendo assim, há uma perceptível diferença entre a educação integral 

para uma escola de tempo integral, na qual a ênfase maior encontra-se no tempo de 

permanência, sem que sejam pensadas outras alternativas às atividades já realizadas 

pelos estudantes no horário regular

Dessa forma, a proposta da Educação Integral não é a de repetir as mesmas 

atividades já realizadas pelos alunos, mas é buscar formas de aproximar a escola, e a 

comunidade, visando garantir a vivência escolar de alunos, professores e família em 

um exercício cotidiano e coletivo de cidadania.

Embora o artigo 34 da LDB (BRASIL, 1996) aponte para a ampliação 

progressiva do tempo diário de permanência do estudante na escola, é preciso 

observar a qualidade desse tempo e quais as oportunidades efetivas de formação 
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poderão ser criadas, tendo em vista uma educação voltada para diferentes formas de 

aprendizagem e respeito aos direitos humanos.

13.  Semana de Educação para a Vida

A Semana de Educação para a Vida foi instituída por lei federal, sancionada 

pela Presidência da República no ano de 2009, a partir de um projeto do Ministério da 

Educação. Criada em 27 de julho do referido ano, a Lei nº 11.988, dispõe sobre a 

obrigatoriedade de ser instituída pelas Secretarias Estaduais de Educação, uma 

semana dentro do calendário escolar, em que possam ser trabalhados assuntos 

diversificados que não se encontram contemplados de forma obrigatória nos 

currículos escolares, mas que são de vital importância para a formação integral dos 

estudantes.

Esta ação tem como princípio envolver alunos e professores para trabalhar de 

forma lúdica temas transversais da Educação. Cada unidade tem a responsabilidade 

de elaborar um cronograma de atividades, que contemple temas como 

Sustentabilidade, Direitos Humanos, Educação Sexual, Diversidade e Alimentação 

Saudável. A realização é fruto da lei federal nº 11,988/09 e integra o calendário das 

unidades de ensino fundamental e médio do Distrito Federal, que para o ano de 2018 

compreende a semana de 7 à 11 de maio.

No momento de montar a programação da semana, as comunidades escolares 

devem levar em consideração suas principais necessidades.

13.4  Plenarinha de Educação Infantil
A SEEDF promove, desde 2013, o projeto pedagógico intitulado Plenarinha da 

Educação Infantil. Constitui-se como um processo pedagógico realizado por meio da 

rotina e das Linguagens explicitadas no Currículo de Educação Infantil, em que as 

crianças exercem o direito de participar ativamente das reflexões em torno de seus 

direitos e necessidades. 

O projeto materializa-se por meio da escuta sensível e atenta às crianças, de 

forma a considerar a sua percepção sobre as situações que vivenciam na escola, na 

comunidade e na cidade, traduzindo-se em contribuições relevantes para melhoria da 

Primeira Infância no DF. 
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Em 2018, A VI Plenarinha tem como tema: “Universo do brincar”, o mais votado 

na avaliação da V Plenarinha. Tem por objetivo oportunizar a reflexão acerca da 

importância da brincadeira, bem como promover práticas pedagógicas lúdicas que 

contribuam para o desenvolvimento infantil, considerando o protagonismo das 

crianças e a relação entre o brincar e o aprender. As turmas do 1º ano do Ensino 

Fundamental são convidadas a participar do projeto.

Durante o período de fevereiro a setembro as unidades escolares deverão 

desenvolverem o trabalho efetivo junto às crianças, onde a culminância dos trabalhos 

ocorre em plenárias locais e regionais durante a Semana Distrital da Educação 

Infantil, compreendendo entre os dias 20 a 25 de agosto, dando visibilidade aos 

trabalhos produzidos pelas crianças. Também ocorre planária distrital.

13.5  Educação com Movimento

O Educação com Movimento (PECM) é uma política pública da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) que visa a inserção do professor de 

Educação Física na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A 

escola EC 510 conta com duas professoras de Educação Física, que aplicam o 

projeto nas turmas de 3º ano ao 5º ano.

A finalidade precípua é a ampliação das experiências corporais dos estudantes 

da Educação Infantil e Anos Iniciais, mediante a intervenção pedagógica integrada e 

interdisciplinar entre o professor Pedagogo e o professor de Educação Física, na 

perspectiva da Educação Integral, conforme preconizado no Currículo da Educação 

Básica do Distrito Federal. Ressalta-se que a Educação Física na escola é 

representada pelas mais variadas manifestações da Cultura Corporal, e que se dão 

por meio de brincadeiras e jogos, que são atividades fundamentais para a formação 

integral das crianças. 

Neste sentido, a escola é um lugar privilegiado para o desenvolvimento destas 

práticas pedagógicas, quais sejam: o desenho, a brincadeira de roda, amarelinha, 

bolinha de gude, pião, pique-pega, queimada, corda, bete, elástico e outras. É pela 

brincadeira que a criança fala, pensa e elabora seus sentidos para o mundo, onde se 

dão as relações sociais através da sua corporeidade. Por meio das brincadeiras e dos 
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jogos a criança se relaciona com o mundo que a cerca, num movimento partilhado, 

dando sentido às coisas e a sua própria vida.

13.6 Semana de Conscientização do Uso Sustentável de Água

Apresentação:
Este projeto é parte integrante do Calendário Escolar da SEEDF e visa 

conscientizar a comunidade escolar acerca do uso sustentável da água, um bem tão 

precioso que a cada ano tem se tornado mais escasso, sendo necessário a reflexão e 

mudança de atitude em relação ao consumo de água. Para o ano de 2018, devido a 

grande incidência de doenças advindas do acúmulo de água e do mosquito Aedes 

Aegypti, como dengue e zika vírus, e do racionamento da água, este tema também foi 

inserido neste projeto.

Justificativa:
Após estudos e pesquisas acerca da escassez de água no planeta com o um 

todo e o fato de vivermos em uma cidade onde os recursos hídricos não são 

abundantes e há um consumo desacerbado do mesmo pela comunidade local, bem 

como o registro de uma epidemia de dengue nas redondezas, faz-se necessário 

trazer a discussão do uso sustentável da água, sua importância, bem como o pensar 

sobre o descuido deste recurso diariamente pode acarretar em  racionamento de 

água (como já acontece em algumas cidades brasileiras)e até mesmo em sua 

extinção. Reforçando a necessidade não acumular água parada, criadouro do 

mosquito Aedes Aegypti, responsável pela transmissão de doenças muito perigosas 

ao desenvolvimento humano como a zika e a dengue, que pode em última instancia 

causar o óbito de um paciente.

Diante da recorrência destes assuntos, a escola se uniu às instituições 

responsáveis e criou um projeto de conscientização de atitudes necessárias a 

manutenção dos recursos hídricos, seu uso sustentável e também, de combate ao 

transmissor das doenças aqui citadas.

Objetivo geral
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 Conceber o uso sustentável de água como essencial e natural para a 

manutenção da vida, bem como ressaltando que este recurso hídrico 

mal gerido pode ser responsável pela proliferação de doenças como a 

dengue e a Zika.

Objetivos específicos

 Trabalhar a importância da água no cotidiano;

 Ressaltar a necessidade de usufruir deste recurso de maneira 

consciente;

 Promover debate acerca das novas posturas a serem adotadas 

diariamente para garantir o uso sustentável da água;

 Conhecer como um bem tão importante e essencial à vida pode 

contribuir para a proliferação da dengue, zika e febre Chikungunya.

 Reconhecer o mosquito Aedes Aegypti como transmissor das doenças, 

seu ciclo de vida;

 Identificar os cuidados necessários para evitar o mosquito transmissor 

destas doenças;

 Trabalhar a oralidade nos educandos como forma de desenvolvimento 

do pensar e comunicação

 Desenvolver o hábito da pesquisa

 Reconhecer-nos como responsável pela difusão de informações 

pertinentes ao combate da dengue, zika e febre chikungunya;

 Alertar a comunidade local sobre o uso sustentável da água e combate 

as doenças acima citadas.

Metodologia
Por meio da mágica feita pelo palhaço “Chameguinho”, em espetáculo 

apresentado na escola, onde ele fazia a água desaparecer, introduzir o assunto Água 

mediando uma discussão e reflexão acerca do tema. Em sala, elaborar cartazes, 

realizar pesquisas sobre os recursos hídricos, importância e utilidade da água. Ler e 

interpretar textos e músicas sobre o tema. Elencar as atitudes positivas do uso 

sustentável da água. Elaborar folders explicativos para levar para casa.
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Pesquisar sobre o mosquito Aedes Aegypt, seu ciclo de vida, reprodução, bem 

como as doenças causadas por ele. Enfatizar os sintomas da dengue, zika e febre 

chikungunya. Pesquisar as medidas de combate ao mosquito. Confeccionar material 

para exposição: maquetes, artesanatos, cartazes, experiências, trabalhos produzidos, 

e preparar apresentação sobre a temática, para o dia da culminância do projeto.

Público alvo
Comunidade escolar, com foco nos educandos da Educação Infantil, e do 1º ao 

5º ano.

Cronograma

Dos dias 19 a 24 de março de 2018, de acordo com o calendário da SEE-DF.

Avaliação
Para a avaliação do projeto serão feitas observações do interesse e 

participação nas atividades. Culminância do projeto com exposições: maquetes, 

artesanatos, cartazes, experiências, trabalhos produzidos, e apresentações sobre a 

temática, para toda a comunidade, realizada no dia 24 de março.

13.7 Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva 
aos Alunos com necessidades educacionais especiais

Apresentação
A Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos 

Alunos com necessidades educacionais especiais contará com um conjunto de 

atividades com vistas à construção de uma consciência coletiva que culmine num 

clima de respeito mútuo e tolerância no âmbito da comunidade escolar. Para 

realização desta semana, espera-se mobilizar toda a comunidade escolar em 

atividades que vão de estudos a atividades culturais até apresentação do que foi 

vivenciado no projeto. 

