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“Precisamos contribuir para criar a 

escola que é aventura, que marcha que 

não tem medo do risco, por isso que 

recusa o imobilismo. A escola em que 

se pensa em que se cria, em que se 

fala, em que se adivinha, a escola que 

apaixonadamente diz sim a vida”. 
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APRESENTAÇÃO: 

 

Pensar coletivamente a construção da Proposta Pedagógica da Escola 

pressupõe superar as relações de poder instauradas na organização do trabalho 

escolar e a construção de práticas democráticas que contribuem para uma educação 

de caráter transformador. Denota repensar, refletir e incorporar novas ideias e formas 

democráticas à prática educativa numa perspectiva emancipatória e transformadora da 

educação, exigindo compromisso político e pedagógico dos profissionais que atuam no 

ambiente escolar. 

Esse processo dialético de organização do trabalho pedagógico exige uma 

rigorosa análise teórica da prática escolar, a fim de compreender as contradições, 

limites e possibilidades que a constituem. Assim, a construção de uma proposta 

transformadora deve empreender ações, no sentido de criar e ampliar os espaços de 

participação na definição das políticas públicas de educação e na gestão democrática. 

A participação e a construção coletiva transformam a proposta pedagógica num 

instrumento de democratização das relações e de socialização do saber na perspectiva 

de uma concepção de educação transformadora. 

A Proposta Pedagógica do CAIC Bernardo Sayão é resultado de estudos, 

discussões, reflexões e pesquisas com a participação de todos os seguimentos da 

comunidade escolar. 

A sistematização dessa proposta pretende constituir a referência para a 

organização do trabalho pedagógico escolar, expressando a intencionalidade 

pedagógica de um projeto de educação buscando sempre a efetivação do processo 

ensino-aprendizagem com qualidade social de modo a oportunizar a aprendizagem do 

cidadão em suas múltiplas dimensões e na perspectiva da sustentabilidade humana, 

da cidadania, dos direitos humanos e do respeito à diversidade para todos aqueles que 

fazem uso da escola pública. 
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I - PERFIL INSTITUCIONAL 

 

 
1. MISSÃO 

 

 
Assegurar um ensino garantindo o acesso e a permanência do aluno na escola, 

favorecendo um ambiente ético e inclusivo, formando cidadãos críticos e participativos, 

oferecendo condições de equidade e qualidade de forma superar as desigualdades 

sociais do país e garantir que todos estejam incluídos no processo democrático de 

direito. 

 
2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

O CAIC Bernardo Sayão localiza-se na QNN 28 lotes H, I, J, K – Guariroba - 

Ceilândia Sul – Distrito Federal. O telefone de contato é 3901-6896 ou 3901- 6895. O 

e-mail: caicbs@creceilandia.com. 

O CAIC (Centro de Atendimento Integral à Criança e Adolescente) Bernardo 

Sayão, foi criado pela Resolução 4.216, de 4 de agosto de 1993, teve seu 

funcionamento efetivamente iniciado em 1994, a partir de uma proposta do Governo 

Federal, através das políticas sociais, ações integradas de educação, saúde, 

assistência e promoção social para crianças e adolescentes, a fim de assegurar 

melhores condições de vida a esta faixa etária da população, buscando, dessa forma, 

reduzir os efeitos da pobreza. O modelo da escola se propunha em atender o social 

integrado em um mesmo local e em tempo integral envolvendo a comunidade e 

desenvolvendo programas de proteção à criança e à família, gerando uma gestão 

descentralizada e, principalmente implantando unidades de atividades físicas. 

Inicialmente, chamava-se “Centro Integrado de Atenção à Criança” - CIAC. Este centro 

atendia desde a creche até o Ensino Fundamental, integrando saúde e esporte. 

A previsão de atendimento para os CIACs era de seis milhões de crianças em 

todo o país. Sua concepção originária se deu na Legião Brasileira de Assistência, com 

a coordenação a cargo do Ministério da Criança e, posteriormente, da Secretaria de 

Projetos Especiais da Presidência da República. 

Com o passar do tempo houve mudança de denominação, o CIAC, passou a se 

chamar CAIC (Centro de Atenção Integral à Criança). Muda-se também o foco de 

mailto:caicbs@creceilandia.com
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trabalho para o atendimento integral, com pedagogia própria independentemente do 

espaço físico utilizado. O objetivo, contudo, continuava sendo o de superar os 

problemas enfrentados pela população infantil carente, com vistas ao seu preparo 

consciente para o exercício da cidadania. 

Apesar da proposta inicial do centro, ter sido planejado para realizar um 

atendimento diferenciado das outras escolas públicas, com maior amplitude de 

atendimento aos alunos, atualmente o diferencial do CAIC se concentra, apenas, na 

estrutura física, sendo o trabalho pedagógico realizado nos moldes das outras 

Instituições da rede pública do Distrito Federal. 

A escola atende aproximadamente 1.150 alunos, onde oferece o 1º ciclo de 

aprendizagem da Educação Infantil, compreendendo a pré-escola de 04 e 05 anos. E 

o 2º ciclo (Ensino Fundamental I), que compreende o Bloco I (BIA - 6, 7 e 8 anos) e o 

Bloco II (4º e 5º anos). Somando um total de 50 turmas no presente ano letivo sendo: 

06 turmas de 1º período; 07 turmas de 2º período; 6 turmas de 1º ano; 05 turmas de 2º 

ano; 10 turmas de 3º ano; 06 turmas de 4º ano; 07 turmas de 5º ano e 03 Classes 

Especiais (TEA). 

 

3 - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

 
A Proposta Político Pedagógica do CAIC busca a construção de conhecimentos, 

que sejam baseados na integração e reflexão de sujeitos que aprendem e ensinam. Ela 

é um instrumento valioso para assegurar não só o sucesso da aprendizagem dos 

alunos, mas também orienta o trabalho pedagógico e as ações da escola por meio de 

diversas formas de planejamentos, todas integradas no diálogo e na busca de soluções 

dos problemas, com base na ação coletiva. 

De acordo com a pesquisa realizada com a comunidade, de modo geral, as 

famílias são carentes financeiramente. Elas são originárias de lares que enfrentam a 

falta de qualificação profissional e emprego. Uma pequena parte dos alunos reside no 

setor. Um número significativo vem de outros setores motivados pela falta de escola 

nessas áreas, que também, sofrem da mesma forma com os problemas citados acima. 

O governo subsidia o transporte para essas crianças. Em muitos casos as crianças 

assumem as responsabilidades no lar para que a mãe possa trabalhar. Alguns alunos 

apresentam problemas comportamentais oriundos da família e da comunidade, 
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o que vem refletindo negativamente na aprendizagem. Verificamos que outro fator 

social que coloca em risco algumas crianças é a dependência química de álcool e 

drogas de familiares, comum nos lares levando às crianças e os jovens a delinquência 

e ao tráfico de drogas. Pode-se ressaltar ainda que a escola conta com pouca 

participação dos pais que, em sua maioria, não atendem às convocações ou convites 

para festividades, reuniões, assembleias, ou atividades extracurriculares. 

De acordo com pesquisa realizada com os educandos, percebe-se que, em 

grande parte, os alunos não têm muitas atividades culturais, nunca foram, ou 

frequentam pouco, cinemas, shows musicais e outros. As atividades de cultura e lazer 

mais praticadas pelos alunos são ouvir música, ver TV ou brincar na rua, próximo a 

mediações de sua casa. 

Ainda de acordo com pesquisa realizada com os pais, verificamos que o nível de 

instrução das famílias geralmente é o primeiro grau incompleto. 

Há grande número de pessoas sem nenhuma qualificação profissional. 

Dentro desse quadro, estudar, para uns, torna-se a única forma de ter acesso a 

cultura, ao lazer e ao conhecimento. A escola tem buscado superar a cada ano os 

índices de aprovação, diminuindo a evasão e o percentual de repetência, buscando 

maior envolvimento e responsabilidade da comunidade escolar, buscando estratégias 

de atendimento aos alunos com distorção idade/série ou déficit de conteúdo. 

A equipe gestora, coordenação, supervisão e docentes da escola lutam em uma 

tarefa diária para oferecer melhores condições possíveis de cultura e educação. 

Realizamos várias ações como projeto de Leitura e Literatura, projeto de 

Recreação aquática, Projeto Papo Legal; Projeto Festa Cultural, projeto Horta, Projeto 

Educação e Prevenção em Saúde Bucal; projeto Brinquedoteca; projeto de Informática 

e todas as ações propostas pela rede como: semana de Educação para Vida; Dia da 

Ed. Infantil; Dia da consciência negra; Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência; 

Semana distrital de Conscientização de Promoção da Educação  Inclusiva  aos  

alunos com necessidades especiais; Semana da Criança e Formatura do 1º período da 

Educação e 5º ano. 

Ainda na perspectiva de oferecer equidadade aos alunos a escola oferece 

atendimento a crianças com maior vulnerabilidade social, ofertando a Escola em tempo 

Integral, desde o ano de 2009. A jornada escolar, nesse caso, passa de cinco para nove 

horas diárias, com atividades que oportunizam situações de aprendizagens 

significativas e emancipadoras. Mais que isso, tais ações torna a progressão do 
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estudante no sistema de ensino mais exitosa, através de oficinas de letramento, jogos, 

danças, informática e outras. 

Diante de todo o trabalho que vem sendo realizado, conseguimos alguns 

avanços significativos em relação a evasão e ao abandono. Porém, avançamos pouco 

na diminuição da repetência, apesar de todo um trabalho engajado nesse sentido. 

Segue a tabela abaixo: 

ANO MATRICULA APROVAÇÃO REPROVAÇÃO ABANDONO 

2013 712 670 42 33 

2014 821 764 38 19 

2015 875 818 57 05 

Fonte: Educacenso - Dados da secretaria Escolar 
 
 

ANO MATRICULA APROVAÇÃO REPROVAÇÃO ABANDONO 

2016 952 863 34 7 

2017 990 877 43 26 

2018 1071 963 39 0 

Fonte: Educacenso - Dados da secretaria Escolar 
 

 
 

ANO METAS 

PROJETADAS 

METAS 

ALCANÇADAS 

2007 4,3 4,2 

2009 4,6 5,6 

2011 5,0 5,5 

2013 5,3 5,4 

2015 5,6 5,0 

2017 5,9 5,4 

2019 6,1 - 

2021 6,4 - 

 
 
 

Apresentamos também dificuldades em manter as médias já adquiridas no 

IDEB. O nível de aprendizagem dos alunos com baixo desempenho nas séries 

avaliadas  pela  Prova  Brasil,  não  foram  satisfatórios  nos  dois  últimos  anos  e 
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comprometem os resultados do IDEB da escola. Preocupados com tal situação fizemos 

uma avaliação com o grupo de professores e pais para identificarmos o problema e 

sugerir meios de elevar novamente nossos índices no IDEB, tendo em vista que na 

Provinha Brasil, não identificamos tal dificuldade. Na Provinha Brasil em português e 

matemática, mantemos nos três últimos anos dentro da meta estabelecida. Nível 3. 

Concluímos que devido escola atender muitos alunos que leem, mas não 

conseguem interpretar o que leem, tornou-se difícil obter resultados positivos na 

realização das provas externas que exigem muita leitura e interpretação. Partindo 

desse pressuposto a escola precisa oferecer mais condições para dominar habilidades 

fundamentais, que permitam ao aluno o avanço não só nas disciplinas de português e 

matemática, mas também em qualquer área do conhecimento. Assim sendo os 

mesmos poderão ter um desenvolvimento pleno na sua aprendizagem. 

Neste contexto vê-se que a avaliação do aluno em suas diversas dimensões, 

não se esgota no mesmo. O objetivo principal é o de auxiliá-lo a aprender. Para isso 

diversas medidas serão tomadas pela escola com base nos resultados das avaliações, 

pois a educação é um processo e, como tal, é uma atividade sujeita a uma contínua 

revisão, renovação, ajuste e aprimoramento. 

Diante das dificuldades encontradas na Escola com relação às avaliações 

externas, viu-se a necessidade de desenvolver ações para reverter esse quadro que 

hora apresenta acentuadamente. 

O CAIC, já desenvolve o trabalho de forma que estimule o aluno a aprender com 

projetos de leitura, trabalha também a elevação da autoestima dos alunos 

individualmente, e em grupo para que haja motivação para a aprendizagem, porém 

ainda não o bastante, pois mesmo assim os mesmos ainda encontram com o 

conhecimento abaixo do nível esperado para a série em que está matriculado. 

Ao aplicar simulados da Prova Brasil observou-se que os alunos ainda não 

estavam preparados para este tipo de avaliação, aja visto, o tempo gasto para 

responder a prova. O estado emocional também fica alterado devido ao tamanho da 

avaliação e ao saberem que estão sendo avaliados externamente, causando assim 

muito nervosismo até mesmo naqueles que se sobressai em avaliações internas feitas 

pelo professor. 

Frente à realidade escolar fez-se necessário refletir junto ao conjunto de seus 

educadores questões fundamentais como: O que os alunos aprenderam e o que ainda 

não foi apropriado? Por que os alunos não aprenderam? Onde está o problema? Nos 
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alunos, na escola, nas metas de aprendizagem da proposta escolar, ou nas políticas 

educacionais adotadas? Que ações precisam ser empreendidas pela gestão escolar e 

pelos professores de cada turma? O que está dando certo e o que deve ser mudado? 

Partindo das reflexões dos possíveis problemas no quadro atual da Unidade 

Escolar, foram desenvolvidas as seguintes ações: 

Com os professores foram feitos diversos estudos sobre a “Avaliação no 

processo de ensino e aprendizagem”, o que facilita a utilização dos instrumentos de 

avaliação adequados para cada situação de aprendizagem, a sua finalidade e objetivo, 

e o que se deseja alcançar por meio dele. Realizamos estudos do Currículo em 

Movimento, das Diretrizes, da BNCC e outras oficinas de estudo. Esta ação do estudo 

constante nas coletivas com temas diferentes é muito importante e contribui muito para 

melhoria do trabalho dos professores em sala de aula. 

Também tem ocorrido os reagrupamentos, aulas de reforço e projeto interventivo. 

O reforço, é realizado em horário contrário da aula pelos professores e o projeto 

interventivo e reagrupamentos são realizados pelos professores e pela coordenação 

pedagógica de acordo com a necessidade da turma. 

Temos realizado periodicamente reunião com os pais dos alunos, onde discutiu- 

se com as famílias a situação escolar de seus filhos buscando parcerias e colaboração 

com as mesmas, no sentido de acompanhar as atividades, e enviar os filhos todos os 

dias para as aulas de reforço. Aos pais que não comparecem é enviada uma carta 

informativa falando do que foi tratado na reunião a respeito da situação escolar dos 

seus filhos. 

É solicitado que os mesmos compareçam na escola para conversar com os 

professores, coordenação pedagógica e Orientação Educacional sobre o 

desenvolvimento escolar e as dificuldades que os mesmos estão encontrando na 

realização das atividades. 

Os resultados dessas reuniões em boa parte são positivos, pois obtém-se 

adesão dos pais na difícil tarefa de elevar os índices de aproveitamento dos alunos. 

A escola também realiza atividades extra classe com os alunos como visitas ao 

zoológico, teatros, exposição de obras de arte, feiras culturais e clubes como atividades 

de recreação; onde o professor regente, equipe diretiva e pedagógica necessariamente 

acompanham ás crianças. Com essas atividades temos o intuito de desenvolver um 

trabalho diferenciado desde a Educação Infantil até o 5º ano, oportunizando nossa 
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comunidade escolar viver momentos de alegria e aprendizado que dificilmente 

conseguirão realizar em a família. 

Outra ação é a implantação do Programa Escola que Queremos (Programa de 

Governo). Ele tem a meta de alcançar educação de excelência em 185 escolas 

selecionadas, a qual o CAIC está inserido, com objetivo de melhorar os índices de 

aprendizagem, reduzindo as taxas de abandono, reprovação escolar e valorizar os 

profissionais da educação. 

Para que os objetivos sejam alcançados o Programa traz seis eixos de apoio. 

São eles: pedagógico, infraestrutura, tecnologia, gestão de pessoas, gestão escolar e 

segurança. 

A pesquisa demonstrou que as ações deflagradas, com base nas informações 

advindas do processo de avaliação da educação básica, contribuíram para que a 

gestão da escola pudesse intervir com a utilização de novas estratégias de 

organização, planejamento e desenvolvimento do ensino. 

Com referência aos resultados da pesquisa interventiva, tem-se ainda a 

considerar que a melhoria do ensino é um processo e está intimamente associada à 

formação dos profissionais, à educação inclusiva, o combate ao analfabetismo e a 

garantia de acesso a todos à educação. 

No Sistema há uma forte valorização, bem representada na Constituição 

Federal, especificamente o artigo 205. “A educação, direito de todos e dever do Estado 

e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da Sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”. No artigo 208, é garantido o atendimento especial aos 

portadores de deficiência, além de atendimento ao educando. No ensino fundamental, 

através de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. 

Partindo deste pressuposto, o trabalho realizado na Escola no ato do projeto de 

intervenção procurou-se lançar luz no senso comum do dia-a-dia do professor, bem 

como de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, buscando assim 

um melhor nível de desenvolvimento dos alunos. 

No entanto, sabemos que a prática constitui-se numa tarefa árdua, uma vez que 

nos deparamos com limitações de várias naturezas tais como as restrições impostas 

pelo contexto social, que nem sempre é receptivo à mudança e à inovação. Todavia, 

os profissionais da escola, em especial os professores se propuseram a desencadear 
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um trabalho mais arrojado com os alunos, de forma que haja uma melhoria na qualidade 

do ensino. 

As intervenções realizadas na Escola, procuram oferecer contribuições para a 

superação dos baixos índices de desenvolvimento dos alunos. Assim, fica o desafio de 

colocar o esforço pedagógico dos profissionais a serviço das metas educacionais, cujo 

propósito, tem a função de orientar e acompanhar o processo ensino aprendizagem. 

 
 

II - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, número 9394, de 20 

de dezembro de 1996, no seu título II – Dos Princípios e Fins da Educação Nacional: 

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

e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”. 

“A educação é uma prática social, que une os homens entre si em torno do direito 

de aprender e da conquista da cidadania. A escola, instituição formal de educação, 

muitas vezes o equipamento público mais próximo da comunidade, é chamada a 

desempenhar intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição se vê como 

educadora, mas também como “protetora” e isso tem provocado debates acerca não 

só de sua especificidade, mas também dos novos atores sociais que buscam apoiá-la 

no exercício dessas novas funções e dos movimentos e organizações que igualmente 

buscam a companhia dessa instituição escolar para constituí-la e, talvez, ressignificá- 

la. ” (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 2014a, p. 10). 

Escola é o lugar de encontros de pessoas, origens, crenças, valores diferentes 

que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades. “Espaço de difusão 

sociocultural; e também é um espaço no qual os sujeitos podem se apropriar do 

conhecimento produzido historicamente e, por meio dessa apropriação e da análise do 

mundo que o cerca, em um processo dialético de ação e reflexão sobre o conhecimento, 

manter ou transformar a sua realidade. [...].. (PPP Carlos Mota, p.18). Desse modo, “A 

ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos formais, reconhecendo 

diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas educativas para que se consiga 

superar a distância entre o que se constrói dentro e fora da escola”. (PPP Carlos Mota, 

p.20). 