 Justificativa
A vida das pessoas com deficiência é marcada por inúmeros desafios. Um dos 

mais importantes deles é a superação do preconceito e da discriminação por parte da 
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sociedade. Sabendo-se que todo preconceito está ligado à ausência de 

conhecimento, a promoção de atividades que contribuam para o esclarecimento em 

relação à deficiência, seja ela física, sensorial, mental ou múltipla, torna-se mister 

para se construir um ambiente de tolerância e respeito mútuo. Nesse sentido, espera-

se que a semana de luta da pessoa com deficiência seja um importante espaço de 

reflexão e debate acerca dos inúmeros aspectos relacionados à vida dessas pessoas. 

Objetivo geral

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

as pessoas com deficiência enfrentam e da contribuição que diferentes agentes 

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

preconceito e desenvolver um clima de tolerância e respeito na escola e fora 

dela. 

Objetivos específicos

 Realizar estudo com os professores sobre os direitos das pessoas com 

deficiência;

 Promover apresentações artísticas e culturais sobre a realidade das pessoas 

com deficiência;

 Valorizar ações que inibam o preconceito no âmbito da sala de aula e 

contribuam com o desenvolvimento de um clima de harmonia e tolerância;

 Estudar a Declaração Mundial dos Direitos da Pessoa com Deficiência;

 Promover palestras com os professores para que tais conhecimentos sejam 

traduzidos para os alunos, na sala de aula, em linguagem escolar.

Metodologia
Para operacionalização desta semana serão realizadas reuniões com 

professores para esclarecimento sobre as atividades a serem desenvolvidas; 

sensibilização junto aos alunos através de filmes, apresentações culturais, 

depoimentos etc. No âmbito da sala de aula, os professores serão orientados a 

promoverem atividades que lembrem a luta das pessoas com deficiência, tais como, 

redação, desenhos, dramatizações, leituras compartilhadas etc. A cada ano o AEE 
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organiza as atividades da Semana em parceria com outros serviços de apoio, 

Coordenação Pedagógica e Direção.

Público Alvo
Alunos da Educação Infantil, e do 1º ao 5º ano, profissionais das diversas 

carreiras que atuam na EC 510 e comunidade.

Cronograma
O Período de realização é estipulado previamente pela Secretaria de Estado de 

Educação por meio da Gerência de Ensino Especial, que ocorrerá na semana do dia 

5 a 9 de março, sendo retomado no mês de setembro devido às comemorações do 

Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, em 21 de setembro, bem como em 

ações em cada um dos bimestres.

Avaliação
A avaliação acontecerá ao final das atividades e será realizada na quarta-feira 

feira subsequente à Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação 

Inclusiva aos Alunos com necessidades educacionais especiais. Na avaliação 

deverão ser observados aspectos como: efetividade das ações desenvolvidas; 

envolvimento da escola como um todo; melhoria da consciência sobre o direito das 

pessoas com deficiência. 

14. PROJETOS INTERDISCIPLINARES DA ESCOLA

Trataremos aqui, das ações e projetos desenvolvidos pela escola. Em PPP’s 

anteriores, estes se encontravam registrados como anexos do documento principal, 

tendo em vista sua possibilidade de alteração, extinção e inserção de novos projetos.

 Para esse ano, optamos pela inclusão de cada ação, projeto ou serviço no 

corpo do texto, onde será apresentado de forma detalhada como subitem dessa 

seção. Os tópicos propostos contêm: apresentação, justificativa, objetivo geral e 

objetivos específicos, metodologia, público alvo e avaliação.

14.1 Atendimento Educacional Especializado
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Apresentação
O Atendimento Educacional Especializado – AEE, instituído e regulamentado 

pela Política Nacional da Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva, é 

um serviço da Educação Especial que identifica, elabora e organiza recursos 

pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação 

dos alunos, considerando suas necessidades especiais.

Este serviço é executado por um professor especializado e ocorre 

preferencialmente nas escolas comuns, sendo a sala de Apoio/ Recursos um espaço 

físico dentro da Instituição Escolar que oferece atendimento educacional 

especializado aos alunos com necessidades educacionais especiais. Nas salas de 

Apoio/ Recurso o atendimento deve se caracterizar como complemento curricular, de 

forma a atender as necessidades educacionais dos alunos.

 

Justificativa
Diante da necessidade de adequação das Escolas Inclusivas a legislação e 

normas educacionais vigentes, a sala de Apoio constitui-se na oferta de serviço 

educacional especializado, necessário ao atendimento de alunos com necessidades 

educacionais especiais inseridos em classes de Integração Inversa e Classes 

Comuns, bem como apoio aos professores e gestores no que se refere aos processos 

necessários e inerentes ocorridos no âmbito da escola inclusiva.

Objetivo geral
Oferecer atendimento educacional especializado aos alunos com necessidades 

educacionais especiais com vistas à complementação ou suplementação curricular 

específica.

Objetivos específicos
Colaborar com o professor da classe comum na definição de estratégias que 

favoreçam o acesso do ANEE ao currículo proposto para a série que se encontra, por 

meio da Adequação Curricular;

Promover condições de inclusão dos ANEE’s em todas as atividades da escola;

Informar a comunidade escolar acerca da legislação vigente que assegura a 

inclusão educacional;
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Atuar no processo de identificação e avaliação quanto ao apoio especializado 

necessário ao aluno;

Participar e articular junto a comunidade escolar a necessidade de uma 

organização pedagógica com vistas a educação inclusiva.

Metodologia
Identificar as áreas de interesse e habilidades de cada aluno por meio de 

atividades ludo-pedagógicas;

Desenvolver as habilidades relacionadas por meio da oralidade, musicalidade e 

expressão corporal;

Registrar as produções de cada aluno;

Explorar as atividades trabalhadas em sala e adaptá-las as possibilidades 

apresentadas pelo aluno;

Desenvolver atividades que favoreçam as principais aquisições relacionadas a 

psicomotricidade: orientação espacial, lateralidade, orientação temporal e esquema 

corporal;

Promover momentos de reflexão e prática relacionadas às atividades de vida 

autônoma e social (AVAS), tais como: identificação pessoal clara e precisa, higiene 

corporal, expressão oral do pensamento, dentre outras.

Público Alvo
Alunos do 1º ao 5º ano, que apresentem deficiência, Transtorno Global do 

Desenvolvimento ou altas habilidades com laudo diagnóstico, professores e família.

Cronograma
Este projeto deve acontecer ao longo de todo o ano letivo. 

Avaliação
A avaliação deve acompanhar todo desenvolvimento do projeto, com análise 

constante do cumprimento dos objetivos propostos e da evolução dos aspectos 

sociais e acadêmicos dos alunos atendidos.

14. 2 Equipe Especializada de Apoio À Aprendizagem
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Apresentação
De acordo com a portaria n° 254 de 12 de dezembro de 2008, que regulamenta 

o trabalho das Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem, faz-se necessário a 

implementação de um serviço técnico – pedagógico de caráter multidisciplinar, que já 

existia desde 1968 e agora, merecidamente reconhecido através da portaria acima 

mencionada, passa a ter objetivos e ações mais claras e definidos em relação ao 

assessoramento à prática pedagógica e acompanhamento do processo de ensino e 

de aprendizagem. 

Neste sentido é preciso construir um plano de ação efetivo que priorize o 

trabalho coletivo, análise da conjuntura educacional, bem como a compreensão das 

variáveis que interferem na dinâmica escolar.

 Justificativa
Os serviços de apoio, subsidiados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

- LDB/96 configuram um espaço de grande importância dentro da instituição escolar 

devido ao seu caráter complementar e suplementar frente ao trabalho do professor 

regente. Entende-se que dentro da dinâmica escolar, nem sempre é possível atender 

às necessidades que surgem com relação aos diferentes tipos de dificuldades 

apresentadas, e nesse caso, cumpre ao serviço de apoio desempenhado pela Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem investigar as causas do problema e propor 

juntamente com os demais segmentos presentes na escola as soluções possíveis.

Objetivo geral
Conhecer e compreender a realidade do ambiente escolar em que a Equipe 

está inserida para promover a qualidade do processo de ensino e de aprendizagem 

por meio de ações institucionais, preventivas e interventivas orientadas por três 

grandes dimensões:

 Mapeamento Institucional das Escolas;

 Assessoria ao Trabalho Coletivo dos Professores;

 Acompanhamento do processo de Ensino e de Aprendizagem; 

Objetivos específicos
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 Acompanhar e intervir, caso necessário, no desenvolvimento de habilidades a 

serem trabalhadas pelo docente com alunos que apresentem dificuldades de 

aprendizagem;

 Intervir no processo de ensino e de aprendizagem no contexto da comunidade 

escolar, a fim de prevenção das dificuldades observadas;

 Realizar intervenções psicopedagógicas adequadas e necessárias, facilitando 

a promoção da melhoria do desenvolvimento dos alunos;

 Implementar uma cultura de trabalho pelo sucesso;

 Subsidiar o aprimoramento das atuações institucionais e profissionais, 

promovendo a conscientização dos papéis desempenhados por cada ator envolvido 

no processo de ensino e de aprendizagem;

 Estimular a reflexão sobre o compromisso e função do educador com o 

desenvolvimento curricular;

 Estimular o trabalho coletivo.

Metodologia
Para cumprimento dos objetivos traçados, as ações metodológicas a serem 

desenvolvidas pela Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem devem 

compreender: análise documental, análise da conjuntura (índice IDEB); observação 

do contexto; entrevistas (individuais, coletivas), aplicação de questionários quando 

necessário, articulação entre outros serviços de apoio para interpretação dos 

problemas levantados, promoção de reuniões, oficinas, seminários, formação 

continuada, realização de estudos de caso preventivos, trabalho com grupos focais de 

professores, participação do planejamento pedagógico do professor, análise da 

história escolar do aluno.  São também ações metodológicas da EEAA as entrevistas 

com a família, observações do aluno em vários contextos, encontros individuais com o 

aluno, utilização de instrumentos específicos de avaliação, realização de atividades 

didáticas, lúdicas e dirigidas que favoreçam e apoiem o desenvolvimento do aluno 

encaminhado, bem como dos demais segmentos da escola.

Público Alvo
Alunos do 1º ao 5º ano, encaminhados pelo professor regente para 

acompanhamento pedagógico específico oferecido por este serviço, alunos do 5º para 
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reavaliação e adequação de atendimento escolar, alunos com suspeita de deficiência 

ou diagnosticados que não possuam o Relatório de Avaliação e Intervenção 

Educacional, professores dos alunos acompanhados para escuta e orientações 

interventivas, comunidade escolar em processos de formação continuada com 

diferentes segmentos: pais, professores, estudantes, etc.