10 
 

Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e 

Pedagogia Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser que aprende e se 

constrói em interação com o com o meio social e natural que o cerca. Sendo assim, a 

escola e todos os seus atores são convocados a juntos, pensar e fazer educação por 

meio da imersão constante na vida diária e seus acontecimentos, considerando a não- 

neutralidade que caracteriza nossa atuação nas diferentes situações que envolvem a 

existência humana. 

O que temos? Temos uma escola que necessita de transformação e 

crescimento. Temos uma sociedade injusta na distribuição de renda. Temos uma 

escola que muitas vezes é assistencialista assoberbada de atribuições que, devido às 

condições socioeconômicas atuais se obriga a acumular diferentes funções, 

sobrecarregando seus profissionais. Temos alunos de classe social menos favorecida, 

que lutam para sobreviver, que desejam ser vistos pela sociedade. Temos professores 

comprometidos com a educação na sua grande maioria. Muitas vezes impossibilitados 

de realizar um bom trabalho, devido à precarização da educação. Temos funcionários 

com boa vontade, responsáveis e competentes, que lutam pela dignidade da profissão 

que nem sempre lhe é grata. 

O que buscamos? Buscamos aprimorar a cada dia, criar, renovar! Não perder a 

alegria, à vontade e a disposição de sermos pedagogos-gestores, atuando e 

deliberando com conhecimento de causa, utilizando intervenções dialógicas e não 

autoritárias. 

Lutamos para que nossos alunos sejam inseridos num contexto de múltiplas e 

constantes mudanças. Que eles sejam agentes construtores do conhecimento; que 

sejam participantes ativos de um processo de aprendizagem com valores 

emancipatórios. Essa luta não é simples. Ela exige ações como: repensar as 

metodologias; motivar e criar condições para o bem-estar no local de trabalho. 

Por fim, queremos a escola como um polo de cultura baseada em princípios de 

construção de uma cidadania desencadeadora de bons valores, promovendo desafios 

para efetiva participação e engajamento de todos envolvidos com o processo de 

aprendizagem para seu fim único, a valorização e crescimento pessoal. 
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III - PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 
 

Tendo em vista que a qualidade na educação refere-se à efetivação do 

atendimento às necessidades do aluno da escola pública, é consenso que uma boa 

escola é aquela em que os alunos se apropriem dos conhecimentos essenciais para a 

vida. Nela todo trabalho deve visar o educando como cidadão e sujeito histórico. Para 

oferecer qualidade na educação o CAIC Bernardo Sayão, num esforço coletivo e 

participativo em estudos, pesquisas, observações e vivências do cotidiano escolar, 

estabelece ações para efetivar sua proposta de escola como espaço social responsável 

pelo saber universal, comprometida com sua comunidade oferecendo um ensino de 

qualidade e equidade. 

A escola concebe o sujeito como um ser ativo, sempre em construção. Por isso, 

criamos momentos relativos ao interesse de cada idade. Nesse processo do aprender 

realizamos atividades com jogos, brincadeiras, músicas e outras. Estas tarefas são 

estimuladoras e envolve o aluno com o processo do aprender, o que acaba por 

constituir um fator de sucesso da ação pedagógica. Esse trabalho privilegia o agir, pois 

é pela interação com o meio e com o outro que o processo de aprendizagem se torna 

significativo; o aluno se torna aprendiz e sujeito de sua educação. Sendo a escola um 

lugar de apropriação do conhecimento, os educadores sempre buscam uma nova forma 

de trabalhar os conteúdos de forma crítica e criativa, através do diálogo, 

questionamento, pesquisa, problematização e com o objetivo de ampliar o raciocínio. 

Utilizando variados meios de expressão e comunicação oral e escritos, amplia-se os 

conhecimentos da leitura, escrita e cálculos. 

Assim, as situações de aprendizagem devem: 

Ser significativas e desafiantes, ou seja, usar a inteligência e a curiosidade dos 

alunos. 

Ser de tal modo articuladas que os alunos estejam ativos, em interação com o 

objeto de conhecimento, sendo desafiados a pensar, a formular e explicitar suas 

próprias ideias. 

Estimular o coletivo, as construções e formulações em grupo. 

Imprimir um clima de entusiasmo na sala de aula, a partir do qual os alunos se 

empenhem e se esforcem em direção ao seu objetivo; 

Encorajar as crianças a utilizarem sua iniciativa e sua inteligência, não 

apresentando desafios nem muito aquém, nem muito além de suas possibilidades. 
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Oportunizar a observação, a reflexão, o questionamento, a expressão das ideias, 

a formulação e o registro; 

Incluir aprendizagens intelectuais e morais, sempre no sentido do 

desenvolvimento da autonomia. 

A relação professor-aluno deve ser de respeito, amizade, interação e 

solidariedade, valorizando as ideias e respostas dos alunos, desenvolvendo sua 

autoconfiança. 

O professor deve: 

• Oferecer  reforço escolar e intervenções pedagógicas, em horário 

contrário ao de aula; 

• Estimular o hábito de leitura através do empréstimo de livros, e de 

atividades relacionadas ao Projeto de Literatura para motivar o gosto pela leitura; 

• Monitorar sistematicamente a frequência dos alunos através de 

levantamentos mensais para subsidiar as tomadas de decisões e providências cabíveis; 

• Promover aulas de Arte e Educação Física com brincadeiras em sala de 

aula, através de jogos, competições e outras atividades lúdicas e pedagógicas, 

despertando o gosto pelos estudos. 

• Buscar alternativas metodológicas que visem a um maior envolvimento do 

aluno na construção do conhecimento, desenvolvendo atividades especiais voltadas 

para comemorações cívicas e festivas, meio ambiente, sustentabilidade humana, Dia 

Nacional da Consciência Negra, convivência no ambiente escolar, valorização da vida, 

eventos de âmbito, estadual, nacional ou internacional, como eleições, Olimpíadas, 

Manifesto pela Paz e outros que possam surgir no decorrer de cada ano letivo. 

• Encaminhar os alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem e 

características de necessidades especiais para terem acesso à avaliação da Equipe 

Especializada de Apoio à aprendizagem aos profissionais responsáveis na escola; 

Realizar reagrupamento interclasse, uma vez por semana, com alunos no 

mesmo nível de aprendizagem, integrando as turmas do bloco I (BIA) e bloco II (4º e 5º 

anos) oportunizando a aquisição de requisitos necessários ao ano em que se encontra. 

Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo (2014). 

• Promover o projeto interventivo para os alunos com defasagem de 

aprendizagem e idade x série, uma vez por semana, no turno da aula; 

Solicitar reunião com os pais e os alunos com defasagem de aprendizagem, 

auxiliando na compreensão do processo de aprendizagem; 
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• Realizar atividades socioculturais, atividades extra classe onde a criança 

possa assistir apresentações teatrais e musicais; conhecer monumentos históricos e 

culturais; 

• Trabalhar, mensalmente, temas transversais abordando o respeito às 

diferenças; 

 

IV - OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

1. Objetivos 

 

O CAIC Bernardo Sayão tem como objetivo proporcionar momentos de vivências 

significativas e envolventes proporcionando um ambiente favorável ao estudo; 

contribuir com o crescimento cognitivo dos estudantes, elevando a qualidade do ensino 

para o desenvolvimento integral de suas capacidades e habilidades; tornar a escola um 

ambiente prazeroso e agradável que permita a criança sentir-se feliz vivenciando 

valores éticos; formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. 

 
Dimensão OBJETIVOS 

 
Gestão Pedagógica 

• Desenvolver metodologias de ensino baseadas no 

conhecimento e realidade dos educandos, visando melhor 

aprendizagem e elevação de desempenho nas séries 

iniciais do ensino fundamental; 

• Encaminhar os trabalhos pedagógicos baseados nos 

Eixos Temáticos e Temas Transversais; levando em conta 

o Currículo em Movimento e a BNCC; 

• Valorizar a atividade de Coordenação Pedagógica, 

como espaço privilegiado para o desencadeamento de um 

trabalho coletivo e interdisciplinar; 

• Oportunizar aos professores, pais e profissionais da 

educação, a participação na construção da Proposta 

Pedagógica; 

• Refletir sobre o fazer pedagógico da Escola, com 

base no Proposta Pedagógica, no sentido de planejar ações 

conjuntas a serem efetivadas durante o período da Gestão; 
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 • Elevar o índice de satisfação/ aprovação da 

comunidade escolar em relação ao perfil e desempenho 

profissional da escola; 

• Criar condições para que todos os alunos 

desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos 

necessários para a vida em sociedade; 

• Permitir ao aluno exercitar sua cidadania a partir da 

compreensão da realidade, para que possa contribuir em 

sua transformação; 

• Planejar ações que visem prevenir acidentes e 

violência dentro da escola; 

• Promover a integração escola-comunidade; 

• Oportunizar a toda comunidade escolar momentos de 

sensibilização e capacitação, para garantir o acesso e a 

permanência dos alunos com necessidades educacionais 

especiais; 

• Desenvolver atividades pedagógicas específicas 

para os alunos com defasagem, oportunizando o 

desenvolvimento e aquisição de habilidades/competências 

para corrigir a distorção Idade x Série; 

• Incentivar a formação continuada para professores e 

equipe pedagógica da escola; 

• Propiciar aos professores o desenvolvimento de 

conhecimentos e habilidades relativos aos métodos e 

técnicas para a melhoria das práticas pedagógicas da 

escola; 

• Proporcionar aos alunos atividades lúdicas e 

direcionadas durante os horários de recreio; 

• Definir padrões de aprendizagem para todas as 

séries, de acordo com as Diretrizes pedagógicas do 2º ciclo, 

enfatizando o previsto na LDB 9.394/96, Parâmetros 

Curriculares Nacionais, Currículo em Movimento e a BNCC; 
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Gestão das 
aprendizagens e dos 
resultados 
educacionais 

• Utilizar os resultados das avaliações externas para 

monitorar e avaliar de forma sistemática e contínua as 

ações para a melhoria dos resultados de desempenho da 

escola; rendimento, frequência e proficiência dos alunos. 

• Identificar níveis de satisfação da comunidade 

escolar com o trabalho da gestão; e transparência de 

resultados; 

 
Gestão Participativa 

• Oferecer meios para a comunidade escolar participar 

efetivamente da escola, discutindo e decidindo 

coletivamente seus rumos; 

• Participar de forma sistemática, por meios dos 

órgãos colegiados ou por via direta: 

 

Gestão de Pessoas 
• Motivar o trabalho em equipe; 

• Incentivar o processo de comunicação aberta e 

contínua; 

• Estimular a capacitação profissional; 

 

Gestão Financeira 
• Suprir as necessidades básicas da escola, de forma 

a assegurar-lhes condições mínimas de funcionamento e a 

manutenção de suas atividades; 

• Contribuir para a autonomia administrativa e 

financeira; 

• Estimular a participação da comunidade, do conselho 

escolar e do conselho fiscal, junto às necessidades 

financeiras da escola; 

• Propiciar melhores condições de estudo e 

aprendizado aos alunos, através da compra de materiais 

didáticos e pedagógicos; 

• Realizar a reforma do banheiro feminino do pátio 

inferior; 

• Realizar a reforma da área da piscina; 

• Realizar manutenção diária da escola, de acordo com 

a necessidade; 
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Gestão 
Administrativa 

• Assegurar a execução das normas e orientações 

superiores; 

• Gerir os meios administrativos como documentação, 

escrituração escolar e de pessoal; organização e 

atualização de arquivos; expedição, registro e controle de 

expediente; 

• Assegurar o funcionamento adequado da escola, 

cuidar da conservação do edifício; registrar e controlar bens 

patrimoniais; coordenar e controlar o funcionamento da 

cantina escolar; 

 
 

2. Metas 
 

PDE 
Nº meta 

Nº METAS 2017 2018 2019 

01 01 Desenvolver e utilizar instrumentos de 

acompanhamento e avaliação do trabalho 

desenvolvido no âmbito da Educação Infantil, com 

a finalidade de promover a melhoria da estrutura 

física, dos recursos pedagógicos e da 

acessibilidade, dentre outros; 

x x x 

01 01 Incentivar e oportunizar a formação continuada 

aos professores e demais profissionais; 

x x x 

01 01 Promover discussões e orientações curriculares, 

formação de pessoal e produção de materiais com 

o objetivo de imbuir nas crianças o conhecimento, 

respeito e valorização da diversidade étnico- 

racial, compreendidos como requisito para seu 

desenvolvimento e preparo para o exercício da 

cidadania; 

x x x 

1 1 Promover eventos, com a participação de toda a 

comunidade escolar, para maior integração entre 

os grupos; 

 
x 

 
x 

 
x 

1 1 Realizar eventos culturais com todos os alunos e 

comunidade escolar; 

x x x 
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2 2 Assegurar acesso e permanência de toda a 

população de 06 a 14 anos na escola; 

x x x 

4 4 Viabilizar o trabalho da sala de recursos 

multifuncionais e apoiar a formação continuada de 

professores e outros profissionais que    atuam  

no atendimento educacional especializado 

complementar; 

x x x 

4 4 Estimular e zelar pela qualidade da oferta do 

atendimento educacional especializado 

complementar aos estudantes; 

x x x 

4 4 Incentivar a articulação entre o ensino regular e o 

atendimento educacional especializado 

complementar ofertado em salas de recursos 

multifuncionais da própria escola; 

x x x 

4 4 Orientar a equipe escolar quanto à acessibilidade 

curricular por meio de um serviço de apoio 

pedagógico e quanto à evolução do aluno 

mediante os atendimentos prestados pela equipe 

de intervenção; 

x x x 

5 5 Garantir a alfabetização plena de todas as 

crianças, no máximo, até o final do terceiro ano; 

  x 

5 5 Aumentar o índice de aprovação no 3º e 5º ano; x x x 

5 5 Incentivar a utilização de avaliação formativa e 

processual como estratégia de acompanhamento 

do desempenho do aluno e aprimoramento do 

trabalho pedagógico; 

x x x 

5 5 Incentivar o desenvolvimento das práticas 

pedagógicas implementadas pelo programa 

nacional de alfabetização na idade certa -  

PNAIC, que assegurem a alfabetização e a 

aprendizagem dos estudantes, bem como seu 

registro e disseminação entre os pares; 

x x x 
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5 5 Promover oficinas envolvendo trocas de 

experiências e aperfeiçoamento nas áreas do 

letramento e letramento matemático 

 
x 

 
x 

 
x 

5 5 Realizar grupos de estudos para formação 

continuada na Coordenação Pedagógica; 

atividade realizada mensalmente durante todo o 

ano letivo; 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

5 5 Promover o Planejamento Pedagógico, durante a 

coordenação pedagógica de acordo com os 

objetivos traçados para cada bimestre; 

 

x 
 

x 
 

x 

6 6 Estender progressivamente até o final da  

vigência do plano, em colaboração com as 

demais instâncias governamentais, o programa 

de ampliação da jornada escolar, mediante oferta 

de educação básica pública da educação integral, 

contemplando acompanhamento pedagógico e 

interdisciplinar e atividades complementares, em 

tempo de permanência igual ou superior a sete 

horas diárias durante todo o ano letivo, a pelo 

menos 25% dos alunos matriculados; 

x x x 

6 6 Buscar parcerias que venham a contribuir para 

melhoria da escola; 

x x x 

7 7 Fomentar o desenvolvimento de tecnologias 

educacionais e de inovação das práticas 

pedagógicas que assegurem a alfabetização 

favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem dos alunos, consideradas as 

diversas abordagens metodológicas e sua 

efetividade; 

x x x 

7 7 Repor jogos pedagógicos (blocos lógicos, sólidos 

geométricos, material dourado e quebra cabeça); 

  x 

7 7 Induzir processo contínuo de auto avaliação da 

escola por meio da constituição de instrumentos 

de avaliação que orientem as dimensões a serem 

x x x 



19 
 

  fortalecidas, destacando-se a elaboração de 

planejamento estratégico, a  melhoria  contínua 

da qualidade educacional, a  formação 

continuada dos profissionais da educação e o 

aprimoramento da gestão democrática; 

   

7 7 Formalizar e executar os planos de ações 

articuladas dando cumprimento às metas de 

qualidade estabelecidas para às estratégias de 

apoio técnico, administrativo e financeiro voltadas 

à melhoria da gestão educacional, à formação de 

professores profissionais de serviços e apoio 

escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de 

recursos pedagógicos e a melhoria e expansão da 

infraestrutura física da rede escolar; 

x x x 

  Adquirir brinquedos para o recreio; x x x 

7 7 Reformar e aumentar os brinquedos do parque da 

Educação Infantil; 

 x  

7 7 Pintar no chão do pátio (psicomotricidade); x   

7 7 Acesso a internet nas salas; x   

  Adquirir material para psicomotricidade; x   

7 7 Reformar as canaletas;  x  

7 7 Revitalizar a área verde; x   

7 7 Tampar caixas de esgoto;  x  

7 7 Pintar toda ferragem da escola;   x 

7 7 Pintar as paredes externas;   x 

7 7 Revitalizar o campo de grama;  x  

7 7 Revitalizar o ginásio;  x  

7 7 Mudar da sala de recurso de lugar; x   

7 7 Revitalizar a biblioteca;  x  

7 7 Adquirir materiais pedagógicos para sala de 

recurso; 

 x  

7 7 Adquirir testes p/ o SEAA;  x  
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7 7 Realizar a manutenção do laboratório de 

informática; 

x x x 

7 7 Pintar as salas de aula; x  x 

7 7 Implantar projeto horta;  x  

7 7 Colocar a piscina em funcionamento regular x   

7 7 Consertar as escadas;  x  

7 7 Adquirir mais um computador para os professores;  x  

7 7 Revitalizar e estacionamento;  x  

7 7 Revitalizar a área do recreio;  x  

7 7 Criar projeto para sala de informática com monitor 

para auxiliar na inclusão digital dos alunos; 

  x 

7 7 Adquirir kit de recreação para cada turma; x   

7 7 Reformar os banheiros das salas de aula;   x 

7 7 Reformar a sala do espelho;  x  

7 7 Reformar da sala das auxiliares;  x  

7 7 Reformar a sala e os banheiros dos auxiliares da 

Educação Infantil; 

 x  

7 7 Reformar a sala e o banheiro das merendeiras;  x  

7 7 Orientar e controlar a manutenção e conservação 

de mobiliário, equipamentos em geral e materiais 

didático pedagógicos; durante todo o período da 

gestão; 

x x x 

7 7 Apoiar administrativamente o processo 

educacional através de atividades pertinentes a: 

documentação e escrituração escolar e de 

pessoal; organização e atualização de arquivos; 

expedição, registro e controle de expediente, 

durante todo o ano letivo; 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

7 7 Registrar e controlar bens patrimoniais, bem como 

a aquisição, conservação e uso de materiais e 

gêneros alimentícios; durante todo o período da 

gestão e nas datas previstas pela gerência 

regional; 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 
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7 7 Proporcionar apoio ao conjunto de ações 

complementares de natureza administrativa 

relativas à: vigilância e atendimento de alunos; 

limpeza, manutenção e conservação das áreas 

internas e externas do prédio; durante todo o 

período da gestão; 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

7 7 Aquisição de material permanente; x x x 

7 7 Manutenção, conservação e pequenos reparos da 

unidade escolar; previstas para todo o período da 

gestão; 