Cronograma
O trabalho desenvolvido pela Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 

estende-se ao longo do ano letivo, de acordo com a demanda apresentada pelos 

diferentes segmentos da comunidade escolar em concordância com seu plano de 

ação.

Avaliação

Durante o decorrer do ano letivo, por meio do cumprimento das metas traçadas 

ressaltando-se, entretanto, o caráter subjetivo da maior parte das ações relacionadas 

ao acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem.

14.3  Educação Integral

Apresentação

Este projeto é uma proposta de plano de ação que visa introduzir um ambiente 

integrador visando à redução da evasão, distorção idade e série e o índice de 

reprovação na Escola Classe 510.

Um dos motivos de inquietação desta Instituição Educacional está presente, 

principalmente, no índice de reprovação dos educandos da etapa III do BIA, uma vez 

que nas primeiras etapas há a progressão automática por conta do planejamento 

estrutural do Bloco, entretanto, em sua última Etapa, por haver a possibilidade de 

retenção.

Justificativa
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A comunidade em que a Escola Classe 510 está inserida apresenta carência 

em muitos aspectos, tais como: poucos espaços de lazer e promoções de eventos 

culturais, voltados principalmente para o desenvolvimento social e educativo de 

nossas crianças, o que poderia ajudar na prevenção de atos violentos e inadequados, 

que ocorrem em muitos momentos pela falta de atividades em horário livre.

Nesse sentido, faz-se necessário que a escola se proponha a desenvolver 

atividades que promovam a aquisição de valores socialmente aceitáveis, bem como 

ocupem horários livres que possam gerar momentos para que possam ter um futuro 

melhor do que atualmente está inserido.

Assim, justifica-se o desenvolvimento do presente projeto, objetivando ampliar 

momentos de prazer e ludicidade para os educandos desta Instituição Educacional, 

atingindo qualidade no ensino e preparação do educando para o contexto social.

Objetivo geral

 Sanar problemas relacionados à dificuldade de aprendizagem, redução da 

evasão escolar, distorção idade e série, diminuindo os índices de reprovação 

por meio do atendimento de 100 alunos por semana.

Objetivos específicos

 Desenvolver diferentes tipos de atividades, visando o desenvolvimento de 

competências e habilidades previstas na legislação pertinente;

 Tornar a escola um possível espaço, não apenas de aprendizagem acadêmica 

e sistemática, mas também um ambiente que proporciona a preparação para a 

vida.

 Trabalhar por meio de jogos pedagógicos, atividades para o desenvolvimento 

da leitura, escrita, coordenação motora, raciocínio lógico matemático, aquisição 

de habilidades interpessoais e respeito às regras de convivência.

Público Alvo



241

241

Devido à falta de espaço físico para implementação do projeto em todos os 

níveis oferecidos pela Instituição Educacional, o público-alvo para o ano de 2018 será 

os alunos do 3º e 4º ano, selecionados previamente pelo professor regente, de acordo 

com critérios estabelecidos pelas diretrizes do Programa Educação Integral da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Em cada turno pretende-se 

atender 50, totalizando 100 alunos por dia, com atendimento final de 100 alunos por 

semana.

Metodologia
A aplicação das atividades do Projeto tem início no acolhimento dos alunos, 

que no turno da manhã se dá às 10h, com a chegada à escola e horário do lanche, 

que é servido pelo monitor na sala destinada ao Projeto. Ao final da aplicação das 

atividades planejadas para o dia, segue-se o momento de almoço e higienização para 

que os alunos iniciem o período de aula no turno vespertino. 

De modo inverso, para os alunos que saem da sala de aula no turno matutino, 

estes participam do horário de almoço e seguem para as atividades previstas no 

Projeto, finalizando-as com o lanche que é servido para que retornem às suas casas 

já alimentados, o que ocorre às 15hs.

Até o momento o Projeto apresenta a seguinte estrutura logística:

Tabela 6 – Planejamento de atividades da Educação Integral

QUADRO DE PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL

TURNO Nº DE 
ALUNOS/DIA

Nº DE MONITORES DIAS DE PRÁTICA

Matutino 50 03 2ª à 6ª

Vesperti

no

50 03 2ª à 6ª

Público Alvo
Alunos do 3º e 4º ano.
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Cronograma
O período de realização do projeto será durante todo ano letivo, de segunda a 

sexta-feira, nos turnos matutino e vespertino.

 Atividades Desenvolvidas
Oficina de Teatro – tem como objetivo estimular o desenvolvimento da criatividade e 

ampliação do imaginário na criança através do contato direto com jogos e exercícios 

teatrais e promover a prática aos estudantes envolvidos. 

Alfabetização e Letramento – visando desenvolvimento e a aplicação de oficinas 

pedagógicas de leitura, interpretação e produção de textos, de diferentes gêneros 

textuais. Pretende-se analisar concepções de linguagem e de leitura, refletir sobre a 

importância da constituição do prazer de ler nas séries iniciais do Ensino Fundamental 

e refletir sobre a importância da constituição do gosto pelo escrever. 

Conhecimento Lógico – Matemático – busca novas maneiras e tendências de ensinar 

matemática, de forma que facilite o entendimento do aluno e incentive a interação 

entre ele e o professor.

Futsal - O futsal, esporte que surgiu da fusão entre o futebol de salão e o futebol 

cinco, isso no final da década de 80 do século XX (SANTANA, 2002a), desenvolveu-

se substancialmente nos últimos dez, doze anos. Muito disso, deve-se às 

significativas alterações ocorridas nas suas regras. Estas teriam feito do futsal, em 

comparado ao futebol de salão, um esporte mais dinâmico, competitivo e atraente.

    Em particular, há indícios de que as crianças brasileiras constituem grande parte 

dos que praticam futsal. Isso pode ser entendido, em parte, se considerarmos o 

processo de urbanização de boa parte das cidades brasileiras (FREIRE, 2003), que 

fez com que possíveis locais onde as crianças brincavam e jogavam as suas 

primeiras "peladas" dessem lugar a complexos residenciais e comerciais. Logo, 

crianças (pelo menos aquelas que vivem em grandes cidades) encontram nas 

quadras de futsal de escolas, clubes, condomínios e associações possíveis espaços 

para, orientadas por professores, "jogar bola". Assim, pretende-se com a atividade 

despertar o interesse por um esporte crescente, bem como trabalhar habilidades 
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psicomotoras, jogo em equipe e desenvolver o espirito competitivo de forma natural e 

saudável. 

Avaliação
A avaliação será feita bimestralmente com todos os profissionais que 

abrangem o Projeto: Equipe de Direção, Coordenação Pedagógica, Monitores e 

demais funcionários envolvidos. Para nortear o processo avaliativo, a Coordenação 

Pedagógica do Projeto utilizará questionários com questões fechadas e abertas que 

gerarão gráficos, tabelas e sugestões que demonstrarão a eficácia, eficiência ou 

frustrações dos objetivos destacados no projeto.

14.4 Aniversário da EC 510 – 17 anos

Apresentação
Lembrar anualmente a data de fundação da escola é uma das formas 

encontradas para refletir sobre sua história, seus desafios e objetivos. Nesses 

dezessete anos de existência, a EC 510 conta com uma história rica em vários 

sentidos, tanto pelas dificuldades superadas, quanto pelas conquistas efetivadas por 

seus alunos, professores, profissionais da educação e integrantes da escola.

 Desde sua inauguração e funcionamento por dez anos em estrutura provisória 

e no momento em uma escola não definitiva, os sujeitos que por aqui passaram e 

aqueles que permanecem, têm empreendido vários esforços no sentido de alcançar 

uma educação de qualidade e garantir o acesso e permanência dos mais de 10 mil 

estudantes que iniciaram aqui sua trajetória acadêmica.

Justificativa
Nascida em área de recente loteamento com infraestrutura habitacional 

precária, a EC 510 veio atender a demanda formada por uma comunidade carente e 

com altos índices de violência, desemprego e situações de risco social. Entretanto, ao 

longo dos seus doze anos de funcionamento, é possível verificar a diferença que a 

escola faz na vida da comunidade, tanto por ser a primeira e única que atende as 

séries iniciais, como por ser considerada pela própria comunidade um local 

privilegiado para reuniões, cursos, alfabetização de adultos no turno noturno, 
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atividades culturais e religiosas, dentre as muitas que são desenvolvidas no espaço 

físico da escola.

Dessa forma, a comemoração de seu aniversário pode ser considerada uma 

das formas de ampliar o entendimento de que a EC 510 é um bem conquistado e 

cuidado para servir aos alunos e profissionais que aqui se encontram e ainda à 

comunidade em que está inserido, resgatando valores, promovendo a educação para 

todos e ainda propiciando o acesso a diferentes bens culturais.

Objetivo geral

 Reconhecer a importância da EC 510 para os alunos, profissionais da 

educação e comunidade por meio do resgate de sua história ao longo de 17 

anos. 

Objetivos específicos

 Conhecer a história da Instituição Escolar;

 Perceber as modificações físicas que foram implementadas para oferecer mais 

espaços de desenvolvimento e de aprendizagem;

 Compreender a importância que a escola tem para a comunidade como um 

todo;

 Produzir desenhos, faixas e cartazes que retratem a relação dos alunos com a 

Instituição;

 Realizar um evento festivo aberto a comunidade

 Convidar a comunidade para participar das festividades de aniversário, com 

ensejo de promover a conscientização de que o espaço escolar é de todos, 

com igual parcela de direitos e deveres para com seu uso e conservação.

Metodologia
Os alunos da Educação Infantil e do BIA deverão por meio de pesquisa em 

documentos oficiais ou em entrevista com seus pais, avós ou outros moradores da 

comunidade, registrar a história da Instituição para montagem de trabalhos com 

desenhos, pinturas, gráficos, dentre outras possibilidades que evidenciem os espaços 

de desenvolvimento e aprendizagem disponibilizados na Instituição e ainda as 

transformações pelas quais a escola passou desde sua fundação.
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Com relação aos alunos do 4º, 5º ano e turmas de correção de fluxo, estes 

deverão após leitura de textos informativos, debater as atuais condições de 

funcionamento da Instituição Escolar englobando o funcionamento e a suficiência da 

infraestrutura disponível, a vivida anteriormente e a relação destes com a qualidade 

da educação que se pretende alcançar. Após o debate, serão produzidos: textos, 

murais e jornalzinho informativo resumindo a história da escola, com fotos ou 

ilustrações feitas pelos alunos.