 

x 
 

x 
 

x 

7 7 Aquisição de material de consumo necessário ao 

funcionamento da escola; previstas para todo o 

período da gestão; 

 

x 
 

x 
 

x 

7 7 Garantir o acesso dos alunos a espaços para a 

prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a 

equipamentos e laboratórios de informática e, 

garantir a acessibilidade às pessoas com 

deficiência; 

x x x 

7 7 Criar meios de acessibilidade para os alunos com 

necessidades especiais; 

 x  

7 7 Promover atividade extraclasse para os alunos 

como: passeios ao teatro, cinema e feiras 

culturais, zoológico e outros, durante todo o ano 

letivo; 

 
 

x 

 
 

x 

 
 

x 

7 7 Garantir políticas de combate à violência na 

escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações 

destinadas à capacitação de educadores para 

detecção dos sinais de suas causas, como a 

violência doméstica e sexual, favorecendo a 

adoção das providências adequadas para 

promover a construção da cultura de paz e um 

ambiente escolar dotado de segurança para a 

comunidade; 

x x x 
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7 7 Estabelecer políticas de estímulo às  que  

melhore o desempenho no IDEB, de modo a 

valorizar o mérito do corpo docente, da direção e 

da comunidade escolar; 

x x x 

15 15 Desenvolver trabalho voltado a questões de 

gênero, diversidade, étnico racial, orientação 

sexual e geracional, pessoas com deficiências, 

transtornos globais do desenvolvimento e 

funcionais especiais, altas habilidades e 

superdotação e as lutas contra as variadas formas 

de discriminação, Formação relativa as questões 

de sustentabilidade ambiental; 

x x x 

15 15 Valorização da saúde, elevação da autoestima e 

valorização humana de todos os profissionais da 

educação; 

x x x 

19 19 Estimular a participação e a consulta de 

profissionais da Educação, alunos e seus 

familiares na formulação dos projetos político- 

pedagógicos, currículos escolares, planos de 

gestão escolar e regimentos escolares, 

assegurando a participação dos pais na avaliação 

de docentes e gestores 

Escolares; 

x x x 

19  Oportunizar momentos de efetiva participação dos 

auxiliares em educação da escola em reuniões 

administrativo-pedagógicas e nas avaliações 

institucionais, já previstas no calendário da rede; 

 
 

X 

 
 

x 

 
 

x 

 
 
 

 

V - CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

Considerando o homem um ser social, ele atua e interfere na sociedade, se 

encontra com o outro nas relações familiares, comunitárias, produtivas e também na 
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organização política, garantindo assim sua participação ativa e criativa nas diversas 

esferas da sociedade. Partindo do pressuposto que o homem constitui-se um ser 

histórico, faz-se necessário compreendê-lo em suas relações inerentes a natureza 

humana. 

Segundo Pinto (1994) a educação é um processo histórico de criação do homem 

para a sociedade e simultaneamente de modificação da sociedade para benefício do 

homem. 

É um fato social pelas relações de interesses e valores que movem a sociedade 

num movimento contraditório de reprodução do presente e da expectativa de 

transformação futura. 

É intencional ao pretender formar um homem com um conceito prévio de homem. 

É libertadora porque, segundo Boff (2000, p.77) se faz necessário desenvolver 

uma educação que nos abra para uma democracia integral, capaz de produzir um tipo 

de desenvolvimento socialmente justo e ecologicamente sustentado. Vista como 

processo de desenvolvimento da natureza humana, a educação tem suas finalidades 

voltadas para o aperfeiçoamento do homem que dela necessita para constituir-se e 

transformar a realidade. 

A escola é condicionada pelos aspectos sociais, políticos e culturais, mas 

contraditoriamente existe nela um espaço que aponta a possibilidade de transformação 

social. 

A educação possibilita a compreensão da realidade histórico-social e explicita o 

papel do sujeito construtor / transformador dessa mesma realidade. A escola deve ser 

valorizada como espaço social responsável pela apropriação crítica e histórica do 

conhecimento enquanto instrumento de compreensão da realidade social e atuação 

crítica e democrática para a transformação desta realidade. É um desafio que se coloca 

a Proposta Pedagógica da escola, propiciar uma educação de qualidade para todos. 

O conhecimento é uma atividade humana que busca explicar as relações entre 

o homem e a natureza. Dessa forma, o conhecimento é produzido nas relações sociais 

mediadas pelo trabalho. 

Conforme Veiga (1995, p.27): “O conhecimento escolar é dinâmico e não uma 

mera simplificação do conhecimento científico, que se adequaria à faixa etária e aos 

interesses dos alunos”. Dessa forma, o conhecimento escolar é resultado de fatos, 

conceitos e generalizações, sendo, portanto, o objeto de trabalho do professor. 
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O conhecimento não ocorre individualmente. Ele acontece no social, gerando 

mudança interna e externa no cidadão e nas relações sociais, tendo sempre uma 

intencionalidade. 

A cidadania é a construção de outra base social, pautada no diálogo e na 

participação. A construção da cidadania envolve um processo ideológico de formação 

de consciência pessoal e social e de reconhecimento desse processo em termos de 

direitos e deveres. Respeitar a diversidade cultural e valorizar a cultura popular e 

erudita, é um dever da escola, para fazer dela um espaço motivador, aberto e 

democrático. 

A cultura é resultado de toda a produção humana e, segundo Saviani, “para 

sobreviver o homem necessita extrair da natureza, ativa e intencionalmente, os meios 

de sua subsistência. Ao fazer isso, ele inicia o processo de transformação da natureza, 

criando um mundo humano, o mundo da cultura” (1992, p. 19). Portanto, produção, 

transmissão e assimilação da cultura são processos que compõem uma metodologia 

de construção coletiva do conhecimento escolar. O conhecimento escolar é dinâmico e 

não uma mera simplificação do conhecimento científico, que deve se adequar à faixa 

etária e aos interesses  dos alunos. Por isso o currículo é um importante elemento 

constitutivo na organização escolar, é uma construção social do conhecimento, 

pressupondo a sistematização dos meios para que esta construção se efetive, a 

transmissão dos conhecimentos historicamente produzidos e as formas de assimilá-los. 

Concebe-se currículo como uma produção social, construído por pessoas que 

vivem em determinados contextos históricos e sociais, vivido, pensado e realizado nas 

e pelas escolas, atendendo às diretrizes e à legislação vigente. 

Para que a escola se faça realmente pública, se considera imprescindível a 

criação de mecanismos que a tornem democrática. Por esse caminho, pais, alunos, 

professores e Direção poderão deliberar em conjunto como deve ser a escola de hoje, 

para assim atender as reais necessidades de seus educandos. 

Tomando a gestão democrática como ponto de partida para uma mudança 

qualitativa do ensino público é preciso pensar em uma reorganização da estrutura 

escolar, em que a escola realiza o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de 

ações escolares de forma participativa, organizada e permanente, envolvendo 

professores, funcionários, pais e alunos, e também ações em parceria com a 

comunidade, outras escolares e instituições. 
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A Gestão Democrática é um princípio consagrado pela Constituição vigente e 

abrange as dimensões pedagógicas, administrativa e financeira. Visa romper com a 

separação entre concepção e execução, entre pensar e o fazer, entre teoria e prática, 

buscando resgatar o controle do processo e do produto do trabalho pelos educadores. 

Professor e aluno são sujeitos ativos do processo de ensino-aprendizagem, 

ambos concretos (sócio históricos), situados numa classe social. 

O Professor, como autoridade competente, direciona o processo pedagógico; 

interfere e cria condições necessárias à apropriação do conhecimento. 

O Aluno, como sujeito concreto, apropria-se do processo de ensino- 

aprendizagem, estabelecendo relações dos saberes acumulados com os conteúdos 

trabalhados. 

“A educação que se pensa para o nosso tempo assume o compromisso 

de promover a formação integral e integrada do ser humano, focada não só 

nas exigências do mercado de trabalho, mas também na construção de valores 

e atitudes capazes de gerar uma transformação positiva na realidade social. ” 

(PPP Carlos Mota/SEDF. 2012. p. 50). 

 

Nesse sentido, para proporcionar uma educação de qualidade tendo por base o 

desenvolvimento humano de forma global e harmônica, optamos por trabalhar valores. 

Os valores “são ideias fundamentais em torno das quais se constrói a escola. 

Representam as convicções dominantes, as crenças básicas, aquilo em que a maioria 

das pessoas da escola acredita”... (PDE – 2006 p. 133). Os valores da nossa escola 

foram fundamentados nos eixos da cidadania, diversidade e sustentabilidade humana. 

Os valores foram definidos pela comunidade escolar depois de discutidos, 

compreendidos e aceitos por todos. Os nossos valores são: 

1 – Compromisso: Estamos comprometidos com o desenvolvimento da escola 

como um todo, atuando com agentes transformadores da comunidade escolar. 

2 – Cidadania: Promovemos a formação de alunos críticos, autônomos e 

atuantes conscientes de seu papel na sociedade. 

3 – Criatividade: Defendemos a criatividade por ser ela o pilar necessário à 

inovação e renovação. Resgatando a herança sociocultural, tornando o ambiente 

escolar em um espaço de conhecimento e construção. 

4 – Respeito: Concebemos o respeito e a tolerância ao próximo, como base 

imprescindível ao desenvolvimento da coletividade. 
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Apesar de todas as dificuldades nossa escola aspira realizar um trabalho de 

maneira eficaz, segura e responsável, valorizando nossos alunos com práticas 

educativas criativas e inovadoras. 

Nesta perspectiva, conhecer a realidade em que os educandos vivem é 

fundamental para ter acesso à maneira como pensam; perceber o que sabem e como 

sabem. Para melhor realizar o trabalho pretendemos desenvolver durante todo o ano 

os princípios epistemológicos que se fundamentam em três dimensões a partir de Boff 

(1999) e Schulze (2006): visão de homem, concepção de educação, contexto sócio 

histórico e cultural. 

Entende-se como visão de homem um ser capaz de transformar-se e 

transformar o contexto em que vive, fundamentado em uma dimensão ética e estética, 

buscando uma perspectiva cristã de relação harmoniosa com o outro e com o mundo 

natural. Compreende-se como concepção de educação o desenvolvimento integral do 

ser humano, ser no mundo em contato com o outro, transcendendo fronteiras em 

benefício de uma coletividade. Define-se como contexto sócio histórico e cultural, um 

espaço de interação e de confluência das estruturas sociopolítico-econômicas e 

culturais nos níveis global e local em que os sujeitos, de forma crítica, possam integrar- 

se em contextos mutantes. 

Assim, nossos princípios pedagógicos são: 

• Priorização do ensino dinâmico e criativo; 

• Considerações de valores éticos e políticos no desenvolvimento do ensino; 

• Abordagem de temas sociais no desenvolvimento dos conteúdos; 

• Valorização das iniciativas dos alunos; 

• Desenvolvimento de atividades diversificadas e atraentes; 

• Desenvolvimento de práticas de participação solidária; 

• Incentivo aos trabalhos criativos; 

• Interação escola/comunidade; 

• Valorização e estimulação da atitude investigadora na construção do 

conhecimento. 

No papel de educador temos que: 

• Intermediar o conhecimento do aluno, construindo o conhecimento, 

atitudes, comportamentos e habilidades; 

• Ser flexível, receptivo e crítico, inovando e pesquisando conhecimentos e 

novos caminhos que favoreçam a aprendizagem; 
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• Estabelecer com clareza os objetivos a atingir, identificando as partes 

mais importantes; 

• Trabalhar em equipe junto à comunidade educativa, na formação dos 

alunos; 

• Ter sensibilidade para auto avaliar-se tendo como base o desempenho 

dos alunos; 

• Ser referencial de comportamentos ético e cívico; 

Para fundamentar nosso trabalho utilizamos o Currículo em Movimento da 

Educação Infantil e o Currículo em Movimento da Educação básica das Escolas 

Públicas do Distrito Federal e a BNCC. 

O Currículo em Movimento veio atender uma necessidade de se pensar uma 

nova concepção de currículo com maior integração e articulação entre as fases do 

ensino fundamental, diminuindo a distância entre um e outro, e entre o ensino 

fundamental com as demais etapas e modalidades da educação básica, possibilitando 

uma inserção com melhor adequação pedagógica. A proposta do currículo em 

movimento 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. 

Neste sentido, os letramentos vêm associar às aprendizagens o caráter das 

práticas sociais, ou seja, a função social dessa habilidade; assim, a ideia de 

letramentos é agregada às demais áreas do conhecimento: ciências humanas, 

ciências da natureza, matemática, linguagens e ensino religioso. 

(Currículo em Movimento, p. 8) 

 

 

Conforme orienta o artigo 23 da LDB o currículo em movimento vem garantir a 

unidade curricular, os eixos transversais – Educação para diversidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Os 

processos de avaliação educacional em seus três níveis: aprendizagem, institucional e 

de sistema. Ainda de acordo com o artigo 23 da LDB 9.394/96, desde o ano de 2013 

implementou a organização do tempo-espaço escolar com o ciclo para o Ensino 

Fundamental. O ciclo se fundamenta por meio da gestão democrática, da formação 
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continuada dos profissionais da educação, da reorganização dos espaços-tempos para 

o direito de todos os estudantes ao aprendizado, do fortalecimento da coordenação 

pedagógica, do conselho de classe e por fim da articulação dos três níveis a avaliação 

já citadas acima. 

O trabalho com a Educação Infantil é baseado em seus princípios. São eles: 

princípios éticos, políticos e estéticos, destacados pelas DCNEIs, (Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil), orientam as aprendizagens a serem 

promovidas com as crianças. 

Os princípios éticos referem-se à valorização da autonomia, da 

responsabilidade, a solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às 

diferentes culturas, identidades e singularidades. 

Os princípios políticos referem-se à garantia dos direitos de cidadania, do 

exercício da criticidade e do respeito à democracia. 

Os princípios estéticos referem-se à valorização da sensibilidade, da 

criatividade, da ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais. A 

Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, delibera em seu artigo 9º: As práticas pedagógicas 

que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos 

norteadores as interações e a brincadeira. 

Assim sendo, a SEDF adota como eixo integrador da Educação Infantil: Educar 

e cuidar, brincar e interagir. Este eixo norteia as experiências de aprendizagens em 

nossa Instituição. O eixo integrador educar e cuidar, brincar e interagir é coligado com 

eixos gerais do Currículo da Educação Básica: diversidade, sustentabilidade humana, 

cidadania e aprendizagens. O trabalho com a Educação Infantil implica respeitar, 

acolher e valorizar a diversidade, a sustentabilidade humana, a cidadania e as 

aprendizagens. Por isso as ações pedagógicas estão sempre interligadas a questões, 

como: diversidade cultural e biodiversidade, diversidade em relação à orientação sexual 

e configurações familiares, diversidade étnico racial, inclusão das crianças que 

possuem deficiência, atendimento à heterogeneidade e à singularidade, direito às 

aprendizagens. 

Para que as escolas que ofertam a educação infantil tivesse um norte a ser 

seguido a SEDF, criou a Plenarinha. A Plenarinha é um projeto pedagógico da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, desenvolvido desde 2013, por 
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meio Subsecretaria de Educação Básica/Diretoria de Educação Infantil. Desde o ano 

passado (2017), foi ampliado ao primeiro ano do Bia. 

O referido projeto constitui-se como um processo pedagógico cujo objetivo é 

oportunizar às crianças da Educação Infantil e primeiro ano a promoção do exercício 

de cidadão ativo, participativo e conhecedor dos seus direitos e deveres, vivenciando a 

interlocução com o Currículo da Educação Infantil e do Currículo em Movimento em 

suas diferentes expressões e linguagens. 

Assim, a Plenarinha materializa-se por meio do exercício da escuta sensível e 

atenta das percepções das crianças sobre as situações que vivenciam na escola, na 

comunidade e na cidade, traduzindo-se em contribuições relevantes para melhoria da 

Primeira Infância no Distrito Federal. Cada ano é desenvolvido um tema diferente; 

As orientações teóricas e metodológicas propostas no Currículo em Movimento 

do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais são voltadas para uma educação pública que 

reconheça o caráter histórico e político do homem, a necessidade de que seja educado 

para a transitividade crítica e que, por meio das práxis, transforme sua própria história. 

Vázquez afirma que: 

 
A finalidade da atividade prática é a transformação real, objetiva do mundo 

natural ou social para satisfazer determinada necessidade humana [...]. Sem 

essa ação real, objetiva sobre a realidade, que existe independentemente do 

sujeito prático, não se pode falar propriamente de práxis como atividade 

material consciente e objetiva (1977, p. 194). 

 

Dessa forma, o trabalho pedagógico requer que se perceba o encontro do teórico 

com o prático e do conteúdo com a forma, numa relação dialética imprescindível para 

a construção de uma prática pedagógica consciente, reflexiva e transformadora. 

(Currículo em Movimento, p. 15). 

A escola, portanto, não é apenas lugar de aquisição de habilidades e 

conhecimentos para o exercício do trabalho, mas também espaço privilegiado de 

produção de cultura, de valorização de saberes, práticas e conteúdo que desenvolvam 

a consciência de classe (QUILES, 2008). 

Diante desse desafio, os educadores precisam junto com a comunidade escolar 

trazer para a pauta pedagógica a discussão das questões de gênero, do sexualismo, 

da cultura cristã, do eurocentrismo, do americanismo, do controle social, da gestão 
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democrática, da responsabilidade social, do racismo, que ainda impregnam as 

propostas curriculares em exercício nas escolas brasileiras. 

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. 

Os ciclos organizam e regularizam o fluxo de estudantes ao longo da 

escolarização, buscando abolir a reprovação. Na organização escolar em ciclos, os 

tempos escolares não são rígidos eles são definidos linearmente, são pensados para 

atender às necessidades de aprendizagens contínuas de todos os estudantes. Os 

estudantes se movimentam dentro de cada Bloco e do próprio Ciclo, segundo o 

desenvolvimento de suas aprendizagens. Embora os estudantes tenham uma 

referência de turma e professor, não precisam ficar restritos ao trabalho em suas turmas 

ou anos de escolaridade, podendo movimentar-se de uma turma à outra e de um ano 

a outro durante o período letivo, conforme indique o processo avaliativo que os 

acompanha. Na perspectiva da progressão continuada prevista na LDB 9.394/96, no 

Art. 24, e que pressupõe: 

 
[...] a maneira de organizar e conduzir a escola de modo que cada estudante 

desenvolva em seu trabalho escolar o que lhe é adequado. 

Essa organização baseia-se na ideia de que sua aprendizagem é contínua; que 

ele não deve repetir o que já sabe; e não deve prosseguir os estudos tendo 

lacunas em suas aprendizagens (VILLAS BOAS, PEREIRA E OLIVEIRA, 2012, 

p. 9). 

 

Ao organizar os Ciclos de Aprendizagens nas Unidades Escolares são 

apontados os seguintes princípios que fundamentam o fazer didático e pedagógico no 

cotidiano da escola: formação continuada, reagrupamento, projeto interventivo, 

avaliação formativa, diagnóstica e processual e o processo aprendizagem-ensino- 

aprendizagem organizado a partir das áreas do conhecimento. As áreas de 

conhecimento são articuladas entre si, em uma perspectiva de unidade e 

progressividade, com vínculo direto com sua função social. 

Na organização escolar em ciclos é fundamental o aproveitamento de todos os 

espaços e tempos na escola. Valendo-se de toda a equipe pedagógica, será possível 
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o trabalho com as diferenças nas salas de aula e na escola como um todo. É preciso 

cuidar das aprendizagens de todos, pensando inclusive e particularmente naqueles que 

necessitam de maiores intervenções. Ela demanda acompanhamento sistemático do 

desempenho do aluno 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 SEDF, propõe uma política pública de inclusão social de vivência da cidadania, 

desenvolvendo o ser humano em todas as dimensões, por isso sugere um novo 

paradigma para a Educação em tempo Integral que compreende a ampliação de 

tempos, espaços, e oportunidades educacionais proporcionando vivências 

multidimensionais em uma carga horária articulada e integrada. 

O Tempo, ele deve der utilizado com uma intencionalidade educativa. Com uma 

organização flexível do trabalho pedagógico. 

O Espaço, ele não trata do espaço físico e sim de uma educação que extrapola 

os muros da escola, utilizando-se de outros espaços educadores explorando e 

experimentando pedagogicamente tudo o que pertence a comunidade como museus, 

igrejas, praças ruas e outros. 

A Oportunidade, parte do pressuposto de um tempo maior de cuidado e proteção 

das crianças dentro da escola, trazendo maior oportunidade de aprendizagem. 

A educação em tempo Integral depende de relações que integre as 

necessidades humanas e sociais exigindo a contribuição de múltiplos atores e sujeitos 

sociais. Para execução das ações que a Escola em tempo Integral exige devemos 

executar ações de acordo com os princípios da Integralidade, intersetorialização, 

transversalidade, diálogo escola e comunidade, territorialidade e trabalho em rede. 

A integralidade, é a formação integral da criança, adolescente ou jovem. Prioriza 

as dimensões humanas equilibrando os aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e 

sociais. 

A intersetorialização, viabiliza oferta de serviços no âmbito do governo, políticas 

públicas de projetos sociais, econômicos culturais e esportivos para contribuir na 

melhoria e qualidade da educação. 
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A transversalidade, são formas de ensinar que consideram os diversos 

conhecimentos em uma concepção interdisciplinar de conhecimento, vinculado aos 

problemas reais dos alunos e da comunidade. 

O diálogo escola e comunidade, ocorre quando os saberes comunitários estão 

presentes e incorporados dentro da escola, resgatando tradições e culturas populares. 

A territorialidade é a participação efetiva da comunidade no trabalho em rede, na 

participação e corresponsabilização pelo processo educativo. É uma parceria da escola 

com a comunidade civil organizada e poder local para criação de projetos socioculturais 

educativos. 

O trabalho em rede, trabalho em conjunto, troca de experiências e informações, 

com o objetivo de criar oportunidades de aprendizagem a todos os educandos. 

Desde o ano passado a base curricular da Secretaria de Educação vem 

passando por uma reestruturação com a implementação da BNCC. A BNCC (A Base 

Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo que define o 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem essenciais que todos os alunos 

devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 

A Base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera 

que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada 

pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos propósitos que direcionam a 

educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma 

sociedade justa, democrática e inclusiva. 

Uma das principais ações da BNCC é reforçar o ensino das ciências exatas na 

educação infantil, incentivando os alunos a estudarem e entenderem a construção de 

gráficos e tabelas e a criação de bancos de dados. O ensino religioso passa a ser 

optativo e as ciências humanas devem ter foco nos fatos em ordem cronológica, 

evitando o trabalho dos processos sociais interconectados. 

Citamos aqui algumas competências e habilidades que os alunos precisam 

desenvolver para facilitar a compreensão a serem desenvolvidas de acordo com a 

BNCC, são elas: 

• entendimento da realidade compartilhada; 

• uso correto da aprendizagem no contexto social; 

• liberdade para explorar a curiosidade intelectual nas abordagens científicas; 
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• criação do senso estético, potencializando a valorização e o reconhecimento das 

diferentes culturas e suas formas de manifestação; 

• utilização do conhecimento na linguagem falada, escrita, em libras, corporal, 

tecnológica e artística para a expressão pessoal; 

• conhecimento das tecnologias e suas formas de comunicação; 

• emprego da comunicação de forma crítica, ética e reflexiva. 

Outra mudança fundamental da BNCC no ensino básico é a exigência da 

alfabetização até o segundo ano, proporcionando uma educação igualitária e facilitando 

o nivelamento entre os alunos. 

Para que haja eficácia, a alfabetização deve ser o centro das atenções 

pedagógicas nos dois primeiros anos. Assim, fortalece-se a construção de diferentes 

conhecimentos da Língua Portuguesa que se dá autonomia e protagonismo frente à 

realidade, estimulando a participação em aula e uma maior socialização entre os 

alunos. 

Em nossa escola começamos com a formação continuada dos professores, 

realizando o estudo da BNCC, já que os professores são os principais responsáveis 

por transportar as definições da BNCC para a realidade de sua turma e para sala de 

aula. Reelaboramos o Currículo com o intuito de contemplar as aprendizagens 

previstas. 

Estamos trabalhando no desenvolvimento das ações necessárias da Base: a 

equipe gestora compreende as mudanças práticas do documento atuando na formação 

dos professores, a equipe docente reestrutura sua prática, a família foi convidada a se 

comprometer mais com seus filhos. E o aluno está recebendo o que lhe é de direito – 

condições básicas e igualitárias de oportunidades. 

 

 
VI - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 
1. Organização escolar: regime, tempos e espaços 

 
 

Atendendo ao que determina a LDBEN, a Escola cumpre um calendário oficial 

de 200 dias letivos, com uma jornada de 5 horas de efetivo trabalho escolar, totalizando 

800 horas. As turmas estão distribuídas no diurno, matutino das 7h 30min às 12h 30min 

e vespertino das 13h00min às 18h00mim. 
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A escola possui 50 salas de aula, com carteiras, cadeiras, quadros e ventiladores 

em bom estado de conservação, som para cd e armários para guardar material 

pedagógico. Outras salas destinadas à: direção, serviço de orientação educacional, 

sala de recursos, sala de psico-aprendizagem, sala de coordenação, salas dos 

professores, sala de supervisão administrativa, sala de mecanografia, depósito de 

material pedagógico e de material de limpeza, sala dos auxiliares, salas de reforço, sala 

de reunião, sala de múltiplas funções, sala de odontologia, biblioteca, laboratório de 

informática, secretaria, sala dos vigias, sala de vídeo do ensino fundamental e 

educação infantil, ginásio coberto de esporte, pátios cobertos, banheiros para educação 

infantil e ensino fundamental, banheiros para professores e funcionários, banheiro com 

acessibilidade, estacionamento privativo, parquinho de areia, piscina, cozinha, refeitório 

para os alunos, onde realizam suas refeições em boas condições de alimentação, 

higiene e segurança, cantina com fogão industrial, freezer, geladeira, filtro, 

liquidificador, forno e outros utensílios. 

A escola conta com acervo bibliográfico para consultas dos professores e alunos 

e literatura infanto-juvenil para utilização em sala de aula e leitura em casa, materiais 

pedagógicos adequados tais como: carimbos, cartazes, mapas, alfabeto móvel 

emborrachado, de madeira, dominós de alfabetização, quebra-cabeças, caixas de 

medida, material dourado, material de frações, blocos lógicos, números em madeira, 

material para contagem, DVD’s com variados temas de estudo, CD’s, globo terrestre, 1 

spin light e lâminas, 1 retroprojetor, 15 computadores, 5 impressoras, 02 duplicadores, 

2 televisões, 2 data show, 20 aparelhos de som, 5 caixas de som, 5 microfones, 1 

computador multimídia, 1 bebedouro, 26 ventiladores de teto, material esportivo, mesa 

de ping-pong, arcos, colchonetes, bolas, petecas, raquetes, jogos, teatro de fantoches, 

esqueleto humano, torso bissexual, sólidos geométricos, tangran, ábacos, escala 

cuisenaire, dentre outros. 

 
2. Relação escola-comunidade 

 
 

A família, de um modo geral, tem participação pouco significativa na escola. No 

início do ano, é realizada a Assembleia Geral para os pais, onde são passadas as 

informações mais importantes como: horários de entrada e saída, discussão e 

aprovação do uso do uniforme, contribuição espontânea da APM, aulas de reforço, 
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escola integral, cardápio da merenda, apresentação de todo o Corpo Docente e 

Discente, Presidente do caixa escolar e outros. Para o incentivo da participação da 

comunidade realizamos durante todo o ano letivo reuniões bimestrais e palestras de 

interesse geral. Nos empenhamos para levar ao conhecimento dos pais que só se faz 

uma educação de qualidade quando há interesse comum entre escola e família. Essas 

palestras e reuniões tem o objetivo de estimular a família a participar da vida escolar 

do educando com o intuito de conhecer e valorizar as ações educativas da Escola. Além 

das reuniões realizamos exposição das atividades feitas pelas próprias crianças como: 

Apresentação teatral, exposição de fotos e exposição de trabalhos. Realizamos 

também encontros para avaliação Institucional com palestras, oficinas e outras 

atividades. 

Realizamos uma vez por ano, “O Papo Legal”, “A festa Cultural” e o Projeto de 

Leitura e literatura, que são planos de ação que além de trazer muitas atividades 

pedagógicas extra para as crianças, visam trazer a família para a escola. Esses 

trabalhos têm como intuito promover uma interação significativa dos pais com as 

crianças, professores e outros pais através do lazer, cultura e esporte, com gincanas, 

danças, brincadeiras e outras atividades, visando oportunizar vivencias que 

possibilitem o refletir sobre o processo de desenvolvimento das crianças, para que 

possam assumir o compromisso com a aprendizagem informal e formal das mesmas. 

 
A LDB 9394/96 traz o conceito de educação como sendo além da educação formal, pois, é na 

família que a criança constrói valores que serão incorporados ao longo da vida e onde ocorre o 

primeiro processo de socialização que lhes permite traçar caminhos futuros. Conseguir trazer a 

família para a escola amplia os conceitos formulados pela criança e ainda permite conhecer a 

sua cultura pessoal para que a escola possa valorizá-la. “a família, presente em todas as 

sociedades, é um dos primeiros ambientes de socialização do indivíduo, atuando como 

mediadora principal dos padrões, modelos e influências culturais”. (Damasceno & Silva, 2003). 

 

Como a família constitui a unidade dinâmica das relações de cunho afetivo, 

social e cognitivo que estão imersas nas condições materiais, históricas e culturais de 

um dado grupo social, ela será um parceiro a mais na busca pelo cumprimento da nossa 

função social que nos auxilia a promover a cidadania. 

A Semana de Educação para vida, tem como foco o cumprimento da Lei Federal 

nº 11.988/09, que dispõe sobre a criação da Semana nas escolas públicas de ensino 

fundamental e médio de todo o país. É um plano de ação desenvolvido com temas 
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transversais. Os temas geralmente são inclusão, drogas, violência, sexualidade, 

pedofilia, bullying, meio ambiente e saúde. Durante a semana, os estudantes e pais 

participam de palestras, teatros, atividades extra classe de cunho social e cultural, 

exibição de filmes, entre outras ações. A abertura e o encerramento das atividades 

contam com a participação de toda comunidade escolar. Com palestras realizadas pela 

Equipe Diretiva, SOE e parcerias com ONG’S, Corpo de Bombeiros, Enfermeiras do 

posto de saúde nº10, batalhão escolar e diversas entidades que desenvolvem nesse 

período atendimento gratuito às crianças e famílias, (SESC, IESB, UNB). 

A avaliação Institucional está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, nº 9394/96, ela aborda em diferentes artigos a necessidade de a escola 

manter padrão de qualidade na oferta do processo de ensino e de aprendizagem. 

Na referida lei fica evidente a necessidade da garantia de uma educação 

ofertada com qualidade aos alunos. Nesse sentido a escola para garantir o prescrito na 

lei e sua função social deve acompanhar a aprendizagem do aluno, por meio do 

processo de avaliação da aprendizagem e ainda, avaliar o desenvolvimento de seu 

processo administrativo e pedagógico. 

Assim, realizamos a avaliação Institucional uma vez a cada semestre. A partir 

dessa avaliação estabelecemos metas e ações no Plano de Desenvolvimento Escolar. 

Nesse contexto participam todos os segmentos da escola na discussão e definição dos 

processos que asseguram o padrão de qualidade almejado. 

 
 

3. Atuação de Equipe de Apoio e outros profissionais 

 
 

Segundo o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal 

(2015), em seu artigo 122, a Equipe de Apoio é entendida pela integração dos três 

Serviços de Apoio aos estudantes na unidade escolar. São eles: Equipe Especializada 

de Apoio à Aprendizagem, Orientação Educacional e Atendimento Educacional 

Especializado/Sala de Recursos que, segundo o mesmo artigo, devem atuar de forma 

integrada tendo como aporte teórico-metodológico a Pedagogia Histórico-Crítica e a 

Psicologia Histórico-Cultural, ambos legitimados pelo Currículo em Movimento. 
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Segundo a Orientação Pedagógica (2010) de cada serviço e o Regimento 

Escolar da Rede Pública De Ensino Do Distrito Federal da (2015), segue a atuação dos 

profissionais. 

É função do serviço de orientação educacional descritos na Op e de acordo com 

o artigo 27 III ‐ participar do processo de conhecimento da comunidade escolar, 

identificando suas possibilidades concretas, seus interesses e necessidades; III ‐ 

participar do processo de elaboração, execução e acompanhamento da Proposta 

Pedagógica, promovendo ações que contribuam para a implantação e implementação 

das Orientações Curriculares em vigor na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; 

art. 27; IX. 

A orientação educacional do CAIC Bernardo Sayão ainda participa das 

atividades junto com a equipe diretiva da elaboração do plano de ação do Soe. Ainda 

de acordo com a OP o Soe participa de momentos pedagógicos com projetos nos 

âmbitos da saúde sexualidade prevenção e combate as drogas bullying e cultura de 

paz e combate a pedofilia. 

O Soe também trabalha no estabelecimento de parcerias com profissionais de 

diversas áreas e instituições para que desenvolva ações sociais preventivas no âmbito 

escolar. Durante a semana de educação para a vida conforme lei n° 1, de 1988 são 

promovidas ações com palestras para alunos professores e pais com temas que 

contribuam com crescimento pessoal profissional educacional e familiar e ainda na 

solução e prevenção de conflitos. 

Ainda no âmbito de atendimentos. O serviço de orientação educacional do CAIC 

Bernardo Sayão, participa dos conselhos de classe, onde identifica crianças e 

adolescentes com problemas de aprendizagem, problemas emocionais, crianças em 

situações de risco social e suas respectivas famílias visando conduzi-los às relações 

saudáveis no âmbito escolar, familiar e em sociedade. 

Através do SOE a escola tem compromisso ético e legal de notificar às 

autoridades competentes casos suspeitos ou confirmados de maus-tratos, que inclui a 

violência sexual. Assim, diante da gravidade que encerra a violência sexual para a 

criança e para o adolescente e, considerando que a escola deve ter como objetivo 

garantir a qualidade de vida de sua clientela, bem como promover a cidadania, surge- 

nos a preocupação de: apontar sobre opções do que fazer caso percebam más 

intenções de pessoas pouco conhecidas ou mesmo íntimas; orientar sempre a 

buscarem ajuda com outro adulto quando se sentirem incomodadas; explicar as opções 
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de chamar atenção sem se envergonhar, gritar e correr em situações de perigo. Enfim, 

ensinar a criança a zelar por sua própria segurança. 

A partir das observações realizadas pelo SOE, percebeu-se a importância de se 

desenvolver atividades que despertem nos alunos, o interesse para os estudos e 

formas de organização para facilitar esta prática; bem como a necessidade de buscar 

uma maior participação dos pais / responsáveis na vida escolar dos filhos. 

O Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA) constituindo-se em 

um serviço de apoio técnico-pedagógico, de caráter multidisciplinar, prestado por 

pedagogos e psicólogos, tendo como foco a melhoria da qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem, por meio de ações institucionais, preventivas e interventivas, 

com vistas à construção de estratégias de ensino diversificadas e interativas. 

O serviço da sala de recurso (AEE), realiza ações qualitativas de construções de 

ações pedagógicas que atende à diversidade de desenvolvimento e aprendizagem de 

todos os estudantes, dentre eles o estudante com necessidade educacional específica. 

O AEE faz parte dessa organização escolar que, na perspectiva da Educação Inclusiva, 

se constitui como mais um espaço especializado no contexto escolar para atender ás 

necessidades educacionais específicas dos estudantes e as demandas dos 

professores da sala regular. 

 

 
4. Atuação dos jovens educadores sociais. 

 
 

O DODF de (01 de março de 2016), publicou a Portaria nº 48 que autoriza a 

seleção de Educadores Sociais Voluntários para atuarem nas escolas que oferecem 

Educação Integral e para atuarem no Atendimento Educacional Especializado ao 

estudante com deficiência. O educador social dá suporte às atividades da Educação 

Integral desenvolvendo atividades de arte, cultura e lazer para as crianças que 

participam desse regime. Ele tem a função social de ser um agente de transformação 

que necessita estar preparado para lidar com os desafios da juventude. É dever do 

educador social: 

Comprometer-se com o processo socioeducativo dos adolescentes em todas as 

fases, participando da elaboração, execução e avaliação do plano personalizado, com 

vistas ao desenvolvimento integral, autônomo e responsável. 
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Encaminhar, acompanhar e monitorar os adolescentes nas atividades internas e 

externas, conforme previstas na agenda sócio - educacional. 

Planejar e desenvolver em conformidade com a proposta pedagógica da 

unidade, atividades lúdicas, pedagógicas, sociais, culturais, de rotinas diárias como: 

alimentação, higiene pessoal e ambiental, junto aos adolescentes, que contribuam para 

o desenvolvimento de competências para ser e conviver. 

Realizar efetivamente a segurança preventiva e interventiva junto aos 

adolescentes, dentro e fora da Unidade, observando os indicadores das situações de 

crise e seguindo rigorosamente os procedimentos normatizados. 

Atuar em equipe cumprindo suas funções e colaborando com os demais, 

participando da definição de medidas de segurança e das avaliações dos 

adolescentes, buscando e trocando informações e garantindo o ambiente seguro e 

educativo da Unidade. 