Durante a realização do Projeto Aniversário da EC 510, será promovida uma 

festividade com participação de toda comunidade. 

Público Alvo
Estudantes, profissionais das diversas carreiras que atuam na EC 510 e 

comunidade.

Cronograma
Durante a semana de 9 a 13 de março de 2018, com festividade de aniversário 

prevista para o dia 13.

Avaliação
A avaliação do projeto será por meio da participação dos alunos durante a 

execução das atividades relativas ao projeto e participação da comunidade na 

exposição dos trabalhos produzidos. 

14.5  Consciência Negra

Apresentação
Para que se possa viver em harmonia em uma sociedade plural, é preciso 

respeitar os diferentes grupos e suas diferentes culturas.

A convivência entre esses diferentes grupos sociais e suas diferentes culturas 

muitas vezes é marcada pelo preconceito e pela discriminação e dar a conhecer a 

riqueza representada pela diversidade cultural brasileira.

Justificativa
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Há necessidade do desenvolvimento deste projeto para que nossos alunos 

aprendam a conviver vivenciando a própria cultura e respeitando as diferentes formas 

de expressão cultural. O projeto tem despertado nos alunos a conscientização das 

diferenças raciais e o respeito mútuo.

Objetivo geral
Reconhecer e respeitar a pluralidade étnica da sociedade brasileira.

 

Objetivos específicos

 Reconhecer a diversidade na formação da sociedade brasileira;

 Aprender a conviver com as diferenças;

 Proporcionar a criança um momento de reflexão a respeito das diferenças 

sociais, culturais e raciais.

 Realizar um evento de celebração a cultura negra, com oficinas e atividades 

diversas para a comunidade

Metodologia

 Conversar informalmente sobre etnias da nossa sociedade, de outros países e 

culturas;

 Produzir textos, com também ilustrar e dramatizar;

 Ler e interpretar textos relacionados ao assunto discutido;

 Montar murais;

 Fazer entrevistas, apresentação e pesquisa de campo e bibliográfica.

Público Alvo
Alunos da Educação Infantil, 1º ao 5º ano.

Cronograma
O projeto ocorrerá durante o mês de novembro, enfatizando o dia 20 “Dia 

Nacional da Consciência Negra”.

Avaliação
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A avaliação será realizada por meio da participação dos alunos nas atividades 

realizadas em classe e extraclasse e em culminância do projeto no dia 24 de 

novembro com exposições: artesanatos, cartazes, trabalhos produzidos, e 

apresentações sobre a temática.

14.6  Falta Zero

Apresentação

Um dos maiores desafios empreendidos por uma instituição escolar é diminuição das 

taxas de evasão dos alunos.  Nem sempre é possível delimitar as causas dessa 

ocorrência, que pode ter as mais diferentes origens, porém como instituição social e 

coparticipante nos processos de desenvolvimento dos educandos, a escola deve 

refletir sobre a questão da evasão, discutir e implantar práticas que minimizem a 

infrequência e as taxas de evasão, principalmente por motivos injustificados.

Embora nossa escola tenha apresentado queda no índice de evasão, conforme 

ilustra a tabela 4 (p. 25), observamos que ainda persiste um número expressivo de 

estudantes que faltam as aulas por razões sem relevância ou de baixa gravidade, que 

em muitos casos poderiam ser evitadas com planejamento e maior acompanhamento 

dos responsáveis, como nas ausências ocorridas por falta de material escolar ou 

acompanhamento dos pais ou familiares em outras atividades no horário da aula.

 Justificativa
Para muitos responsáveis, a questão da infrequência às aulas ou mesmo da 

evasão escolar nem sempre é compreendida com a gravidade com que deveria. Seja 

pelo caráter público da escola ou pela falta de mecanismos reguladores desses 

aspectos, alguns alunos são prejudicados no desenvolvimento cognitivo e na 

aquisição das aprendizagens escolares por apresentarem um grande número de 

faltas, o que pode levar a reprovações seguidas pelo mesmo motivo.

Sendo assim, o presente projeto foi pensado como forma de dividir com os pais 

e responsáveis a preocupação da escola com uma aprendizagem de qualidade, o que 

requer de cada envolvido um compromisso em garantir não apenas o acesso, mas a 

permanência do aluno ao longo do processo de escolarização. Nesse sentido, o que 
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se espera é um diálogo aberto com os responsáveis para que o problema de 

infrequência da evasão escolar, ainda que multifacetado, seja compreendido, e a 

partir disso, alternativas sejam apresentadas para o seu enfrentamento.

Objetivo geral
Diminuir a ocorrência de faltas injustificadas e o índice de evasão por meio de 

parceria firmada com os pais ou responsáveis mediante assinatura do termo de 

compromisso.

Objetivos específicos

 Comunicar aos pais ou responsáveis, por meio de documento escrito a 

ocorrência de faltas injustificadas, seguidas ou não;

 Dar ciência aos pais ou responsáveis das medidas, inclusive legais, que devem 

ser tomadas pela escola no caso de faltas recorrentes;

 Oferecer um espaço de escuta, orientação e de busca amistosa de solução 

para impedimentos apresentados. 

Metodologia
O desenvolvimento desse projeto inicia-se a partir da comunicação do 

professor regente à Direção e ao SOE do nome dos alunos que encontram-se 

faltosos, ou que pelo número de faltas o acompanhamento escolar esteja prejudicado. 

Todas as comunicações são encaminhadas à Vice-diretora que realiza o seu 

preenchimento, localiza no sistema os dados de contato com a família da criança e 

marca uma breve reunião na escola para discussão do caso. Em caso de 

comparecimento, os pais ou responsáveis dão ciência em termo de compromisso 

escrito de sua convocação por parte da escola. Em caso de ausência, os 

responsáveis recebem em casa o comunicado, que é entregue por um funcionário ou 

pai/ responsável voluntário da escola.

Não existe, até o momento, um número mínimo para que os comunicados 

sejam feitos aos responsáveis, bastando ao professor acionar esse recurso desde o 

momento em que considerar prejuízos no processo de aprendizagem do educando. 

Em casos mais graves, depois de seguidas comunicações e sendo esgotados os 

recursos cabíveis à instituição de ensino, a Direção da escola deverá acionar 
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Conselho Tutelar, de acordo com o artigo 56, incisos I a III do Estatuto da Criança e 

do Adolescente. (BRASIL, 1990)

Público Alvo
Pais e responsáveis por alunos com excessivo número de faltas, sem 

justificativa.

Cronograma
Durante todo o ano letivo.

Avaliação
Após ciência dos pais ou responsáveis e assinatura do termo de compromisso, 

espera-se reverter o quadro de infrequência com diminuição dos casos de prejuízo na 

aprendizagem escolar devido ao número de faltas e redução dos índices de evasão e 

abandono e aumento na frequência.

14.7   Festa da Família

Apresentação
A família é a primeira instituição que a criança tem contato e, portanto, é ela a 

base para sua formação. Porém, observamos que esta instituição necessita de mais 

valorização pelos seus próprios membros. Por ser a escola uma instituição 

interessada no desenvolvimento integral do aluno e da sua família serão oferecidas 

oficinas que visam os enriquecimentos sociais, culturais, estéticos e cognitivos.

Justificativa
Devido à estrutura familiar estar atualmente bem diversificada e desvalorizada, 

há necessidade de desenvolver este projeto para que haja a valorização da família na 

vida dos educandos, bem como ampliar suas possibilidades de participação na 

escola. Nesse ano, a festa ainda não teve seu tema definido.

Objetivo geral
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Resgatar a importância da família e valorizá-la como instituição social 

importante nos processos de desenvolvimento humano e ampliar sua participação nas 

atividades da escola.

Objetivos específicos

 Incentivar a participação familiar nas atividades escolares;

 Buscar parcerias com pais e responsáveis para desenvolverem oficinas de 

acordo com as suas habilidades;

 Reconhecer as diferenças de comportamento e relacionamentos entre 

diferentes famílias;

 Propiciar reflexões acerca da necessidade de bom relacionamento entre os 

membros da família;

  Propiciar à família momentos de lazer e informação por meio das atividades 

desenvolvidas.

Metodologia

 Ler, interpretar e produzir textos relacionados ao tema;

 Montar murais;

 Oferecer um rodízio de atividades para pais e filhos em oficinas diferenciadas 

no dia da Festa da família.

Público Alvo
Comunidade escolar da EC 510.

Cronograma
O projeto será realizado no segundo semestre e a culminância acontecerá no 

dia 24 de novembro, juntamente com a Festa da Consciência Negra, uma vez que a 

maioria das famílias local tem raízes africanas.

Avaliação
A avaliação será realizada por meio da participação dos alunos em todas as 

atividades propostas.

14.8   Festa Cultural
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Apresentação
Este projeto partiu da necessidade de maior interação entre a família e a 

escola, buscando demonstrar a diversidade cultural, econômica e social, devido a 

evolução dos meios de propaganda e marketing, oferecendo aos alunos, que compõe 

a clientela escolar, um acesso a produtos cada vez mais modernos e atraentes, que 

podem ser ou não de importância em sua vida como consumidor.

Justificativa
 Este tema vai constituir uma rica oportunidade de desenvolver o olhar crítico, o 

interesse pela diversidade cultural fazendo com que os alunos funcionem como 

agentes ativos e reproduzam os conhecimentos na comunidade em que vivem.

Objetivo geral

 Fazer com que o aluno conheça, valorize e respeite a pluralidade cultural, 

compreendendo-se parte integrante nas suas relações;

 Oferecer momentos que propicie o desenvolvimento de habilidades 

necessárias à formação de consumidores conscientes, ativos em seus direitos 

e competentes na execução de suas obrigações.