 
 
 

 
VII - PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

DE ENSINO- APRENDIZAGEM 

 
 

1. Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação 

 
 

As Diretrizes de Avaliação Educacional (2014-2016), indicam a possibilidade de 

se articular os três níveis da avaliação (aprendizagens, institucional e em larga escala) 

de modo que se garanta as aprendizagens de todos dentro da escola. Este documento 

é referência para a organização do trabalho pedagógico de cada instituição. No 

documento são analisados o potencial formativo da prova, da autoavaliação, da 

avaliação informal e do Conselho de Classe. 

A prova, é o instrumento avaliativo mais utilizado, ela é importante, porém, 

devemos considerar que não deve ser utilizada como único recurso avaliativo. 

A autoavaliação, é um recurso pouco utilizado, que contribui para valorizar o que 

pensam os estudantes, envolvendo-os ativamente com seus processos individuais de 

aprendizagem. 
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A avaliação informal, é utilizada para identificar fragilidades e potencialidades de 

cada um, sem comparações com outros, para favorecer as aprendizagens. 

O Conselho de Classe, tem seu uso formativo quando se constitui em espaço 

de planejamento e avaliação de todo o trabalho pedagógico e de retomada da proposta 

pedagógica de cada unidade escolar com intuito de construir coletivamente estratégias 

de intervenção que resolvam as dificuldades dos estudantes. 

A avaliação institucional promove a mediação entre os três níveis da avaliação 

quando a coordenação pedagógica e o conselho de classe se constituem em espaços 

para analisar e reorganizar os dados emanados de avaliações externas e os resultados 

das avaliações realizadas em sala de aula. Este nível depende do envolvimento e da 

participação de todos os profissionais que atuam na escola, além dos próprios alunos 

e de suas famílias. 

A avaliação em larga escala propõe o acompanhamento do desempenho escolar 

dos estudantes para reorientar políticas públicas e subsidiar cada escola na avaliação 

de seu trabalho pedagógico com vistas a melhorar a qualidade do trabalho docente. 

Nesse sentido, o CAIC segue a sugestão da Secretaria de Estado de Educação 

do Distrito Federal – SEDF que entende a avaliação formativa, como a melhor intenção 

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

incluir para aprender e aprender para desenvolver-se: eis a perspectiva avaliativa 

adotada. (DISTRITO FEDERAL, 2014-2016, p. 12). A avaliação formativa possibilita 

aos professores acompanhar as aprendizagens dos alunos, auxiliando-os no seu 

percurso escolar. É uma modalidade de avaliação fundamentada no diálogo, que possui 

como objetivo, o reajuste constante do processo de ensino. Exige muito envolvimento 

por parte do professor; exige-lhe uma disponibilidade de tempo, que vai além do 

dispensado no momento das aulas, pois entre suas atividades, passa a ser necessária, 

a construção de um registro sobre cada aluno e a atualização desse registro, sempre 

que novos dados surgirem. O planejamento é realizado diariamente, essas atividades 

são organizadas e desenvolvidas visando o alcance de êxito, com o propósito de 

alavancar a avaliação em seus diferentes níveis, os professores projetam o trabalho 

considerando a realidade dos estudantes. Sabe o ponto de partida, avaliação 

diagnóstica, o que precisa ser ajustado, realizado através do teste da psicogênese e 

mapeamento ortográfico, e o que precisa alcançar. 

Avaliar é investigar para intervir. O professor pode-se utilizar de vários 

instrumentos, desde que eles sejam bem elaborados e adequados às suas finalidades. 
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2. Conselho de Classe 

 
 

O Conselho de Classe, é instituído na Escola, ele tem o sentido de acompanhar 

todo o processo da avaliação, analisando e debatendo todos os componentes da 

aprendizagem dos alunos. Ele é um instrumento democrático na instituição escolar. Ele 

é realizado bimestralmente. Cada dia da semana com um seguimento, começando da 

educação infantil até o 5º ano. Participa do conselho todos os envolvidos com o aluno 

ou a turma, de forma a garantir o aperfeiçoamento do processo de avaliação, não só 

seus resultados sociais ou pedagógicos, como em função de encaminhamentos e 

tomadas de decisões, providenciando meios para sua concretização. 

A partir do conselho de classe realiza-se o acompanhamento sistematizado de 

orientação educacional, em sala de aula, através de agendamento prévio; 

Realiza-se reuniões pedagógicas conforme previsão do calendário escolar ou 

sempre que se fizerem necessárias para implementar e rever a ação pedagógica, com 

o sentido de acompanhar o processo ensino-aprendizagem e de avaliação, analisando 

e debatendo todos os componentes da aprendizagem dos alunos e propondo 

alternativas para a superação das dificuldades surgidas. 

 
 

VIII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA 

 

A Proposta Pedagógica necessita de acompanhamento sistemático para que se 

possa verificar se o planejamento está adequado, quais os objetivos que foram 

atingidos, quais as metas que não foram alcançadas e quais ações necessitam de 

redirecionamento. A avaliação da Proposta Pedagógica do CAIC ocorrerá no início do 

segundo semestre com a participação de toda a comunidade escolar para avaliar se os 

objetivos e metas definidos foram alcançados no ano anterior e apresentar propostas 

para a realimentação e execução da Proposta Pedagógica no ano em curso. 
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APÊNDICE I 
 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

Ano: 2019 
 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação das ações Responsáveis Cronograma 

Gestão 

Pedagógica 

Programar metas de 

aprendizagem para todas as 

séries, de acordo com a 

proposta pedagógica. 

Melhorar as práticas pedagógicas da 

escola. 

Desenvolver programa 

de trocas de experiência 

entre os profissionais 

docentes para 

intensificar o 

relacionamento entre 

todo o grupo. 

Projeto de leitura e 

literatura 

Hora Cívica 

Laboratório de 

informática 

Atendimento aos pais e 

crianças auxiliando-os a 

uma construção da 

identidade individual e 

coletiva na escola 

Atendimento de apoio 

especializado, alunos 

Direção, 

coordenação, 

supervisão e 

professores 

Durante todo o 

ano letivo. 



46 
 

   que apresentam 

dificuldades de 

aprendizagem ou 

necessidades 

educacionais especiais 

Atendimento aos alunos 

com dificuldade de 

aprendizagem 

Semana de educação 

para a vida 

Papo legal 

Semana da criança 

Atividades extra classe 

aos cinemas, teatros, 

exposições, clubes, 

zoológico 

  

Gestão das 

aprendizagens 

e dos 

resultados 

educacionais 

Aumentar a taxa de 

aprovação dos alunos 

Aumentar a taxa de aprovação do 

Ensino Fundamental onde se 

apresenta índices de baixo rendimento 

Realizar avaliação 

diagnostica dos alunos 

blocos I e II 

Implantar sistemática de 

acompanhamento do 

desempenho dos 

alunos. 

Professores das 

turmas, 

coordenação, 

supervisão e 

direção 

Março a 

Dezembro 
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Gestão 

Participativa 

  Realizar Projeto 

interventivo, 

reagrupamento 

Realizar uma reunião 

mensal para discutir as 

dificuldades encontradas 

pelos professores e 

propor soluções e 

implementar o reforço 

escolar para os alunos 

que apresentaram 

dificuldades 

  

Promover eventos, com a 

participação de toda a 

comunidade escolar, para 

maior integração entre os 

grupos. 

Dinamizar a atuação dos pais e da 

comunidade escolar 

Realização da festa 

cultural com gincanas e 

participação de toda 

comunidade escolar. 

Reunião de pais 

Professores das 

turmas, 

coordenação, 

supervisão e 

direção 

Julho 

 
 

Uma por 

bimestre 
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Gestão de 
pessoas 

Reunir todas as equipes da 

escola (bimestralmente) para 

uma análise cuidadosa da 

situação atual 

(autoavaliação) com o 

objetivo de melhorar e criar 

novas metas. 

Promover trabalho em equipe Realizar reuniões 

bimestrais com todo o 

grupo 

Comemoração dos 

aniversariantes do 

semestre 

Incentivar a participação 

de todos os funcionários 

nas festividades 

Professores 

coordenação, 

supervisão, 

direção e 

demais 

funcionários 

Bimestral e 

semestral 

 
Gestão 
Financeira 

Reunir as equipes do 

Conselho Escolar e 

Conselho fiscal 

Dinamizar a atuação do Conselho 

Escolar e Conselho fiscal através de 

reuniões 

Realizar reuniões 

bimestrais com Escolar e 

Conselho fiscal 

Direção, 

conselho 

escolar e 

conselho fiscal 

Bimestral 

 

Gestão 
Administrativa 

Realizar administrativamente 

o processo educacional 

através de atividades 

pertinentes a: documentação 

e escrituração escolar e de 

pessoal; organização e 

atualização de arquivos; 

expedição, registro e 

controle de expediente, 

durante todo o ano letivo 

Promover junto ao supervisor 

administrativo todo o trabalho 

pertinente ao andamento 

administrativo da escola. 

Realizar reuniões 

bimestrais com a 

supervisão 

administrativa 

Supervisão 

administrativa e 

direção 

Bimestral 
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Estrutura de Projeto Integrador 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Caic Bernardo Sayão 

Título do Projeto: Sala de leitura 

Etapas: Educação Infantil e séries iniciais do 
Ensino Fundamental 

Total de estudantes envolvidos: 
1150 

JUSTIFICATIVA 

Este projeto visa desenvolver a imaginação e a capacidade de se expressar. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Por que é importante desenvolver o gosto e o hábito pela leitura e estimular a criatividade e 

imaginação em um ambiente único e propício a este fim? 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Incentivar o hábito pela leitura. 

 

ESPECÍFICOS 
1. Despertar a imaginação e criatividade 

2. Proporcionar interatividade com a história e o lúdico 

3. Familiarizar as crianças com as histórias e seus repertório 

CONTEÚDOS 

Apresentação de teatro de fantoche, exposição de livros, apresentação de histórias 

cantadas, rodas de leitura e contação de histórias. 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivo( 
s) Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 

2 

3 

As turmas são convidadas a sala de leitura para ouvir e participar de 

histórias de maneira variadas. Histórias contadas, histórias seriadas, 

teatro de vara, teatro de fantoche, teatro de sombra, dramatizações de 

histórias, histórias com a utilização de avental, confecção de máscaras 

e também a utilização para empréstimos de livros. 

Professor da 

sala de leitura 

e 

coordenadores 

. 

Data show, 

fantoches, 

bonecos de 

vara, avental de 

histórias, 

máscaras e 

livros de 

histórias. 

Maio a 

dezembro. 
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AVALIAÇÃO 

Os alunos serão avaliados durante todo processo e nas discussões após a contação de 

história. 

 

 
REFERÊNCIAS 

ANDRADE, L. T. DE 2007. Professores leitores e sua formação: transformações discursivas 

de conhecimento e saberes. Belo Horizonte, Ceale, Autêntica. 

 
CAVATON, M. F. F. 2010. A mediação da fala, do desenho e da escrita. Brasilia, DF. Tese 

de Doutorado. Universidade de Brasília. 

 
MACIEL, D. A. 2004. Psicologia de leitura e da escrita: fundamentos teóricos e 

metodológicos da leitura e da escrita. Brasília, CEAD/UnB. 
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Estrutura de Projeto Integrador 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Caic Bernardo Sayão 

Título do Projeto: RESPEITAR É PRECISO! 

Etapas: Educação Infantil e séries iniciais do 
Ensino Fundamental 

Total de estudantes envolvidos: 
1150 

JUSTIFICATIVA 

1. A PREOCUPAÇÃO DA ESCOLA DIANTE DA INDISCIPLINA É MUITO GRANDE, 

POR ISSO BUSCAMOS PROMOVER AÇÕES QUE BUSQUEM RESOLVER O 

PROBLEMA. A INDISCIPLINA É UM GRANDE DESAFIO A TODOS E DEVEMOS 

CONSIDERAR QUE A GRANDE PARTE DO PROBLEMA DA INDISCIPLINA ESTÁ 

RELACIONADA COM A FAMÍLIA QUE NÃO COLOCA MAIS LIMITES AOS SEUS FILHOS. 

A ESCOLA NUM TODO, BUSCA ATINGIR A APRENDIZAGEM, O CONVÍVIO ENTRE 

PROFESSORES ,ALUNOS E DEMAIS FUNCIONÁRIOS COMO PREOCUPAÇÃO 

FORMAR CIDADÃOS CONSCIENTES. O QUE HOJE ESTÁ AUSENTE NA VIDA DOS 

NOSSOS ESTUDANTES SÃO : A FALTA DE REGRAS, LIMITES, RESPONSABILIDADE E 

DE COMPROMETIMENTO. O FOCO PRINCIPAL DO PROJETO NÃO É SÓ DESCOBRIR 

AS CAUSAS DA INDISCIPLINA, MAS SIM ENCONTRAR POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA O 

PROBLEMA 

PROBLEMATIZAÇÃO 

É POSSÍVEL DIMINUIR A INDISCIPLINA ATRAVÉS DE AÇÕES INTEGRADAS ENTRE A 

ESCOLA E A FAMÍLIA? QUAIS SOLUÇÕES PODEMOS BUSCAR PARA AMENIZAR OS 

PROBLEMAS COM A INDISCIPLINA? 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

PROMOVER UMA MUDANÇA DE OLHAR EM RELAÇÃO Á 

INDISCIPLINA, ESTUDANDO CONCEITOS DE DESENVOLVIMENTO 

MORAL E ÉTICO E ADOTANDO-OS COMO CONHECIMENTO 

NECESSÁRIO AO PROCESSO EDUCACIONAL. 

 
ESPECÍFICOS 

1. RECONHECER A IMPORTÂNCIA, COMPREENDER, 

VALORIZAR E UTILIZAR AS REGRAS DE BOA CONVIVÊNCIA. 

2. COLABORAR EM CASA OU NA ESCOLA, POR SI MESMAS, 

ADQUIRINDO RESPONSABILIDADE. 

3. INCENTIVAR A ACEITAR O DESAFIO DE AMPLIAR CADA VEZ 

MAIS SUA CAPACIDADE DE SER RESPONSÁVEL, FAZENDO MAIS 
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 E MELHOR AQUILO A QUE SE DEDICA, ASSUMINDO SEUS PAPÉIS 

DE FILHOS, ESTUDANTES, COLEGAS, AMIGOS, VIZINHOS. 

4. PERCEBER A IMPORTÂNCIA QUE AS NORMAS DEVEM SER 

RESPEITADAS POR CAUSA DE SUA FINALIDADE, ISTO É, POR 

AQUILO QUE AS MOTIVA. 

5. PERCEBER QUE AS BOAS MANEIRAS SÃO MUITO 

IMPORTANTES PARA GARANTIR UM CINVÍVIO E RESPEITO PARA 

TODOS. 

6. VIVENCIAR OS VALORES UNIVERSAIS(AMOR, AMIGOS, 

HONESTIDADE, RESPEITO. ) 

7. INTERAGIR COM OS OUTROS EM DIFERENTES GRUPOS E 

DIFERENTES SITUAÇÕES, RELATANDO SUAS IDEIAS E 

RESPEITANDO AS IDEIAS DOS OUTROS. 

8. SABER OUVIR OS OUTROS EM DIFERENTES SITUAÇÕES. 

9. ATUAR COM MAIS AUTONOMIA NAS ATIVIDADES HABITUAIS 

E NAS INTERAÇÕES COM O GRUPO, DESENVOLVENDO AS 

POSSIBILIDADES DE TOMAR INICIATIVA E ESTABELECER 

RELAÇÕES AFETIVAS E RESPEITOSAS. 

10. COLOBORAR NO PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES DE GRUPO, RESPEITANDO PONTOS DE VISTA 

CONTRÁRIOS, ARTICULANDO SEUS INTERESSES COM OS 

OUTROS, ASSUMINDO SEU PAPEL NO GRUPO E SUAS 

RESPONSABILIDADES. 

11. APRESENTAR SUGESTÕES DE ATIVIDADES QUE 

DESENVOLVAM PRINCIPALMENTE A COOPERAÇÃO, A 

AUTOESTIMA E O RESPEITO. 

12. INCENTIVAR OUTRAS PESSOAS A INVESTIR NOS JOGOS 

COOPERATIVOS. 

13. IDENTIFICAR E AVALIAR INDISCIPLINA NA SALA DE AULA. 

14.DIRECIONAR A ATUAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

DIANTE DAS SITUAÇÕES DE INDISCIPLINA DOS ALUNOS. 

 CONTEÚDOS 

• ÉTICA 

• RESPEITO MÚTUO 
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VIOLÊNCIA 

RESPONSABILIDADE 

CONVIVÊNCIA 

SOLIDARIEDADE 

INDISICIPLINA 

• 

• 

• 

• 

• 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivo( 
s) Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

01,02,03 LEITURA SOBRE A INDISCIPLINA ÉTICA E VALORES ORIENTAÇÃO E LIVROS, O PROJETO 

 
DINÃMICAS DE GRUPO PROFESSORES. LÁPIS DE COR, SERÁ 

 

04,05,06 
MÚSICAS 

VÍDEOS 

 CARTOLINAS, 

CDS, SOM, 

DESENVOLVIDO 

DURANTE O ANO 

 HISTÓRIAS SOBRE INDISCIPLINA, ETICA E VALORES  DATA SHOW, LETIVO DE MAIO 

07,08,09 RECONTO DE HISTORIAS  COMPUTADOR A DEZEMBRO. 

 MONTAGEM DE MURAIS  ,  

 

10,11,12, 
OFICINAS 

RELATAR EXPERIÊN CIAS VIVIDAS 

 COLA, 

TESOURA, 

 

 PESQUISAS  ATIVIDADES  

 ELABORAÇÃO DE TEXTOS ESPONTÃNEOS  XEROCADAS,  

13,14 TRABALHO COM TEXTOS DIVERSOS  JORNAIS,  

 JOGOS  QUE  ESTIMULEM  A AMIZADE, COOPERAÇÃO E  REVISTAS,  

 RESPEITO  CANETINHA,  

 CONVERSAS INFORMAIS(RODA DE CONVERSA SOBRE OS  PINCEIS,  

 CONTEÚDOS)  FOTOS,  

 TEATRO DE FANTOCHES  IMAGENS,  

 PALESTRAS    
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AVALIAÇÃO 

A PARTIR DA INTERGRAÇÃO DO ALUNO NO GRUPO, PARTICIPANDO ATIVAMENTE, 

TROCANDO EXPERIÊNCIAS, RESOLVENDO SITUAÇÕES DE CONFLITO DE FORMA 

TRANQUILA E CONVIVENDO ADEQUADAMENTE CONFORME REGRAS 

ELABORADAS PELA TURMA E VALORES TRABALHADOS NA SALA DE AULA. QUE O 

GRUPO COMO TODO CONSIGA DEMOSTRAR MAIOR AUTONOMIA E SENSIBILIDADE 

PARA RESOLVER OS PROBLEMAS QUE SURGEM MAIS TOLERÂNCIA E 

AMABILIDADE. 

 

 
REFERÊNCIAS 

• OGICAPARATINGA.BLOGSPOT.COM 

• PCNs, PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS. SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO, VOLUME8.ÉTICA 

• AQUINO.G.J.A .A QUESTÃO DA ÉTICA NO CONTEXTO ESCOLAR. 

DEPONÍVEL EM HTTP//WWW.senac.br/bts/251/boltec251a.htm 

http://www.senac.br/bts/251/boltec251a.htm
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Estrutura de Projeto Integrador 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Caic Bernardo Sayão 

Título do Projeto: Projeto de Informática 

Etapas: Educação Infantil e séries iniciais do 
Ensino Fundamental 

Total de estudantes envolvidos: 
1150 

JUSTIFICATIVA 

Este projeto tem como objetivo despertar na criança o gosto pelo o aprender com o 

auxílio do computador. Promover uma aprendizagem contextualizada que permita o 

desenvolvimento de habilidades, a construção de sua autonomia e identidade. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Considerando os interesses e as exigências da sociedade atual e a necessidade de 

adequar o ensino ás mudanças sociais, perguntamos, por que é preciso integrar a 

informática ao currículo escolar? 

OBJETIVOS 

 

GERAL 
Promover o uso pedagógico da informática na educação básica, 

integrando a informática educativa com a proposta de ensino 

pedagógica da escola, a fim de desenvolver diversas habilidades com o 

uso do computador e contribuir com a educação do aluno, estimulando 

o aprendizado, contemplando as diversas áreas do conhecimento de 

forma interdisciplinar. 

CONTEÚDOS 

Editorar textos, criar gráficos, desenhar, fazer animações de vídeo e som, jogar, pesquisar, 

confeccionar gibis / jornais e principalmente compartilhar ideias e experiências. 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivo( 
s) Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 , 2, 5 Com as atividades desenvolvidas, as crianças aprenderão utilizar 

ferramentas do Word, Excel, Internet Explorer e Paint 

No laboratório os alunos aprenderão a respeito das regras da sala de 

informática, do computador e de seus periféricos, a editorar textos, criar 

gráficos, desenhar, fazer animações de vídeo e som, jogar, pesquisar, 

confeccionar gibis/ jornais e principalmente compartilhar ideias e 

experiências, confeccionar livros digitais com textos e desenhos 

Professor 

regente 

Computadores 

com o Linux 

Educacional. 

Internet. 

Ferramentas 

operacionais: 

Editor de Texto. 

Programa de 

pintura. 

Planilha 

Eletrônica. 

Apresentação 

Eletrônica. 

De março a 

dezembro 
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AVALIAÇÃO 

Os alunos serão avaliados através da observação, participação nas atividades 

propostas e registro de seu desempenho durante o período letivo. Sendo assim, será uma 

avaliação sistemática e processual, permitindo uma reorganização na prática docente e o 

reconhecimento dos limites atingidos pelos alunos. 

 

 
REFERÊNCIAS 

VYGOTSKY. Pensamento e Linguagem. Trad. Maria Resende. Lisboa, 

BRASIL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros curriculares 

nacionais: Educação física /Secretaria de Educação Fundamental – Brasília: MEC/SEF, 

1997. 96p. 

ERAILSON, Sebastiao. A Informática Educativa no Brasil: Breve histórico. Disponível 

em: http://informaticaaplicada.webnode.com.br/. 

http://informaticaaplicada.webnode.com.br/
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Estrutura de Projeto Integrador 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Caic Bernardo Sayão 

Título do Projeto: Recreação Aquática 

Etapas: Séries iniciais do Ensino Fundamental 1150 

Áreas de conhecimento: Educação Física 

Equipe responsável: direção, professor de educação física 

JUSTIFICATIVA 

 

Visando uma proposta de Educação diferenciada, este projeto pretende oferecer a prática 

de Recreação Aquática na Escola. Sendo a Educação Física Escolar um ponto central de 

uma formação básica para a vida ativa, a organização e desenvolvimento de atividades 

estimulantes fundamentadas em conhecimentos consistentes e acessíveis aos diversos 

níveis de escolaridade, podem contribuir substancialmente na condição de vida de nossos 

alunos. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

O que fazer para que a Recreação Aquática possa trazer de benefício aos alunos? 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Desenvolver atividades corporais, estabelecendo relações equilibradas 

e construtivas com os outros, reconhecendo e respeitando 

características físicas e de desempenho de si próprio e dos outros, sem 

discriminar por características pessoais, físicas e sociais. 

CONTEÚDOS 

1. Jogos de acordo com à faixa etária; 

2. Conhecer as regras dos jogos e brincadeiras de forma precisa; 



62 
 

 
 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivo( 
s) Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1, 2,3, 4, 5 Realização de atividades orientadas no processo e nos problemas 

encontrados ao longo do processo, oferecendo oportunidades aos 

alunos de produzirem, experienciarem e avaliarem suas ações, 

indicando intenções de ações ligadas a situações problemas ou 

situações de conflito que incentivem estratégias alternativas para o 

domínio destas onde, o aluno interfere ativamente na metodologia de 

ensino; possibilidade dos alunos acharem perspectivas de ação; 

participação, apresentando suas opiniões e realizando suas 

experiências; propiciar aos alunos possibilidades de decisões em 

conjunto 

Professor de 
educação 
física 

 março a 
dezembro 
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AVALIAÇÃO 

 

Os alunos serão avaliados através da observação, participação nas atividades propostas e 

registro de seu desempenho durante o período letivo. Sendo assim, será uma avaliação 

sistemática e processual, permitindo uma reorganização na prática docente e o 

reconhecimento dos limites atingidos pelos alunos. 

REFERÊNCIAS 

COSTA E SILVA, T.A; GONÇALVES, K.G.F. Manual de Lazer e Recreação: o mundo 

lúdico ao alcance de todos. Phorte Editora: 2010. 
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Estrutura de Projeto Integrador 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Caic Bernardo Sayão 

Título do Projeto: Projeto de Leitura e Literatura: Ler e Criar, Escrever e Sonhar, Basta 
Começar... 

Etapas: Educação Infantil e séries iniciais do 
Ensino Fundamental 

Total de estudantes envolvidos: 
1150 

Áreas de conhecimento: Letramento 

Equipe responsável: Coordenação, supervisão e orientação 

JUSTIFICATIVA 

 

Nossa tarefa tem como proposta de trabalho desenvolver a expressão crítica das 

crianças através da análise de obras literárias e justifica-se não somente por ampliar a 

capacidade de leitura de textos de cunho científico, necessários ao acompanhamento das 

atividades curriculares, mas também por permitir a familiaridade com obras literárias de vários 

contextos, desenvolvendo o gosto pela leitura. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

O que fazer para que as crianças adquiram o gosto pela leitura e através da literatura 

tornem-se cidadãos críticos, conhecendo e valorizando sua própria cultura? 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Inserir as crianças mundo literário, visando valorizar o cidadão através 

das linguagens artísticas, literárias, históricas a partir da compreensão do 

seu papel enquanto sujeito histórico. Enfocar o ato de ler como ponto de 

partida para a construção do pensamento lógico e com isso viabilizar a 

argumentação e a capacidade das crianças de construir suas relações 

diante do mundo que as cercam. 

 
ESPECÍFICOS 

1- Diversificar a forma de contar as histórias utilizando para isso recursos 

variados. 

2- Expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opções individuais. 

3-Desenvolver nos alunos o hábito de leitura, através do contato com 

histórias infantis. 

4-Abordar temas importantes para o convívio social das crianças. 

5-Despertar o interesse pela leitura. 

6- Utilizar a literatura como recurso para a manifestação artística dos 

alunos através da pintura, desenho e dramatizações. 

7- Exercitar a imaginação criadora. 
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 8- Produzir artes visuais nas formas tradicionais: pintura, desenho, 

colagem, modelagem, história em quadrinhos e outros. 

9- Reproduzir outras versões de uma mesma história ou fatos. 

10- Narrar histórias conhecidas buscando aproximação às características 

discursivas do texto fonte. 

 CONTEÚDOS 

Estratégias de Leitura (leitura silenciosa, em grupo, individual); leitura, compreensão e 

interpretação: 

O texto: leitura e reflexão; 

Estudo dos aspectos linguísticos do texto: ortografia, pontuação, coerência e coesão textual; 

as ilustrações: o texto, a imagem e o autor; 

Gêneros e Tipos textuais-características básicas dos tipos textuais; 

O texto narrativo, as sequências narrativas, os marcadores de tempo, etc. 

O texto descritivo descrição e o ponto de vista; 

O texto argumentativo, as sequências argumentativas, a persuasão, o parágrafo 

argumentativo; 

Textos Literários e não literários; 

A produção de textos orais e escritos (dramatizações, júri simulado, frases de protesto). 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivo (s) 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

01, 02, 03, Organização de roda de leitura; Direção, Cartolinas, O projeto será 

04, 05, 06, Dramatizações de história; supervisão, caneta hidrocor, desenvolvido 

07, 08, 09, Momento de leitura livre em sala de aula; coordenação, lápis de cor, durante o ano 

10   Apresentação do teatro de fantoche; orientação e caneta pilot, letivo, de maio 

   Exposição de livros; professores papel ofício, a novembro. 

   Momento de desenho livre;  receitas  

   Apresentação com mímicas e músicas;  culinárias de  

   Reconto de histórias;  embalagens de  

   Montagem de varal literário;  produtos, fotos,  

   Desenvolvimento de oficinas de desenhos e pintura;  figuras,  

   Apresentações de painéis de leitura;  quadros, régua,  

   Livros e histórias a serem trabalhadas durante o ano: Ninguém é Igual  lápis, caneta,  

   a Ninguém – Regina Otero e o Alfabeto da Criança Feliz, Simão de  borracha,  

   Miranda  roupas para  

     dramatizações e  

     obras literárias  
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AVALIAÇÃO 

Será realizada através do envolvimento do público; exposição das opiniões; 

mudanças de atitudes e comportamentos relacionados a busca de mais leitura. 

 

REFERÊNCIAS 

SOARES, M. Letramento. Um tema em três gêneros. 2ª ed. Belo Horizonte: 

Autêntica, 2001. 

MANGUEL, Alberto. Uma história da leitura. São Paulo: Companhia das Letras. 

1997. 

YUNES, E. 2003. A leitura como experiências da leitura. São Paulo, Loyola. 
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Estrutura de Projeto Integrador 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: CAIC Bernardo Sayão 

Plenarinha 2019 
Título do Projeto: Brincando e Encantando Histórias 

Etapas: Educação Infantil e Primeiro ano do 
Ensino Fundamental 

Total de estudantes envolvidos: 
350 

Áreas de conhecimento: Ciências, Letramento, Matemática 

Equipe responsável: Coordenação, supervisão e orientação 

JUSTIFICATIVA 

Com a expansão tecnológica, as crianças a cada dia perdem o gosto pelo brincar e pela 

leitura. Portanto, o movimento de resgate, já na primeira infância, de brincadeiras antigas e 

da contação de histórias, se faz urgente. E, a escola, como espaço privilegiado de 

aprendizagem e socialização herdou historicamente a responsabilidade de promover 

espaços que garantam oportunidades destas atividades serem vivenciadas. Entretanto, 

pensando-se na transição para o bloco de alfabetização, julga-se necessário, ampliar esse 

universo, para além do brincar, como movimento do corpo, reconhecendo o contar histórias, 

como uma brincadeira a serviço da imaginação e do faz de conta, além de instrumento de 

pré-alfabetização, respeitando o protagonismo infantil, mantendo uma proposta de escuta 

sensível aos pequenos, dando oportunidade ao desenvolvimento de ouvintes, leitores e 

autores competentes. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Como criar espaços colaborativos e democráticos que promovam o protagonismo infantil, 

respeitando o direito de brincar, promovendo o gosto pela leitura, dando oportunidade à 

criança, juntamente com seus pares, ampliarem o conhecimento de si e do outro? 

OBJETIVOS 

 

GERAL 
Respeitar os princípios éticos, políticos e estéticos, bem como, os 

direitos de aprendizagem, garantindo – os com uma prática inovadora 

que privilegie o brincar e o despertar do gosto pela leitura. 

 

ESPECÍFICOS 
1- Auxiliar à criança no reconhecimento de si como pessoa e parte 

integrante do mundo; 

2- Criar oportunidade para os alunos conhecerem vários tipos de 

brincadeiras e contos infantis; 

3- Introduzir temas pertinentes e atuais relacionados ao brincar e à 

literatura infantil; 

4- Estimular uma aprendizagem mais ativa e exploratória; 
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 5- Promover o desenvolvimento de diversas linguagens, por meio 

de brincadeiras e contação de histórias;. 

6- Proporcionar o desenvolvimento da autonomia; 

7- Dar oportunidade ao desenvolvimento da criticidade e do respeito 

aos direitos e cidadania; 

8- Contribuir para o desenvolvimento da sensibilidade, criatividade 

e liberdade de expressão das crianças; 

9- Trabalhar de maneira interdisciplinar, utilizando-se de 

brincadeiras e contos infantis, a serviço do currículo em movimento. 

 CONTEÚDOS 

Conversas informais  em roda, musicalização e histórias. Montagem de painel. 

Interpretações orais; vários tipos de brincadeiras e suas culturas envolvidas 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivo (s) 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1, 9 Rodas de conversa com leitura de contos infantis e textos diversos, Coordenador, DVDs, Março a 

 promovendo discussões sobre a temática dos textos, registrando as Professores. Fantoches, Novembro 

 impressões das crianças;  CDs, Livros de  

 Aula Passeio: Proporcionar a turma um passeio onde eles serão  Literatura,  

 orientados a brincar em vários espaços, após registrar coletivamente a  Tintas, Papéis,  

 experiência;  Revistas,  

 Trabalhar textos, músicas, histórias diariamente;  Jornais.  

 Construir cenários, fantoches e figurinos;    

 Promover jogos simbólicos;    

 Enviar livros para serem compartilhados com a família;    

 Estimular o faz de conta com atividades livres.    
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AVALIAÇÃO 

Será feita avaliação ao longo do projeto observando o cumprimento de etapas e 

crescimento individual e da equipe. Avaliar os conhecimentos que as crianças tinham 

a respeito do assunto antes e o que sabem agora. Observar as atividades 

desenvolvidas e registrar o interesse, o cumprimento de tarefas, a participação no 

grupo e a assimilação dos conteúdos. 

 

REFERÊNCIAS 

SEED, 2018 / 2019 - VII Plenarinha 2019 – Brincando e encantando com histórias; 

SEED,Guia da Plenarinha 
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Estrutura de Projeto Integrador 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: CAIC Bernardo Sayão 

Títutulo do Projeto: Horta Escolar 

Etapas: 5ºano do Ensino Fundamental Total de estudantes envolvidos: 
153 

Áreas de conhecimento: Ciências / Sustentabilidade humana 

Equipe responsável: Professores, coordenação e direção 

JUSTIFICATIVA 

O Projeto da Horta Escolar permite que o aluno conquiste seu espaço, participando e 

acompanhando os ciclos, processos e dinâmicas naturais. Estimula a consciência para a 

preservação ambiental, oferece oportunidade para a compreensão da interelação e 

interdependência dos organismos. 

Por meio da Horta Escolar desenvolvem-se conhecimentos e habilidades que estimulam 

os alunos a produzir, descobrir, selecionar e consumir alimentos saudáveis. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Por que é importante permitir que o aluno conquiste seu espaço, participe, acompanhe 

os ciclos, processos, dinâmicas naturais, produza, descubra, selecione e consuma alimentos 

saudáveis? 

OBJETIVOS 

 

GERAL 
Sensibilizar e conscientizar as crianças de que a vida depende do 

ambiente e o ambiente depende de cada cidadão deste planeta. Promover 

o cultivo de hortaliças naturais, que vise à melhoria da merenda escolar, 

bem como, a boa alimentação, saúde e consequentemente o bem-estar 

dos alunos, através de alimentos produzidos com qualidade e, 

principalmente, produzidos por eles mesmos. Proporcionando assim, uma 

integração através do trabalho coletivo levando-os a ter conhecimentos e 

a tomar gosto pelo cultivo de hortas domésticas e de uma agricultura 

natural, solidária e igualitária. 

 
ESPECÍFICOS 

Compreender a importância das hortaliças na alimentação, 

principalmente daquelas que são produzidas na escola ou em casa 

(naturalmente); 

Conhecer os diferentes tipos de hortaliças, bem como, época de plantio, 

como cultivá-las e nutrientes presentes; 
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 Desenvolver interesse pelo trabalho no solo, e principalmente, perceber 

que é do solo que retirarmos nosso alimento diário e portanto ter mais 

respeito para com ele; 

Promover a divisão de tarefas, a cooperação e a integração através 

trabalho coletivo, fora da sala de aula; 

Despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta e 

conhecimento do processo de germinação; 

Dar oportunidade aos alunos de aprender a cultivar plantas utilizadas 

como alimentos; 

Conscientizar da importância de estar saboreando um alimento 

saudável e nutritivo; 

Degustar o alimento semeado, cultivado e colhido; 

Criar, na escola, uma área verde produtiva pela qual, todos se sintam 

responsáveis; 

Estimular os alunos a construírem seu próprio conhecimento no 

contexto interdisciplinar; 

Contextualizar os conteúdos aos problemas da vida urbana; 

Construir a noção de que o equilíbrio do ambiente é fundamental para 

a sustentação da vida em nosso planeta. 

 CONTEÚDOS 

O solo, o clima e os alimentos; 

Os alimentos e o seu valor nutricional; 

A importância do solo na reprodução de alimentos; 

Os cuidados com a preparação do solo; 

Alimentos e seu valor nutricional; 

Receitas pesquisadas junto a familiares e outras pessoas da comunidade que contenham 

os alimentos cultivados na horta; 

Atividades relacionadas ao conteúdo programático de cada série. 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivo 
(s) 

Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1, 2 , 5, 6, 7, 

15 

Na horta os alunos prepararão os canteiros, farão o plantio 

das mudas e sementes, farão as regas diárias, limpeza dos 

canteiros, cuidarão do solo e do desenvolvimento das plantas. 

os conteúdos previstos para este projeto serão trabalhados 

da seguinte forma: 

1º Abordagem da parte teórica em sala de aula; 

2º Observação e planejamento do solo e do espaço para a 

realização da horta; 

3º Criação de uma composteira; 

4º Preparação do solo (virar a terra, adubar, etc); 

5º Formação de canteiros, semeadura e replantio; 

6º Rega e cuidados com os canteiros e 

7º Colheita das hortaliças 

Gestores, 

Coordenador, 

Professores. 

Adubo e 

sementes; 

 
Ferramentas 

necessárias 

para o cultivo 

de hortaliças; 

Regadores. 

Agosto a 

Dezembro 
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AVALIAÇÃO 

Será observado o desempenho de cada participante do projeto, com a finalidade 

de obter informações sobre o que cada um aprendeu e, se os objetivos propostos 

foram atingidos. 

 

REFERÊNCIAS 

Ministério da Educação - Rede de saberes mais educação: pressupostos para 

projetos pedagógicos de educação integral. 1ª Edição. Brasília, 2009. 92p. 

Ministério da Educação / Ministério do Meio Ambiente / UNESCO. Vamos 

cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educação ambiental na escola. Brasília, 

2007. 248 p. 