Objetivos específicos

 Arrecadar alimentos através de gincana, para serem utilizados durante a festa 

cultural;

 Despertar o interesse na colaboração de produtos para a realização do evento;

 Desenvolver o espírito de competitividade e cooperação entre as turmas;

 Identificar elementos básicos a serem observados para a aquisição de um 

produto de qualidade (data de fabricação e vencimento, estoque e condições 

de armazenamento, transporte, aparência e presença de elementos que não 

são comuns às características originais dos produtos);

 Despertar o interesse pelas tradições e manifestações artísticas brasileiras;

 Despertar nos alunos o interesse cultural e social das crianças;

 Valorizar as diversas culturas presentes na constituição brasileira;

 Reconhecer a contribuição de cada um na construção da identidade brasileira;
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 Resgatar, junto às famílias, cantigas de rodas e brincadeiras.

Metodologia
Trabalhar com os alunos o significado da diversidade cultural brasileira e a sua 

importância na construção/ formação da identidade do país;

 Conhecer as comidas típicas, danças e brincadeiras das regiões brasileiras;

 Confeccionar murais sobre a diversidade cultural brasileira.

As atividades propostas serão desenvolvidas sobre uma perspectiva 

interdisciplinar, desenvolvendo: a análise de encartes, comparando a diversidade de 

preços dos produtos; coletar dados por meio de pesquisas de campo, sobre a rotina 

dos consumidores de sua comunidade, analisando as marcas mais consumidas e o 

que a população costuma priorizar nos produtos a serem consumidos, etc, ver vídeo 

informativo do Procon.

Durante o desenvolvimento do projeto será realizada uma gincana entre as 

turmas para arrecadação de produtos, onde cada produto terá uma pontuação, sendo 

que a turma que obtiver maior pontuação será premiada.

Público Alvo
Comunidade escolar da EC 510.

Cronograma
O projeto será desenvolvido a partir do dia 05 de junho de 2018, com 

culminância prevista para o dia 07 de julho de 2018.

Avaliação
A avaliação se dará ao longo da execução do projeto por meio da observação 

do professor e envolvimento dos estudantes com a elaboração dos trabalhos, 

pesquisas, e outras atividades sugeridas. A participação da comunidade na 

culminância do projeto também se revela como um indicador importante do alcance 

dos objetivos, pois retrata o interesse da comunidade em participar das atividades 

organizadas para a festa e em assistir as apresentações propostas. 

14.9  Hora Cívica
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Apresentação
Este projeto vem oportunizar toda comunidade escolar momentos de respeito à 

pátria e reconhecimento de seus principais símbolos e datas comemorativas.

Justificativa
O projeto “Hora Cívica” surge da necessidade de resgatar o respeito pela 

nossa pátria e o reconhecimento de suas representações simbólicas. Dessa forma, 

faz-se necessário utilizar a “hora cívica” como um momento de integração entre a 

comunidade escolar dando ênfase as datas comemorativas, principalmente as 

cívicas. Esta integração propõe uma parceria entre momento cívico e as datas 

comemorativas. Em contextualização, esses temas proporcionarão uma 

aprendizagem significativa formando um cidadão. Assim sendo, faz-se necessário 

trabalhar com a hora cívica. A educação tem um papel fundamental nesse processo, 

possibilitando a sensibilidade dos educandos para se ter uma identidade sociocultural.

Objetivo geral

 Desenvolver o hábito de respeito pela pátria, ressaltando atitudes de 

conscientização social e ética.

Objetivos específicos

 Cantar autonomamente o hino Nacional e o hino de Brasília;

 Conhecer a letra dos hinos Nacional e de Brasília;

 Conhecer o significado de cada estrofe dos hinos Nacional e de Brasília;

 Comportar-se de maneira adequada durante a execução do hino Nacional;

 Comportar-se de maneira adequada em diversos eventos;

 Resgatar o patriotismo;

 Reconhecer as bandeiras: país, estado, cidade e escola;

 Identificar as datas comemorativas de cada mês e a importância de cada uma;

 Expor oralmente com desenvoltura sobre temas estudados, individualmente ou 

em grupo;

 Conhecer manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse e 

respeito valorizando a diversidade;
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 Utilizar diferentes tipos de linguagem (corporal, musical, plástica, oral e escrita) 

ajustadas as diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a 

compreender e ser compreendido;

 Expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos de avançar no 

seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua 

capacidade expressiva;

 Identificar e compreender os símbolos da pátria bem como os do Distrito 

Federal;

 Oportunizar as crianças a resgatar sua autoestima e valorizar as ações de 

cooperação e solidariedade, adquirindo hábitos de autocuidado e de aprender 

e respeitar regras básicas de convívio social.

Metodologia

 Entoar o Hino Nacional Brasileiro e o Hino de Brasília; todas as quartas-feiras 

no horário da entrada, durante os dois turnos. Participarão da solenidade os 

alunos, professores e demais presentes no momento;

 Ler e interpretar o hino Nacional e o hino de Brasília em sala de aula;

 Ilustrar em cartazes o hino Nacional e o hino de Brasília;

 Estudar as datas comemorativas durante o ano.

Público Alvo
Alunos da Educação Infantil, do 1º ao 5º ano e profissionais que atuam na EC 

510.

Cronograma
Este projeto acontecerá semanalmente, às quartas-feiras, como abertura das 

atividades do turno, no decorrer do ano letivo. Na impossibilidade de ocorrência às 

quartas-feiras, a hora cívica será realizada no dia letivo subsequente. 

Avaliação
Acontecerá continuamente de forma direta e indireta durante o processo 

educacional e através da participação dos alunos nas apresentações e na hora cívica. 

14.10  Hora da Leitura
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Apresentação
Este projeto será desenvolvido visando ampliar o conhecimento intelectual, 

onde buscará fornecer aos alunos condições favoráveis à aprendizagem significativa 

e a construção de competências. Introduzindo o educando ao mundo letrado, fazendo 

neste momento o mais agradável possível, proporcionando atividades práticas de 

forma lúdica e dinâmica. 

Justificativa
O projeto surgiu da necessidade de aprimorar a prática educativa, mobilizando 

a curiosidade dos alunos sobre os contrastes, desigualdade, contradição e 

peculiaridades que integram as formações culturais em constante transformação e as 

distinguem entre si, nas mais diversas manifestações artísticas e culturais. 

Constatamos que nossas crianças não têm praticado a leitura como fonte de 

sabedoria, lazer e progresso. Propomos então, a realização desse projeto envolvendo 

toda a escola onde teremos oportunidade de despertar a “Hora da leitura” de forma 

lúdica e democrática.

O projeto tem contribuído significativamente para aumentar o interesse pela 

leitura, por meio dele constatamos avanços na escrita e desenvoltura em compartilhar 

ideias.

Objetivo geral

 Incentivar os alunos à prática da leitura como meio de desenvolvimento da 

linguagem oral, da interpretação e do crescimento individual e social, 

abordando as diversas formas de linguagem para desenvolver o gosto pelo 

ouvir, ler, falar e encenar. 

Objetivos específicos

 Tornar a sala de aula assim como os espaços externos da escola, ambientes 

atrativos, propícios e prazerosos para a leitura e a descoberta da 

aprendizagem;

 Incentivar o aluno a criar textos e/ou livros através da leitura;

 Despertar no aluno o interesse e o prazer pela leitura;
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 Reconhecer-se como parte integrante da comunidade escolar;

 Ler para usufruir momentos de lazer e estabelecer relações entre realidade e 

fantasia;

 Participar das diferentes situações de intercâmbio comunicativo;

 Atribuir significados nas mensagens dos textos, segundo os propósitos e 

intenções do autor;

 Desenvolver habilidades artísticas;

 Produzir textos literários.

Metodologia

 Realizar a leitura de textos diversos (narrativos, informativos, dissertativos, em 

quadrinhos, humorísticos e que esteja de acordo com a idade e interesse dos 

alunos);

 Explorar a leitura informativa levando-os a dar informações sobre a sua leitura;

 Explorar a multiplicidade de leitura através da opinião de cada um e do grupo;

 Iniciar a aula uma vez por semana, lendo uma poesia, texto ou história e 

fazendo sua interpretação;

 Buscar a interdisciplinaridade dos textos discutidos em sala;

 Oportunizar um aluno para contar uma história, promovendo a interação 

escola-comunidade e promover a dramatização do que foi lido;

 Incentivar o potencial criador dos alunos, enquanto pequenos escritores;

 Selecionar livros, gibis, revistas, jornais entre outros e deixar a disposição dos 

alunos organizados em caixa, de acordo com a idade/série;

 Deixar que cada aluno escolha o texto de sua preferência;

 Montar um mural com informações (escritas ou ilustradas) sobre os textos 

lidos;

 Despertar no aluno o interesse pela musicalidade e pelas artes cênicas;

 As atividades acima serão desenvolvidas na sala de aula, por meio de kits de 

leitura organizados pelos coordenares pedagógicos e durante as visitas 

semanais de cada turma à sala e leitura/ Biblioteca da escola, de acordo com 

cronograma.
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Público Alvo
Alunos da Educação Infantil, do 1º ao 5º ano.

Cronograma
As atividades terão início a partir do mês de março, devendo estender-se até o 

mês de novembro, pois devido à proximidade de término do ano letivo   será avaliada 

a possibilidade de realização da Feira do Livro na EC 510. Ao longo de todo ano os 

trabalhos realizados pelas turmas serão expostos nos murais da escola e de cada 

sala. Outro momento em que o projeto poderá ganhar destaque é durante a 

realização da Feira do Livro de Brasília, que costuma ocorrer no segundo semestre e 

durante a qual as escolas públicas participam com caravanas de estudantes e 

adquirindo novos volumes para seu acervo.

Avaliação
A avaliação será processual aproveitando o momento para analisar se os 

objetivos estão sendo alcançados, bem como discussões entre professores para 

verificação do desenvolvimento do projeto.

14. 11  Projeto Interventivo – 4º e 5º ano

Apresentação 
A Escola Classe 510 do Recanto das Emas recebe alunos nos mais diversos 

níveis de aprendizagem. Percebe-se que grande parte dos alunos tem histórico de 

retenção recorrente. Alguns se encontram no que se considera como “em distorção 

idade-série”.  