Ministério da Educação. Panorama da educação ambiental no ensino 

fundamental. Brasília, 2001. 149p. 

Ministério da Educação. A horta escolar dinamizando o currículo da escola – 

caderno 1. Brasília, 2009. 116p. 
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Estrutura de Projeto Integrador 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: CAIC Bernardo Sayão 

Títutulo do Projeto: Educação e Prevenção em Saúde Bucal’ 

Etapas: Educação Infantil e Primeiro ao 5º ano do 
Ensino Fundamental 

Total de estudantes envolvidos: 
1150 

Áreas de conhecimento: ciência/saúde 

Equipe responsável: dentista 

JUSTIFICATIVA 

O Projeto de ‘Educação e Prevenção em Saúde Bucal’, utilizando-se de recursos e 

instrumentos relativamente simples e baratos, informa o estudante a respeito da importância 

dos hábitos de higiene e da prática da alimentação saudável para a manutenção da saúde 

bucal. O aluno bem orientado e motivado além de cuidar de si próprio, pode atuar como 

agente multiplicador da informação junto aos seus familiares, resultando numa melhoria da 

saúde bucal e sistêmica e, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Qual a importância do projeto Educação e Prevenção em Saúde Bucal para a 

comunidade escolar do CAIC Bernardo Sayão? 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Proporcionar ações educativas e preventivas que visam à 

apropriação do conhecimento sobre o processo saúde - doença, 

incluindo fatores de risco e de proteção a saúde bucal, assim como 

possibilitar ao estudante mudanças de hábitos apoiando-o na conquista 

de sua autonomia. 

 

ESPECÍFICOS 
• Ministrar palestras para os escolares, pais ou responsáveis, 

sobre as doenças bucais e sua prevenção: 

• Identificar os vilões dos dentes e gengiva. 

• Compreender a importância dos dentes. 

• Conhecer as doenças comuns da cavidade bucal e suas 

manifestações. 

• Aprender sobre uma alimentação saudável e seus benefícios 

• Reconhecer os alimentos altamente cariogênicos. 

• Aprender práticas de higiene bucal. 

• Descobrir sobre os efeitos nocivos do cigarro e suas 

consequências. 

• Identificar os danos do piercing na cavidade bucal. 
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 • Instruir sobre o Câncer Bucal (Ceilândia está em primeiro lugar 

em Câncer Bucal no DF). 

• Avaliar a cavidade bucal de todos os alunos e criar um banco de 

dados. 

• Criar um momento de escovação supervisionada. 

• Aplicar uma sessão de flúor em cada aluno duas vezes ao ano. 

 CONTEÚDOS 

• Palestras para os escolares, pais ou responsáveis, sobre as doenças bucais e sua 

prevenção: 

• Importância dos dentes. 

• Doenças comuns da cavidade bucal e suas manifestações. 

• Alimentação saudável e seus benefícios 

• Práticas de higiene bucal. 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivo (s) 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1,5 Ações programadas semestralmente Dentista Materiais As ações 

 Palestras educativas de saúde bucal para 44 turmas.  educativos serão 

 Avaliação epidemiológica individual 980 alunos.  como: efetuadas a 

 Escovação supervisionada coletiva 44 turmas.  macromodelos, cada semestre 

 Aplicação tópica de flúor individual 980 alunos.  macroescovas,  

 Reunião com os pais ou responsáveis.  fantoches,  

   filmes  

   Material de  

   Consumo: Flúor  

   gel acidulado.  
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AVALIAÇÃO 

Dessa forma, as atividades desenvolvidas tornam-se capazes de promover a 

formação de atitudes, bem como a criação de valores que estimulam não apenas o 

indivíduo em si, mas toda a sua família a agirem cotidianamente em prol da saúde 

bucal e sistêmica na esfera tanto individual quanto coletiva. 

 

REFERÊNCIAS 

CASTRO, C. O. C., et al. Programas de educação e prevenção em saúde bucal 

nas escolas: análise crítica de publicações nacionais. Odontol Clín Cient, Recife, v. 

11, n. 1, p. 51-56, jan. /Mar. 2012. 

GARCIA, P. P. N. S., et al. Conhecimento de saúde bucal em escolares: efeito 

de um método de auto-instrução sobre os níveis de higiene oral em escolares. Pesq 

Bras Odontoped Clin Integr, João pessoa, v. 9, n. n. 3, p. 41-46, set. /Dez. 2009. 3, 

p. 41-46, set. /dez. 2009. 

OLIVEIRA, M.A.F.C.; BUENO, S.M.V. Comunicação educativa do enfermeiro 

na promoção da saúde sexual escolar. Rev.latino-Am.enfermagem, Ribeirão Preto, 

v. 5, n. 3, p.71-81, 1997. 
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PROJETO RECREAÇÃO AQUÁTICA 
 

INTRODUÇÃO 

 
A recreação aquática através do lúdico torna-se um grande facilitador da 

aprendizagem. A piscina exerce sobre a criança um grande fascínio, além de lhe 

oferecer novas e enriquecedoras possibilidades de ação, permitindo vivenciar 

movimentos e sensações que não são possíveis fora dela. Através das brincadeiras 

aquáticas a criança melhora a autoconfiança, ela fica mais calma e corajosa, promove 

a autodisciplina, a concentração e a socialização. As atividades aquáticas auxiliam 

diretamente na descoberta da construção do corpo e das experiências motoras. 

Contando com uma clientela de 1.150 alunos da Educação Infantil ao quinto ano 

do Ensino Fundamental. A Escola utiliza a Recreação Aquática, como um meio para 

auxiliar e complementar à educação dos alunos 

 
 
 

JUSTIFICATIVA 

 
 

A recreação aquática é uma modalidade de exercícios na água que promove um 

gasto energético de uma maneira divertida e bastante descontraída com atividades em 

grupo na água, onde o foco principal é o lazer e a descontração. Visando uma proposta 

de Educação diferenciada, este projeto pretende oferecer a prática de Recreação 

Aquática na Escola, dando oportunidade a todos os alunos para que desenvolvam 

suas potencialidades. Através de atividades recreativas na procura de promover o 

completo desenvolvimento físico, mental, afetivo e social. Tendo um enfoque no 

desenvolvimento integral do indivíduo e a formação para o exercício da cidadania e 

prática do lazer. 

 
 

OBJETIVO GERAL 

 

 
Permitir a criança explorar de forma lúdica, uma prática corporal que resulte 

prazer e satisfação, estabelecendo relações equilibradas e construtivas com os outros. 
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Contribuir para o rigor físico e a saúde; desenvolver a mente e motricidade; 

proporcionar o desenvolvimento da cooperação e convívio social; 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

• Promover o desenvolvimento e o entendimento do movimento, do corpo e de 

suas implicações na formação integral do indivíduo; 

• Desenvolver a coordenação motora global, velocidade, agilidade e apresentar 

atitudes cooperativas. 

• Aplicar os diferentes tipos de atividades aquáticas recreativas e suas funções 

específicas. 

• Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade e solidariedade em situações 

lúdicas e esportivas, repudiando qualquer espécie de violência; 

 

METODOLOGIA 

 

 
As atividades serão desenvolvidas por meio de aulas práticas onde os alunos 

terão participação ativa no processo, oferecendo oportunidades de produzirem, 

experienciarem e avaliarem suas ações, indicando intenções de ações ligadas a 

situações problemas ou situações de conflito que incentivem estratégias alternativas. 

Para aprender esses movimentos de maneira eficaz e manter a motivação as 

aulas são adaptadas de acordo com a faixa etária de cada turma. 

Nesse cenário a criança aprende os primeiros movimentos aquáticos com jogos, 

brinquedos, brincadeiras e demais atividades criativas e motivadoras. É um método 

muito divertido e faz com que o aprendizado não seja repetitivo e excessivamente 

técnico. A recreação fica muito mais interessante. Esse cuidado é importante para não 

deixar os pequenos perderem a vontade de movimentar-se e realizarem atividades 

esportivas. 

Os alunos receberão atendimento de acordo com os dias e horários relacionados 

no cronograma. Estas atividades são partes integrantes dos conteúdos programáticos 

das escolas públicas do DF, onde as aulas serão planejadas e elaboradas previamente 

pelo profissional de Educação Física. 
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As aulas de recreação para este público têm duração de 50 minutos pelo fato de 

sua capacidade de atenção ser menor tornando cansativas atividades com grande 

tempo de duração (FERNANDES, 2004) 

 

RECURSOS HUMANOS E RECURSOS MATERIAIS 

 

02 Professores de Educação Física da Secretaria de Educação (40 horas); 

Boias de braço e tradicional; bolas de borracha e de plástico; material específico 

para trabalhar com crianças portadoras de necessidades especiais; apitos; cordas; 

cone siliconado plástico; equipamento de som; pranchas; brinquedos de pequeno porte; 

 

 
CLIENTELA 

 

 
De acordo com a modulação, o atendimento será para 1150 alunos de 4 a 11 

anos de idade. Educação Infantil e do Ensino Fundamental, distribuídos em 50 turmas, 

sendo: 25 turmas matutino e 25 turmas vespertino. 

Por ser uma Instituição de Ensino Público, os alunos são isentos de qualquer 

mensalidade ou meio que acarrete gasto financeiro, contemplando desta forma todos 

os alunos que queiram participar do projeto. 

 

RECURSOS FINANCEIROS 

 

As verbas necessárias para limpeza e manutenção serão provenientes de verbas 

do governo PDAF. 

 

CRONOGRAMA 

 
 

Uma vez a cada mês os professores da Educação com Movimento atenderá 

todas as turmas da escola mediante a agendamento prévio 
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AVALIAÇÃO 

 
O projeto será avaliado com base no desenvolvimento dos alunos, visando o 

alcance dos objetivos propostos e a execução efetiva das estratégias citadas. Portanto, 

a avaliação do mesmo se constituirá de discussões mensais nas coordenações 

coletivas, reuniões com os professores regentes e acompanhados pela Direção. 

Os alunos serão avaliados através da observação, participação nas atividades 

propostas e registro de seu desempenho durante o período letivo. Sendo assim, será 

uma avaliação sistemática e processual, permitindo uma reorganização na prática 

docente e o reconhecimento dos limites atingidos pelos alunos. 

 

CONCLUSÃO 

 

 
Diante destes pressupostos explicitados, procurando avançar em uma nova 

abordagem metodológica para envolver o aluno de forma lúdica e interativa no caminho 

da construção do conhecimento, rompendo com a fragmentação teórica e prática, ação 

corporal e ação intelectual, aquisição de conceitos e habilidades motoras, utilizando-se 

das interações sociais proporcionadas por situações de movimento num clima social- 

cooperativo. Portanto, contando com uma estrutura física adequada (piscina 5x10m2 , 

vestiários masculino e feminino completos, sala de psicomotricidade, materiais 

pedagógicos), corpo docente habilitado e o mais importante, vontade de realizar, a 

implantação do projeto torna-se viável no CAIC Bernardo Sayão, pois à Atividade 

Física e a Saúde Física, Mental e Social, serão um compromisso real e concreto não 

só com a melhoria da qualidade de ensino, mas com a melhoria crescente da qualidade 

de vida dos educandos. 

 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

BRASIL. Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996. Dispõe sobre a as Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Brasília, DF, 23 dez. 1996. Seção 1, p. 27.833. 
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Paulo: Cortez, 1992. 

DISTRITO FEDERAL, GOVERNO. Projeto Educação Com Movimento. Diretoria 

de Educação Física e Desporto Escolar. Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

Brasília, 2011. 

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Projeto Político 

Pedagógico Professor Carlos Mota. SEDF, 2012. 

  . Secretaria de Estado de Educação. Currículo em 

Movimento da Educação Básica: Ensino Fundamental dos Anos Iniciais. SEDF, 2013. 

SAMPAIO, Juarez Oliveira. A Educação Física e a Perspectiva Histórico- 

Cultural: As Apropriações de Vygotsky pela produção acadêmica da área. 2013.148f. 

Dissertação (Mestrado em Educação Física) - Faculdade de Educação Física, UnB, 

Brasília, 2013. 

 
 
 

 
PROJETO DE LEITURA E LITERATURA: 

LER E CRIAR, ESCREVER E SONHAR, BASTA COMEÇAR... 

 
 
 

JUSTIFICATIVA 

 

Nossa tarefa tem como proposta de trabalho desenvolver a expressão crítica das 

crianças através de obras literárias e justifica-se não somente por ampliar a capacidade 
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como leitor necessário, mas também por permitir a familiaridade com obras literárias de 

vários contextos. 

Além dessas possibilidades, a comparação dos diversos contextos amplia 

referenciais culturais das crianças, possibilitando interpretações diversificadas em 

relação ao espaço e ao tempo. Esse alargamento do referencial cultural, por sua vez, 

deve contribuir para a redução dos preconceitos e estereótipos presentes no imaginário 

cultural. 

Esperamos, portanto, favorecer aos alunos e à comunidade escolar o 

desenvolvimento do gosto pela leitura de textos literários em suas diversas formas e 

manifestações; proporcionar oportunidade de conhecimento de obras e seus autores. 

Assim como de traduções para outras linguagens tais como o teatro e a música; realizar 

discussões sobre as obras lidas e dramatizadas; estimulando a prática de redação de 

formas diferenciadas de textos como músicas, poemas, acrósticos e outros. 

Procuramos com essas práticas desenvolver a expressão crítica das crianças, 

favorecendo analogias, comparações e interpretações. 

Um indivíduo letrado, isto é, que vive em estado de letramento não é só aquele 

que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica- 

as, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita (SOARES, 

2001:79). 

De que maneira a escola pode contribuir efetivamente para o processo de 

letramento de seus alunos, de modo que estes venham a ser leitores e produtores 

eficientes de textos, assumindo sua condição de cidadãos por direito e de fato? O 

“Projeto” tem uma proposta de ensino a partir de vários gêneros textuais se desenvolve 

como uma reflexão e tentativa de responder à questão proposta, oferecendo as 

crianças da Educação Infantil e do ensino fundamental, subsídios teóricos e práticos 

para o conhecimento de uma leitura de mundo necessária ao seu desenvolvimento. 

Assumir uma concepção sociointeracionista de linguagem é igualmente procurar 

estudar a língua em suas diversas realizações, nos infinitos processos de interações 

sociais que as criaturas humanas se envolvem no fazer da cultura, ao longo de toda a 

vida. 

Tem-se, assim, a oportunidade de trabalhar tanto a oralidade como a escrita em 

seus usos culturais mais autênticos sem forçar a criação de gêneros que circulam 

apenas no universo escolar. Por isso a importância de se diversificar os livros 

trabalhados na biblioteca. 
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Este projeto também se desenvolve no sentido de desenvolver trabalhos com as 

crianças colocando-as em contato com a prática e o mundo real. Nesse sentido, 

seguindo a linha da nossa Proposta Pedagógica, este projeto pretende 

“Proporcionar uma educação de qualidade e equidade tendo por base o 

desenvolvimento humano de forma global e harmônica, optamos por trabalhar 

valores. ” Os valores da escola são fundamentados nos eixos da cidadania, 

diversidade e sustentabilidade humana. 

Enfim, é imprescindível enxergar com novos olhos o verdadeiro, o universo 

mágico e encantador do livro em sala de aula e, consequentemente, entendendo-se aí 

toda a prática cotidiana do aluno. 

Assim, o livro e a prática da leitura devem ser mostrados e abertos com a 

dimensão do prazer e da alegria, e não como via pura e simplesmente obrigatória de 

conteúdos frios e distantes do contexto em que a criança está inserida. 

 
OBJETIVOS 

 
 

OBJETIVO GERAL 

 
 

O objetivo maior ao desenvolvermos este projeto é de promover a leitura de livros 

motivada pelo prazer. 

Inserir as crianças da Escola no mundo literário, visando valorizar o cidadão 

através das linguagens artísticas, literárias, históricas a partir da compreensão do seu 

papel enquanto sujeito histórico. Enfocar o ato de ler como ponto de partida para a 

construção do pensamento lógico e com isso viabilizar a argumentação e a capacidade 

das crianças de construir suas relações diante do mundo que as cercam. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

Diversificar a forma de contar as histórias utilizando para isso recursos variados. 

Servir à comunidade escolar como suporte em suas necessidades de 

informação. 

Capacitar o aluno a identificar os pontos mais relevantes de um texto. 

Expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opções individuais. 



87 
 

Desenvolver nos alunos o hábito de leitura, através do contato com histórias 

infantis. 

Abordar temas importantes para o convívio social das crianças. 

Despertar o interesse pela leitura. 

Utilizar a literatura como recurso para a manifestação artística dos alunos 

através da pintura, desenho e dramatizações. 

Exercitar a imaginação criadora. 

Expressar-se e comunicar-se de diferentes maneiras, por meio das diversas 

linguagens artísticas. 

A partir da leitura de um texto, produzir artes visuais nas formas tradicionais: 

pintura, desenho, colagem, modelagem, história em quadrinhos e outros. 

Produzir outras versões de uma mesma história ou fatos. 

Narrar histórias conhecidas buscando aproximação às características 

discursivas do texto fonte. 

Narrar fatos considerando a temporalidade e a causalidade. Descrevendo 

personagens, cenários e objetos, manifestando experiências, sentimentos, ideias e 

opiniões de forma clara e ordenada. 

 
ESTRATÉGIAS 

 

Será realizado uma peça teatral para toda a escola na abertura do projeto. O 

livro e o autor é escolhido a cada início de ano. Essa apresentação é realizada pela 

equipe gestora, coordenação, equipe de apoio aprendizagem e a responsável pela sala 

de leitura. No início do segundo semestre, haverá outra apresentação com um outro 

livro a definir. Propomos desenvolver o projeto em dois momentos. Um livro para o 

primeiro semestre, e um livro para o segundo semestre. 

SALA DE LEITURA /HORA DO CONTO: As turmas são convidadas a sala de 

leitura para ouvir e participar de histórias de maneiras variadas. Histórias contadas, 

histórias seriadas, teatro de vara, teatro de fantoche, teatro de sombra, dramatizações 

de histórias, histórias com a utilização de avental chinês, confecção de máscaras e 

também a utilizam para empréstimo de livros. 

HORA DA LEITURA: Toda escola para uma vez por semana na sexta-feira, para 

o momento da leitura, cada professor decide junto a sua turma a leitura da semana. 
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TEATRO – DRAMATIZAÇÃO: os alunos são estimulados a participar de 

apresentações teatrais relacionadas à literatura infantil. 

As crianças participam da escolha da história, leitura, escolha dos personagens, 

confecção do cenário, roupas ensaios, divulgação da apresentação para toda a 

comunidade escolar. 

SALA DE INFORMÁTICA: também são apresentadas histórias em CD ROOM 

na sala de informática para as crianças com posteriores atividades interativas, jogos e 

brincadeiras, pelos professores. 

OFICINAS: são realizadas oficinas nas quais as crianças têm a oportunidade de 

“criar” e de “dar asas à imaginação”. 

Dobraduras: confecção de dobraduras, criação de ambiente (desenho), criação 

de histórias. 

Confecção de máscaras: após a confecção de máscaras, inventar pequenas 

dramatizações. 