Sabendo que a escola é um espaço de promoção de aprendizagens, cabe a 

ela proporcionar o desenvolvimento acadêmico dos alunos. A EC  510 lança mão de 

algumas estratégias para que os alunos possam avançar no desenvolvimento de 

habilidades necessárias. Todas as ações têm como intuito intervir para que os alunos 

consigam progredir nos estudos e, por conseguinte, apreender os conteúdos que 

serão necessários para a vida escolar e em sociedade. Portanto, nossas ações 

configuram o nosso Projeto Interventivo.
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Justificativa
Diante da grande quantidade de alunos que não conseguem acompanhar as 

situações propostas em sala e, também, ao expressivo número de alunos em 

distorção idade-série, empreendemos distintas ações com o objetivo de promover a 

aprendizagem dos alunos

Para Villas Boas (2010), o trabalho com projetos “é uma atividade intencional 

por meio da qual a pessoa toma conhecimento de um problema, toma atitudes diante 

dele e procura resolvê-lo” (VILLAS BOAS, 2010, p. 33), a Escola Classe 510 do 

Recanto das Emas tem trabalhado com a perspectiva de promover a aprendizagem 

de todos os estudantes, democratizando o ensino de forma com que os alunos 

consigam se desenvolver. Para tanto, faz uso constante de intervenções 

pedagógicas, atendendo aos alunos que não conseguem acompanhar os conteúdos e 

que por isso necessitam de acompanhamento específico.

Objetivo geral

 Intervir para que os alunos possam se desenvolver e acompanhar as 

atividades e conteúdos propostos para seu ano escolar. 

Objetivos específicos

 Atender os alunos em suas dificuldades mais latentes e que têm interferido 

no seu desenvolvimento escolar;

 Acompanhar os alunos em distorção idade-série (e com dificuldades de 

aprendizagem) com fins a que eles consigam acompanhar a turma em que 

estão matriculados.

Metodologia
Traçar um diagnóstico da situação com aplicação do teste da psicogênese a 

partir do qual pretende-se planejar as ações, por isso todos os alunos fizeram: o teste 

diagnóstico da psicogênese, no qual pôde ser observada a hipótese de escrita de 

cada aluno. Junto ao teste, observou-se o nível de leitura e aprendizagem matemática 

de cada um, a análise diagnóstica foi realizada por cada professor regente. A 

coordenação local e a EEAA ajudaram nos casos em que havia necessidade.
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Além destes, foi realizado o levantamento documental pormenorizado de cada 

aluno com distorção idade-série. Este levantamento consistiu na leitura dos relatórios 

e históricos escolares, para que se pudesse traçar o perfil do aluno. Ainda que todas 

as atividades realizadas sejam planejadas coletivamente, foi necessário especificar 

funções para melhor organização. Portanto:

a) Os professores regentes desenvolvem atividades de acompanhamento 

individual aos alunos que apresentam dificuldades com os conteúdos 

trabalhados em sala. No contraturno, os professores se utilizam de 

estratégias diferenciadas com intuito de fazer com que o aluno aprenda. 

Esse momento específico ocorre às terças e quintas-feiras, de acordo com 

o horário de coordenação pedagógica de cada professor;

b) O trabalho de intervenção nos casos específicos – alunos com mais de uma 

retenção na série cursada - é feito pelas coordenadoras locais às segundas 

e sextas-feiras, nos turnos da manhã e da tarde. O objetivo é trabalhar para 

que os alunos consigam acompanhar as atividades propostas em sala de 

aula. 

c) O atendimento dos alunos com dificuldades na fala é realizado pela Equipe 

Especializada de Apoio à aprendizagem (EEAA). Ocorre uma vez por 

semana.

Para a realização das ações previstas, planejamos utilizar como recursos: 

textos dos mais diversos gêneros, cartão conflito, bingo de letras, caça-palavras, 

alfabeto móvel, canções, parlendas, jogos matemáticos, dentre outros.

Público Alvo
Alunos do 4º e 5º ano.

Cronograma
As atividades terão início a partir do mês de agosto até outubro.

Avaliação
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A avaliação das intervenções será feita constantemente e no decorrer do 

processo.  As melhoras serão avaliadas em conjunto pelos professores regentes, 

coordenação local e EEAA. À medida que as intervenções refletirem na melhora do 

processo educacional dos alunos, a permanência do aluno atendimento específico 

será analisado.

14.12  Projeto Interventivo -  Bloco Inicial de Alfabetização

Apresentação
      O Projeto que se segue é de caráter interventivo, destinado aos alunos do Bloco 

Inicial de Alfabetização – BIA, onde uma vez por semana, os educandos terão 

atividades específicas de acordo com o nível de conhecimento observado com o 

intuito de avançar no que foi estudado em sala de aula, vencendo as dificuldades 

apresentadas. Sendo que este funcionará em horário contrário ao turno de aula do 

aluno.

Justificativa
      O Projeto Interventivo (PI) contribui para um melhor desenvolvimento dos alunos 

com déficit de aprendizagem tendo em vista um aumento no índice de promoção e 

oferta de um atendimento diversificado em turno contrário de modo que os educandos 

não saiam de sala no horário de aula, ampliando assim o tempo das intervenções.

Objetivo Geral

  Neste projeto busca-se melhorar e superar as dificuldades na leitura e 

produção de textos em suas linguagens oral e escrita e no raciocínio-lógico-

matemático. 

Objetivos Específicos

 Favorecer um ambiente propício à aprendizagem;

 Desenvolver atividades lúdicas;

 Desenvolver atividades em grupos;

 Valorizar o conhecimento individual do aluno;

 Valorizar o raciocínio lógico-matemático;
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 Interpretar vários tipos de textos;

 Melhorar a escrita;

 Promover a escrita por meio do conflito na grafia de palavras. 

 Desenvolver produções de textos.

Metodologia
        O PI será desenvolvido com alunos do 3º ano do BIA visando sanar as 

dificuldades apresentadas na leitura e escrita. Os alunos serão agrupados de acordo 

com o conhecimento observado, desta forma, serão realizadas atividades 

direcionadas às necessidades apresentadas.

        O PI será voltado para a alfabetização em seus níveis, para a interpretação e 

melhora da escrita e desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Para executar 

este projeto serão utilizados textos diversos, jogos, imagens, objetos concretos e 

atividades lúdicas de um modo geral.

Público Alvo
Alunos do 3° ano do Bloco Inicial de Alfabetização que apresentam dificuldades 

na aprendizagem.

Cronograma
O projeto será realizado às quartas-feiras a partir do 2° bimestre até meados do 

3° bimestre, sendo que os estudantes a medida que forem alcançando os objetivos 

propostos, deixam de frequentar e aqueles que apresentarem alguma dificuldade 

pontual serão atendidos também.

Avaliação
A avaliação será constante e no horário do PI de acordo com o progresso 

apresentado e individualizado do aluno, por intermédio da observação dos 

professores envolvidos em sua aplicação.

14.13 Reagrupamentos 

Apresentação
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O reagrupamento é parte integrante do Bloco Inicial de Alfabetização como 

estratégia de promover avanço em diferentes níveis, enaltecendo o  letramento de 

seus educandos, tanto nas  linguagens quanto no raciocínio lógico matemático, 

reformulando os espaços e tempos da escola para  beneficiar as aprendizagens, 

entretanto por se tratar de uma estratégia de extremo alcance junto aos educandos o 

Reagrupamento não será apenas destinado aos do BIA, mas a toda a escola, 

respeitando as especificidades de cada modalidade da educação em ciclos.

Apresenta-se de duas formas: o reagrupamento intraclasse e o reagrupamento 

interclasse. No primeiro, o professor regente reorganiza sua sala de aula a fim de 

oportunizar a todos os seus alunos momentos lúdicos de aprendizagem, valorizando a 

individualidade e o tempo de cada um. Já no reagrupamento interclasse será pensado 

para atender todo o BIA e os 4º e 5º anos, e propõe uma mudança no tempo e espaço 

com toda a escola, onde os educandos são reorganizados conforme suas 

necessidades individuais, de modo a oportunizar novos aprendizados seguindo seu 

tempo e necessidade. Neste reagrupamento predomina a ludicidade e a visão do 

educando como pertencente a escola e por isso é responsabilidade de todos sua 

aprendizagem.

Justificativa
Esta estratégia surge da necessidade de atender as novas demandas dos 

estudantes da escola e permitir a cada um dos educandos acesso a uma 

aprendizagem individualizada, eficiente, respeitando-o como sujeito. É uma estratégia 

que tem propiciado novos conhecimentos, superação das dificuldades levantadas e 

ainda permitir que de fato o educando tenha por meio da ludicidade o 

desenvolvimento do letramento, deste modo o reagrupamento se faz um instrumento 

eficaz de garantir que os objetivos educacionais sejam alcançados.

Objetivo geral

 Propiciar o letramento a todos os educandos

Objetivos específicos

 Trabalhar os educandos de forma individualizada e diferenciada;
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 Respeitar o educando enquanto sujeito;

 Respeitar o tempo de aprendizagem individual;

 Valorizar a ludicidade

 Permitir a socialização dos envolvidos.

Metodologia
No reagrupamento intraclasse o professor regente, a partir das necessidades 

levantadas no cotidiano de sua classe, reformula suas atividades diárias de modo a 

atender seus estudantes, de modo individual e diferenciado. Para tanto, prepara 

juntamente com os coordenadores as atividades a serem realizadas.

No reagrupamento interclasse, os professores juntamente com os 

coordenadores, planejam às ações ligadas a cada nível da hipótese de escrita dos 

alunos, preparam atividades interdisciplinares explorando um gênero literário comum 

a todos, utilizando-se de atividades culturais (peça, música, história, etc),  debates 

orais sobre a atividade cultural, atividade recreativa (jogos) e atividades que 

desenvolvam a consciência fonológica garantindo aos educandos a apropriação do 

Sistema de Escrita Alfabética, respeitando os níveis de aprendizagem e buscando 

avanços em seus níveis de escrita.

Público Alvo
Alunos do Bloco Inicial de Alfabetização e do 4° e 5° anos, que apresentam 

dificuldades no SEA.

.

Cronograma
Durante uma semana no 2º e 3º bimestre, no decorrer do ano letivo de 2018. 

Avaliação
Observação do rendimento do aluno em sala de aula e seus avanços na 

hipótese de escrita, debates com os participantes, elencando os pontos positivos e 

negativos e traçando novas estratégias.

14.14 Projeto “Era uma vez no mundo da fantasia” da Educação Infantil e 1° ano
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Apresentação
A leitura tem um papel fundamental no desenvolvimento da capacidade de 

produzir textos escritos. Por meio dela os educandos entram em contato com toda 

riqueza e a complexidade da linguagem escrita. Nesta perspectiva, o ato de ler e o ato 

de escrever são elementos indissociáveis no processo ensino-aprendizagem e devem 

estar vinculados às necessidades e interesses do público aprendiz.

Desse modo nos preocupamos em estimular e propiciar às crianças da 

Educação Infantil, o alcance aos livros infantis, os contos, as poesias, os mitos, as 

lendas, as fábulas, permitindo-lhes penetrar em seu universo mágico dos sonhos.

Justificativa
Ouvir e ler histórias é entrar em um mundo encantador, cheio ou não de 

mistérios e surpresas, mas sempre muito interessante, curioso, que diverte e ensina. 

É na relação lúdica e prazerosa da criança com a obra literária que formamos o leitor 

e o escritor. A criança aprende brincando em um mundo de imaginação, sonhos e 

fantasias. Desta forma, é através de experiências felizes com as histórias, os contos 

clássicos infantis em sala de aula que a EC 510 possibilitará à criança interagir com 

diversos textos trabalhados, permitindo o entendimento do mundo em que vivem e 

possibilitando a construção de seu próprio conhecimento.

Desse modo, o presente projeto tem como meta desenvolver a linguagem oral 

e o gosto pela leitura nas crianças de 5 anos. É ouvindo contos que as crianças vão 

desde muito cedo se apropriando da estrutura da leitura e da escrita e desenvolvendo 

hábitos de leitura.

Pretende-se com este projeto desenvolver atividades que possibilitem 

momentos de interação entre as crianças, interação da criança com seus familiares, 

estimulando a oralidade, a criatividade e a percepção auditiva, despertando o gosto 

pela leitura e escrita, aproximando-as ao hábito da leitura.

Objetivo geral
Desenvolver a linguagem oral e o gosto pela leitura nas crianças de 5 anos e 

dos 1º anos, estimulando sua criatividade a aproximando-as do hábito da leitura.

Objetivos específicos

 Desenvolver a linguagem oral;
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 Estimular o gosto pela leitura;

 Aprimorar a criatividade;

 Interagir com os colegas e com seus familiares durante à leitura;

 Estimular a percepção auditiva e a concentração;

 Vivenciar experiências prazerosas e lúdicas na leitura de diversos textos.

Metodologia
No desenvolvimento deste projeto é fundamental que as ações estejam 

voltadas para estratégias que estimulem o gosto pela leitura explorando-a de forma 

lúdica e enriquecedora. Sob esse prisma, o desenvolvimento das atividades será 

enriquecido com livros de literatura infantil de diversos gêneros, histórias contadas 

com recursos materiais como fantoches, dramatizações, filmes.

Para explorar os horizontes da leitura e a interação e participação da família no 

processo de ensino- aprendizagem, as histórias chegarão até a casa das crianças por 

meio da “Sacolinha da Leitura”. Esta sacolinha contém um livro de literatura infantil e 

um caderno que traz fichas de leitura, onde a família terá que ler o livro para a criança 

e junto com ela preencher a ficha, depois a criança ilustra a história. Toda sexta-feira 

um aluno será sorteado para levar a sacolinha para casa, e quando todos tiverem 

participado, se fará o rodízio novamente.

Outras ações estarão elencadas a esta:

 Contação de histórias na sala de aula;

 Roda de conversa sobre os temas tratados;

 Reconto das histórias lidas;

 Atividades lúdicas: desenhos, brincadeiras, músicas;

Público Alvo
        Alunos da Educação Infantil do 2° período e do 1° ano.

.

Cronograma
              Durante todo o ano letivo de 2018. 

Avaliação
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A avaliação será fundamentada por meio da observação dos resultados das 

ações desenvolvidas e da postura dos alunos durante o desenvolvimento do projeto.

14.15 Serviço de Orientação Educacional – SOE 

Apresentação
A Orientação Educacional acompanha o desenvolvimento do aluno, a fim de 

identificar solução para as dificuldades encontradas. Procura manter contato com a 

família e caso necessário encaminhar a profissionais especializados. 

O Orientador Educacional teve sua profissão regulamentada pela Lei n.º 5564, 

de 2/12/1968 e pelo Decreto n.º 72.846, de 26/9/1973 e corresponde ao elo entre os 

alunos e a escola, buscando favorecer o processo de integração Escola - Família - 

Comunidade, dentro da perspectiva voltada para as dificuldades pedagógicas, 

emocionais, sociais e cognitivas dos alunos. 

Neste sentido, faz-se necessária a implantação do Serviço de Orientação 

Educacional – SOE, com objetivos e ações definidos quanto a assistir o aluno no seu 

desenvolvimento e acompanhamento do processo de ensino e de aprendizagem, nas 

escolas da rede pública do DF. 

Para tanto, torna-se essencial à construção de um plano de ação que valorize 

as relações interpessoais de forma geral, o ajustamento dos alunos à escola, a 

orientação aos pais para que tenham atitudes correlatas em relação ao estudo dos 

filhos e de apoio a direção e professores, visando o desenvolvimento pleno dos 

alunos. 

 Justificativa
A Orientação Educacional é um processo dinâmico e contínuo, integrado com 

todo o currículo escolar, que tem um compromisso com a formação permanente do 

aluno no que diz respeito a valores, atitudes, emoções e sentimentos, sempre 

analisando, discutindo, criticando e orientando suas atitudes em todas as estruturas e 

em todos os planos de vida – escolar, familiar e social.

O papel do orientador Educacional é também trabalhar para intermediar os 

conflitos escolares e familiares, assim como ajudar os professores a lidar com alunos 

com dificuldade de aprendizagem. Para tanto, precisa construir uma relação de 



267

267

confiança que permita administrar os diferentes pontos de vista, ter a habilidade de 

negociar e prever ações. Assim, exige-se um planejamento prévio para que este 

profissional não se restrinja aos “incêndios” diários.

Considerando a localização da Escola Classe 510 do Recanto das Emas, que 

foi criada em 2001 em área de loteamento com uma comunidade bastante carente, 

assim como o descrito acima, se faz necessária a realização de um trabalho que 

valorize questões como a autoestima, o respeito mútuo, sexualidade e a disciplina e 

no qual se possa reduzir as ocorrências de problemas decorrentes de indisciplina, 

violência, agressividade, evasão/repetência e preconceito. 

Neste sentido, é fundamental que se implemente cada vez mais o trabalho do 

Serviço de Orientação Educacional, visando dar o devido suporte ao educando, seus 

familiares, professores e a comunidade de forma geral. 

Objetivo geral

 Promover ações integradas com todo o currículo escolar, que visem o 

desenvolvimento do aluno como um ser global que deve desenvolver-se 

harmoniosamente e equilibradamente em todos os aspectos, sejam eles: 

intelectuais, físicos, sociais, estéticos, políticos, dentre outros, preparando-o 

para o exercício das opções básicas da vida e da cidadania.

Objetivos específicos

 Acolher os alunos;

 Propiciar aos pais, alunos e professores condições de conhecer o Serviço de 

Orientação Educacional e suas funções;

 Sistematizar o processo de acompanhamento dos alunos, auxiliando-os na 

solução de seus problemas de vida e de estudo;

 Cooperar com os professores, auxiliando-os na tarefa de compreender e de 

melhor intervir no comportamento das turmas e dos alunos em particular;

 Desenvolver trabalhos de integração: pais x escola, professores x pais, pais x 

filhos e aluno x aluno;

 Encaminhar e acompanhar os alunos junto a profissionais especializados;

 Promover palestras preventivas e informativas;
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 Desenvolver projetos com assuntos específicos, tais como: sexualidade, 

agressividade, drogas, violência, etc.;

Metodologia
Para desenvolvimento do projeto do Serviço de Orientação Educacional no ano 

letivo de 2018, será utilizada a metodologia de projetos, intercalada com a realização 

de palestras para pais, professores, alunos e funcionários da escola; observação em 

sala e durante os intervalos; participação do planejamento pedagógico do professor, 

análise da história de vida e escolar do aluno, utilização de cartazes, textos, 

dinâmicas, filmes, relatórios, reuniões com pais e professores, bem como com o 

atendimento individualizado e coletivo, direto e indiretamente, tudo visando a 

superação de dificuldades e a resolução de conflitos que estejam prejudicando o 

processo de ensino e aprendizagem.  

Público Alvo
Alunos da Educação Infantil, do 1º ao 5º ano, profissionais das diversas 

carreiras que atuam na EC 510 e comunidade.

Cronograma
Durante o segundo semestre, pois a orientadora da escola está de licença 

gestante, quando retorna.

Avaliação
O trabalho realizado pelo Serviço de Orientação Educacional – SOE será 

avaliado no decorrer do ano letivo, a partir da superação dos conflitos e dificuldades 

de aprendizagem e relacionamento entre toda a comunidade escolar. 

14.16  Projeto de Transição  

14.16.1 Da Educação Infantil para o 1° ano

Apresentação
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O processo de escolarização da infância engaja as crianças em práticas 

educativas específicas, com tempos e espaços diferenciados, posicionando-as em 

lugares socialmente demarcados e distintos. A transição entre a Educação Infantil e o 

ensino fundamental é um momento crucial na vida das crianças.

No contexto escolar, a criança inserida na Educação Infantil enfrenta o ingresso 

ao ensino fundamental, que é visto como um momento de mudança de papéis e 

aquisição de novas competências e, consequentemente, gerador de estresse às 

crianças. Diante dessa transição de vida, as características psicológicas da própria 

criança e variáveis do contexto familiar encontram-se como fatores que podem 

facilitar ou dificultar tanto o enfrentamento das tarefas inerentes à transição quanto à 

percepção do estresse associado ao cotidiano escolar.

Neste sentido, o presente projeto visa desenvolver ações que funcionem como 

uma socialização antecipatória e facilitam a passagem de uma etapa de ensino para a 

outra, assegurando uma transição saudável de forma a dar continuidade aos 

processos de aprendizagem e de desenvolvimento, bem como atender aos anseios 

das crianças e das famílias quanto à nova realidade escolar.

Justificativa
O tema “transição ao primeiro ano do ensino fundamental” é bastante complexo 

e engloba a compreensão de múltiplos fatores. Sua importância reside, 

principalmente, no fato de sua compreensão possibilitar estratégias de promoção do 

desenvolvimento infantil, contribuindo com a otimização da trajetória escolar e, 

consequentemente, com um desenvolvimento global mais saudável. Nesse contexto 

de transição, as crianças precisam lidar com demandas cotidianas que podem ser 

frustrantes, irritantes e muito exigentes. 

O estresse associado ao cotidiano escolar na transição ao primeiro ano do 

ensino fundamental é um elemento inerente à situação, entretanto, não 

necessariamente nocivo, pois as características psicológicas das próprias crianças 

são fatores fundamentais na determinação da qualidade do enfrentamento nesse 

período significativo do desenvolvimento infantil (Marturano, 2008). Certamente, além 

das características psicológicas da criança, a tarefa de uma adaptação adequada ao 

ensino fundamental depende também de contextos significativos de desenvolvimento, 

como a família e a escola.  
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Desse modo entendemos a importância de um projeto que auxilie às crianças e 

suas famílias a enfrentarem essa nova etapa da vida escolar, por meio de ações 

voltadas para os mesmos, possibilitando uma transição saudável e que dê 

continuidade aos processos de aprendizagem já vivenciados.

Objetivo geral
Promover ações de articulação entre a educação infantil e o 1° ano, 

assegurando uma transição saudável de forma a dar continuidade aos processos de 

aprendizagem e de desenvolvimento, bem como atender aos anseios das crianças e 

das famílias quanto à nova realidade escolar.

Objetivos específicos

 Experimentar rotinas vivenciadas pelos estudantes do 1° ano para 

familiarização com o novo ambiente.

 Propiciar a continuidade dos processos de aprendizagem e de 

desenvolvimento;

 Vivenciar atividades relativas ao 1° ano, experimentando materiais e espaços 

utilizados pelos alunos do 1° ano;

 Promover a integração entre a Educação Infantil e o 1° ano, de modo a atender 

aos anseios dos alunos, pais e professores;

 Desenvolver ações que garantam o desenvolvimento das atividades 

reconhecendo as peculiaridades da fase de desenvolvimento de cada 

estudante e as diversas maneiras de aprender;

Metodologia
Considerando o processo de escolarização da infância engajada em práticas 

educativas específicas e, se tratando de transição de etapas escolares, buscamos 

desenvolver atividades fundamentada em estratégias que busquem o lúdico e a 

brincadeira, e que despertem a curiosidade para a aprendizagem da nova etapa de 

escolarização. 

As ações serão desenvolvidas de modo a promover a interação entre alunos, 

pais e professores e, por meio de experiências e vivências entre as etapas. Estas 

ações estão organizadas pelos seguintes momentos:
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1° MOMENTO: Hora da história

 Os alunos das duas etapas ouvirão uma história contada por um dos 

professores;

 Deitarão no chão todos juntos e se portando de um travesseiro, apreciando a 

história.

 

2° MOMENTO: Sala/ambiente

 Os alunos terão aulas com as professoras da etapa seguinte, vivenciando 

rotinas, materiais e espaços utilizados pelos alunos desta etapa;

 Visitas às turmas de 1° ano, que será agendada de modo que os professores 

preparem atividades lúdicas de interação entre os alunos.

3° MOMENTO: Recreio coletivo

 Os alunos das duas etapas terão um momento de recreio coletivo, com jogos e 

brincadeiras.

4° MOMENTO: Hora do teatrinho

 Os alunos das duas etapas de ensino dramatizarão histórias, músicas poesias 

para apresentarem entre eles, educação infantil para o 1° ano e vice-versa.

5° MOMENTO: Gincana Mirim

 Os alunos participarão de atividades lúdicas programadas de acordo com os 

objetivos curriculares, jogos e brincadeiras.

6° MOMENTO: Roda de conversa pedagógica

 Os professores realizarão uma roda de conversa sobre as metas e 

aprendizagens das etapas, organização curricular, etc.

 Os professores participarão de palestras sobre a Transição da Educação 

Infantil para o 1° ano, com outros profissionais pré-agendados.

7° MOMENTO: Roda de conversa familiar
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 Os pais e responsáveis participarão de uma roda de conversa com os 

professores das etapas a fim de tirarem dúvidas, conheceram as metas e a 

organização curricular de cada etapa, etc.

 Os pais e responsáveis participarão de palestras sobre a Transição da 

Educação Infantil para o 1° ano, com outros profissionais pré-agendados.

Público Alvo
Alunos do 2° período da Educação Infantil e alunos do 1° ano, professores e 

pais.

Cronograma
Será realizado no decorrer do segundo semestre do ano letivo de 2018, 

em ações mensais.

Avaliação
O projeto será avaliado a partir dos resultados das ações propostas, 

observando a participação dos estudantes, pais e professores. Serão observados 

também a aceitação e postura dos envolvidos no projeto, e analisadas de que forma 

estas intervenções tem atingido a aprendizagem dos alunos.

14.16.2 Do 5° ano para o 6° ano

Apresentação
A transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, do 5º para o 6º 

ano costuma gerar ansiedade e incerteza. É comum que professores, coordenadores 

e diretores sejam bombardeados no fim do ano letivo com perguntas dos alunos e dos 

pais, que estão ansiosos sobre as mudanças na futura rotina dos filhos. 

Soma-se a isso a sensação de insegurança de muitos alunos em relação à 

etapa seguinte. Alguns chegam a pedir para faltar nos primeiros dias de aula por 

temer o desconhecido ou o contato com os colegas mais velhos. 

No caso dos alunos da Escola Classe 510 do Recanto das Emas – DF é 

preciso se adaptar a uma escola diferente, uma vez que só é oferecido na instituição 

até o 5º ano do Ensino Fundamental. 
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Neste sentido, o presente projeto visa desenvolver ações que possibilitem aos 

alunos e sua família conhecer previamente as mudanças que irão enfrentar no ano 

seguinte e principalmente orientá-los como agir diante de tais. Esse contato vai ajudá-

los a compreender melhor a mudança de série e encará-la como um passo para uma 

etapa mais complexa da escolaridade. 

Justificativa
Os elevados níveis de reprovação no 6º ano do Ensino Fundamental 

enfrentados nos vários Centros de Ensino do DF, deixa claro a falta de preparação 

com que os alunos passam do 5º ano para o 6º ano. 

É o momento em que já não se tem aquele ambiente acolhedor como o da 

educação infantil. A “tia” passa a ser apenas a professora que entra e sai da sala a 

cada 50 minutos, as disciplinas também aumentam e com elas todas as dificuldades 

do novo. 

 Assim pensou-se, então, em realizar um projeto que fosse capaz de 

apresentar de uma maneira mais amena aos alunos as diferenças que irão enfrentar 

no ano seguinte, esclarecer as atribuições de representante de turma professor 

conselheiro e motivar cada vez mais as turmas a conquistar o sucesso esperado no 

6º ano. 

Objetivo geral

 Apresentar aos alunos de 5º ano as mudanças e as novidades que irão 

encontrar no 6º ano do Ensino Fundamental, bem como as melhores formas de 

enfrentá-las.

Objetivos específicos

 Informar como é a divisão de matérias, quantidade de professores e os 

horários no 6º ano;

 Promover a reflexão quanto a necessidade de se capacitar cada vez mais para 

enfrentar as mudanças decorrente da passagem das séries iniciais para as 

finais do ensino fundamental;

 Apresentar a importância, direitos e deveres dos professores conselheiros e 

representantes de turma;
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 Sensibilizar as turmas para a responsabilidade com os estudos e a capacidade 

que cada um tem de superar dificuldades.

Metodologia
A fim de realizar um projeto que seja capaz de apresentar de uma maneira 

mais amena aos alunos as diferenças que irão enfrentar no ano seguinte, levando em 

consideração os conflitos da adolescência, com mudanças físicas e emocionais que 

interferem no comportamento, procuramos desenvolver atividades que auxiliem o 

educando a entender as especificidades da nova série, esclarecendo as atribuições 

de representante de turma, escolha de um professor conselheiro e motivando cada 

vez mais as turmas a conquistar o sucesso esperado no 6º ano.

Para desenvolver o presente projeto serão realizadas palestras, simulação de 

eleição para representante de turma e professor conselheiro, apresentação de filme e 

dinâmicas, vivências da realidade de um educando no 6º ano, desafios acerca da 

responsabilidade individual e sensibilizações diversas. 

Estas atividades estão organizadas nos seguintes momentos:

1° MOMENTO: Hora de escolher e votar

 Os alunos farão uma eleição para escolha de representante de turma e para 

professor conselheiro, diante do conhecimento das atribuições dos mesmos;

2° MOMENTO: Debates X Conflitos

 Assistir a filmes e palestras que tratam de temas polêmicos e cotidianos da 

adolescência;

3° MOMENTO: Uma semana no 6° ano

 Os alunos visitarão a escola sequencial, de modo a interagir com os alunos do 

6° ano;

 Os alunos e professores participarão de uma roda de conversa com outros 

alunos e professores do 6° ano, a fim de tirar dúvidas, sugerir e conhecer 

realidades diferentes.

4° MOMENTO: Roda de conversa familiar
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 Os pais e responsáveis participarão de uma roda de conversa com os 

professores das etapas a fim de tirarem dúvidas, conheceram as metas e a 

organização curricular de cada etapa, etc.

 Os pais e responsáveis participarão de palestras sobre a Transição do 5° ano 

para o 6° ano, com outros profissionais pré-agendados.

Público Alvo
Alunos do 5º ano, professores e pais.

Cronograma
Será realizado no decorrer do segundo semestre do ano letivo de 2018, em 

ações mensais.

Avaliação
O projeto será avaliado a partir da participação da turma no decorrer dos 

encontros, os depoimentos dos professores após a intervenção e as mudanças dos 

níveis de reprovação e evasão destes alunos no próximo ano.
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