Quebra-cabeça: confecção de quebra-cabeça a partir de uma história 

apresentada. 

Confecção de fantoches/ dramatização. 

Confecção de livros de histórias. 

Marmorização de papel para confecção de capas de livros, envelopes e cartões. 

ATIVIDADES CULTURAIS: em momentos culturais da escola como hora cívica, 

semana da inclusão, encerramento do projeto literário e outros, a equipe diretiva 

juntamente com a equipe pedagógica, apresenta peças teatrais para as crianças. 

CANTINHO DA LEITURA: espaço reservado para a leitura livre de gibis, livros 

e revistas, em sala de aula onde os alunos usam em seus horários livres. 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

O projeto é desenvolvido durante os meses de abril a novembro. 

 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 

As crianças devem ser capazes de: ler e compreender histórias com fluência; 

pesquisar livros, ler poesias, contos infantis, histórias em quadrinhos que sejam do seu 

cotidiano; desenvolverem e ampliarem habilidades de redação, expressões críticas, 
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passaram a ser, pelo próprio ato de ler e dramatizar, produtores de textos e criadores 

da arte de representar. 
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PROJETO DE INFORMÁTICA 

 
INTRODUÇÃO 

 
A Escola CAIC Bernardo Sayão possui uma sala de informática equipada com 

15 computadores, internet, ar condicionado e todo mobiliário adequado. A Escola 

pretende utilizar a sala de informática, como um meio para auxiliar e complementar à 

educação dos alunos, permitido o acesso aos meios de comunicação moderno, 

incentivando o desenvolvimento dos processos cognitivos, sociais e afetivos. 
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JUSTIFICATIVA 

 
 

Considerando os interesses e as exigências da sociedade atual e a necessidade 

de adequar o ensino ás mudanças sociais, perguntamos, por que é preciso integrar a 

informática ao currículo escolar? 

Este projeto tem como objetivo despertar na criança o gosto pelo o aprender com 

o auxílio do computador. Promover uma aprendizagem contextualizada que permita o 

desenvolvimento de habilidades, a construção de sua autonomia e identidade. 

Também contribui com a formação de alunos capazes de lidar com as novas 

tecnologias, então, empregar as utilidades e benefícios do uso do computador como 

recurso pedagógico contribui com a educação do aluno. O computador desperta a 

curiosidade e o interesse, por isso é preciso aproveitar esse recurso para despertar a 

sua vontade de aprender. 

A informática educativa torna o processo de ensino-aprendizagem mais 

dinâmico, com interesse não apenas ensinar informática para os alunos, mas também 

ensinar conteúdos interdisciplinares com a interatividade proporcionada pelo 

computador. Com objetivo principal de mostrar para o aluno que o computador se bem 

aproveitado pode contribuir com seu estudo e aprendizagem. 

Um computador com acesso a internet é uma janela para conhecer o mundo sem 

sair da escola, essa janela permite que o aluno vá em busca do conhecimento e 

descubra novas fontes de aprendizagem. 

A informática é um importante recurso pedagógico, por isso, a escola precisa 

utilizar o computador e suas ferramentas como meio facilitador do processo de ensino- 

aprendizagem. Segundo o (MEC) Informática Educativa significa: 

“a inserção do computador no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos 

curriculares de todos os níveis e modalidades da educação. Os assuntos de uma 

determinada disciplina da grade curricular são desenvolvidos por intermédio do 

computador. ” 

De acordo com Vygotsky, “O brinquedo simbólico das crianças pode ser 

entendido como um sistema muito complexo de fala através de gestos que comunicam 

e indicam os significados dos objetos usados para brincar” (Vygotsky, 1984, p.123). Por 

isso devemos permitir a criança utilizar através do computador, imagens, textos 

gráficos, animação com vídeo e som, possibilitando total movimento dentro do seu 

ambiente de estudo e pesquisa. Ela fica livre para seguir sua própria linha de raciocínio 
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e seu próprio ritmo. Podemos utilizar softwares do tipo simuladores e jogos educativos, 

softwares de editoração de texto, gráficos e desenhos. Esses aplicativos conseguem 

atrair a atenção e concentração, cria uma sensação agradável e divertida ao estudo, 

reforçando as habilidades e conceitos já estudados. 

A informática vem acompanhada de uma nova dinâmica em parceria com 

integração curricular, pois se caracteriza pelo acesso e troca do pensamento científico, 

desenvolvimento da autonomia, trabalho em grupo e senso crítico. 

 

OBJETIVO GERAL 

 
 

Promover o uso pedagógico da informática na educação básica, integrando a 

informática educativa com a proposta de ensino pedagógica da escola, a fim de 

desenvolver diversas habilidades com o uso do computador e contribuir com a 

educação do aluno, estimulando o aprendizado, contemplando as diversas áreas do 

conhecimento de forma interdisciplinar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• conhecer as partes do computador; 

• conhecer o Sistema Operacional Linux; 

• realizar as atividades do pacote Série Educacional; 

• utilizar o editor de texto para desenvolver a escrita e fazer a correção; 

• desenhar e pintar no programa de pintura; 

• desenvolver apresentações eletrônicas de atividades interdisciplinares; 

• exercitar o uso da planilha eletrônica; 

• resolver exercícios educativos usando o computador; 

• realizar estudos e pesquisa na internet em páginas educacionais; 

• utilizar a internet como fonte de conhecimentos e complemento dos estudos; 

• pesquisar na internet e desenvolver atividades sobre temas transversais; 
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METODOLOGIA 

 

O professor regente, em seu horário de coordenação, planejará suas aulas do 

laboratório juntamente com a coordenação pedagógica. Para esse trabalho utilizará os 

Softwares Educacionais, materiais e jogos disponíveis para cada série. 

Com as atividades desenvolvidas, as crianças aprenderão utilizar ferramentas 

do Word, Excel, Internet Explorer e Paint para facilitar a criação de seus trabalhos. 

No laboratório os alunos aprenderão a respeito das regras da sala de informática, 

do computador e de seus periféricos, a editorar textos, criar gráficos, desenhar, fazer 

animações de vídeo e som, jogar, pesquisar, confeccionar gibis/ jornais e 

principalmente compartilhar ideias e experiências, confeccionar livros digitais com 

textos e desenhos feitos pelos alunos. 

Todas as atividades pedagógicas trabalhadas no laboratório de informática serão 

cuidadosamente preparadas e ajustadas de acordo com as aulas desenvolvidas pelos 

professores em sala, para facilitar e aprimorar a fixação dos conteúdos curriculares. 

Quando houver o gerenciador para o laboratório, a cada quinze dias ele se 

reunirá com os professores para decidirem as melhores práticas para gerenciar os 

alunos no uso da sala de informática. 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Para execução deste projeto faz–se necessário 02 Professores (40 horas); 

 
 

RECURSOS MATERIAIS 

 

• Computadores com o Linux Educacional. 

• Internet. 

• Ferramentas operacionais: 

- Editor de Texto. 

- Programa de pintura. 

- Planilha Eletrônica. 

- Apresentação Eletrônica. 
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CLIENTELA 

 

De acordo com a modulação, o atendimento (cronograma abaixo) será para 1.150 

alunos de 04 a 11 anos de idade, da Educação Infantil a séries iniciais do Ensino 

Fundamental, distribuídos em 50 turmas, sendo: 

✓ 25 turmas matutino 

✓ 25 turmas vespertino 

OBS.: Os alunos atendidos pela escola integral estão incluídos no cronograma 

no horário de aula e também no contraturno. 

 
 

AVALIAÇÃO 

 

 
O projeto será avaliado com base no desenvolvimento dos alunos, visando o 

alcance dos objetivos propostos e a execução efetiva das estratégias citadas. 

Os alunos serão avaliados através da observação, participação nas atividades 

propostas e registro de seu desempenho durante o período letivo. Sendo assim, será 

uma avaliação sistemática e processual, permitindo uma reorganização na prática 

docente e o reconhecimento dos limites atingidos pelos alunos. 

 
 

 
CRONOGRAMA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 

 

 
Os alunos serão atendidos de acordo com o planejamento do professor/ série, de 

acordo com a necessidade do uso do laboratório. 

O projeto terá início no mês de março e terminará ao final do ano letivo. Todas 

as turmas serão atendidas dentro do seu horário de aula, permanecendo no laboratório 

por cinquenta minutos. Será disponibilizado uma vez por semana, dia a ser 

determinado, o uso do laboratório para pesquisas na Internet, por professores. 
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PROJETO 

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

 
 

 
APRESENTAÇÃO 

 
“Para compreender as pessoas devo tentar escutar 

o que elas não estão dizendo, o que elas talvez 

nunca venham a dizer. ” 

(John Powell) 

 
 
 

O CAIC Bernardo Sayão está localizado no Setor P Sul. Atende hoje a 

aproximadamente 1.150 alunos entre 04 e 11 anos, dispostos em 50 turmas de 1º 

Período da Educação Infantil ao 5º ano, sendo 25 turmas no turno matutino e 25 turmas 

no turno vespertino. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Diante da realidade da educação brasileira, refletida na esfera do Distrito 

Federal, percebe-se que o aluno da escola pública sofre desigualdade de 

oportunidades quanto à uma educação plena, de qualidade e integral, que atenda suas 

expectativas de formação cidadã, social e cultural. 

http://informaticaaplicada.webnode.com.br/
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Essa situação interfere diretamente no desempenho e no rendimento escolar das 

crianças atendidas em nossas escolas públicas, gerando defasagem de aprendizagem 

e na relação série/idade, o que leva a futura evasão escolar nas séries finais do ensino 

fundamental. 

Essa realidade, também presente no CAIC Bernardo Sayão de Ceilândia, impôs 

a essa Instituição de Ensino consideráveis índices de retenção, e de defasagem no 3º 

e 5° Anos do Ensino Fundamental de 9 Anos. 

Visando interromper esse ciclo vicioso, propomos a implantação de projeto de 

educação integral, proporcionando atividades pedagógicas, artísticas, culturais e 

esportivas, ampliando o atendimento ao aluno e garantindo o acesso e permanência 

com qualidade em atividades escolares. A equipe pedagógica do CAIC, ano após ano 

vêm buscado atender da melhor forma possível à clientela participante do programa, 

através do trabalho conjunto da direção, coordenação e dos jovens educadores sociais. 

Em 2011, a escola foi contemplada com o programa Mais Educação, instituído 

pelo MEC, cujo objetivo é “diminuir as desigualdades educacionais por meio da jornada 

escolar” (Mais Educação - Passo a Passo, p. 13), juntamente com o Programa PDE 

Escola. 

A inserção da Instituição nestes contextos têm propiciado momentos riquíssimos 

de debates e reavaliações sobre os caminhos percorridos por toda a comunidade 

escolar no aprimoramento da prática pedagógica, a fim de buscar identificar os 

problemas e minimizá-los, alcançando, dessa forma, resultados satisfatórios. 

A Educação Integral torna-se, nesse ínterim, ferramenta poderosa para o 

alcance desses resultados, uma vez que seu foco são os alunos com baixo rendimento 

escolar e, na grande maioria das vezes, crianças com risco social iminente, que os 

impede de galgar o caminho seguro do conhecimento e do desenvolvimento saudável. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

Melhorar o rendimento dos alunos com dificuldade de aprendizagem, diminuindo 

o índice de reprovação, bem como a defasagem idade/série da clientela atendida, 

através de atividades educativas e lúdicas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

Ampliar a permanência do aluno do CAIC Bernardo Sayão de Ceilândia, na 

escola proporcionando uma aprendizagem de qualidade com currículo diversificado 

visando o desenvolvimento físico, intelectual, afetivo e social; 

Favorecer a prática do movimento através do próprio corpo e da expressão 

artística, reconhecendo a escola como espaço de socialização, organização e 

construção coletiva dos diversos saberes; 

Desenvolver projetos educacionais, visando a consciência corporal, a oralidade 

e o respeito pelo outro, conhecendo suas emoções visando a construção da sua 

identidade como cidadão consciente. 

Desenvolver o raciocínio lógico espacial, lateralidade, coordenação motora, 

disciplina e atenção através da prática do tênis de mesa; 

Ressignificar os tempos e os espaços escolares valorizando e oportunizando o 

reforço escolar nas áreas do raciocínio lógico matemático e linguagem. 

Realizar atividades de esporte e lazer. 

Trazer aos alunos atendidos atividades desenvolvidas fora do espaço escolar, 

sob orientação pedagógica mediante ocupação proveitosa no período contrário ao da 

aula, que os auxiliem a conviver em espaços públicos ou privados. 

 
METAS 

 

Ampliação da carga horária e permanência dos alunos do 1º, 2º, 3°, 4º, 5º anos 

do Ensino Fundamental de 09 Anos em atividades escolares dirigidas e voltadas à 

Educação Integral de qualidade e gratuita; 

Garantia de 100 % ao acesso à educação gratuita e integral no 1º, 2º e 3°, 4º, 5º 

anos do Ensino Fundamental de 09 anos oferecido no CAIC Bernardo Sayão de 

Ceilândia; 

Redução em 100% no índice de evasão nas turmas atendidas, ao final do ano 

letivo de 2019; 

Redução em 50% no índice de defasagem série/idade nos 1º, 2º, 3°, 4º, 5º anos, 

do Ensino Fundamental de 09 anos dessa Instituição de Ensino, em relação ao ano 

letivo de 2016; 
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Redução em 50% no índice atual de retenção nos 3º e 5º anos do Ensino 

Fundamental de 09 Anos dessa Instituição de Ensino, em relação ao ano letivo de 2011; 

Aumento do índice do IDEB, anualmente (o Ideb e bienal). 

 
 

OPERACIONALIZAÇÃO 

 

Serão atendidos 180 alunos durante o ano letivo, de segunda à sexta-feira, 

oriundos do 2º, 3º, 4º e 5º anos. Os alunos priorizados serão os repetentes e os já 

identificados pelos professores por possuírem dificuldades de aprendizagem. A 

relação nominal desses alunos será entregue pelos professores e a direção fará o 

convite aos mesmos. O atendimento se dará 05 vezes por semana. 

 
ESPAÇOS UTILIZADOS 

 

A escola possui amplo espaço para realização de diversas atividades para a 

realização das oficinas da Educação em Tempo Integral, estão disponibilizadas 02 

salas de aula, 01 sala de múltiplas funções, pátio coberto, laboratório de informática, 

sala de vídeo, ginásio e sala de leitura. 

 
ALIMENTAÇÃO 

 

Elaborada na própria escola, por funcionárias terceirizadas. As refeições são 

preparadas de forma a proporcionar uma alimentação equilibrada e saudável a todos 

os alunos participantes do projeto. 

As refeições da Educação Integral, tanto almoço quanto o lanche da manhã e da 

tarde serão servidos no refeitório da escola, seguindo cardápio sugerido pela Secretaria 

de Educação do Distrito Federal, com horários estabelecidos pela escola. 

 

ATIVIDADES EXTERNAS 

 

No calendário letivo para o ano, estão previstas visitações a reservas ambientais, 

espaços culturais e históricos, cinema, clube, zoológico e parques ecológicos. 
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Estas atividades são propostas e realizadas porque entendemos que a escola, 

muitas vezes, é a única possibilidade que essas crianças têm de conhecer locais, 

espaços e manifestações culturais diferentes da sua, ampliando, desta maneira, seu 

conhecimento de mundo. 

 
PROJETOS 

 

As atividades de acompanhamento pedagógico a serem desenvolvidas no contra 

turno serão executadas a partir do planejamento coletivo com os professores regentes, 

coordenador da escola integral e o jovem educador social que acompanha a turma, 

estruturando-as segundo as necessidades próprias de cada série ou idade, recebendo 

a estruturação e adaptação dos recursos físicos, materiais, humanos, pedagógicos e 

financeiros de acordo com a realidade e contexto sociocultural da comunidade local. 

Para que os objetivos sejam alcançados, serão desenvolvidas as seguintes 

oficinas: 

- Tênis de Mesa; futebol; arte; reforço escolar de letramento matemático; reforço 

escolar de linguagem; xadrez e jogos e brincadeiras pedagógicas. 

As atividades de acompanhamento pedagógico serão oferecidas em esquema 

de rodízio para todos os alunos com duração de 50 minutos, a fim de promover o 

desenvolvimento pleno da proposta. 

Essas atividades serão ministradas pelos jovens educadores sociais com 

habilidades em sua área de conhecimento, como prevê a legislação do Programa, 

sejam elas da comunidade ou acadêmicos da área, sob orientação e supervisão direta 

do Coordenador da Escola Integral e da Orientação Educacional e direção. 

As atividades de Letramento linguagem e Letramento matemático 

complementarão o trabalho pedagógico, através de jogos, xadrez e atividades que 

estimulem o raciocínio lógico matemático a interpretação e compreensão de texto e de 

mundo. 

Os jogos e brinquedos pedagógicos constituem-se importantes ferramentas no 

processo de aprendizagem, serão utilizados a fim de aproveitar todos os recursos 

disponíveis dentro deste processo. 

O reforço escolar é oferecido aos alunos da escola integral com objetivo de 

proporcionar atendimento individualizado com materiais pedagógicos diversificados 

voltados para a necessidade de cada série ou idade. 
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Grade Horária (atividades simultâneas) 
 
 
 

 
Segunda-feira / Turno matutino 

Café Reforço Oficina 1 Oficina 2 Almoço 

9h às 9:15 9:20 às 11:20 Matemática Arte 12:20 às 

Local: refeitório Local: sala 12 9:20 às 10:45 9:20 às 10:45 12:50 

  10:50 às 12:15 10:50 às Local: 

  Local: sala de 12:15 refeitório 

  leitura Local: pátio  

   coberto  

Segunda-feira / Turno vespertino 

Almoço Oficina 1 Oficina 2 Reforço Lanche 

12:40 às 13:10 Arte13:15 às Matemática 14:20 às 16:15 às 

Local: refeitório 14:40 13:15 às 14:40 16:20 16:30 

 14:45 às 14:45 às 16:10 Local: sala 12 Local: 

 16:10. Local: Local: sala de  refeitório 

 pátio coberto leitura   

Terça-feira / Turno matutino 

Café Oficina1 Oficina2 Almoço 

9h às 9:15 Laboratório Informática Futebol/Ed. Física 12:20 às 12:50 

Local: 9:20 às 10:45 9:20 às 10:45 Local: refeitório 

refeitório 10:50 às 12:15 10:50 às 12:15  

 Local: Múltiplas funções Local: pátio  

  coberto  

Terça-feira / Turno vespertino 

Almoço Oficina1 Oficina2 Lanche 

12:40 às 13:10 Laboratório Informática Futebol/Ed. Física 16:15 às 16:30 

Local: refeitório 13:15 às 14:40 13:15 às 14:40 Local: refeitório 

 14:45 às 16:10 14:45 às 16:10  

 Local: Múltiplas funções Local: pátio coberto  

Quarta-feira / Turno matutino 

Café Reforço Oficina1 Oficina2 Almoço 
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9h às 9:15 

Local: 

refeitório 

9:20 às 11:20 

Local: sala 12 

Português 

9:20 às 10:45 

10:50 às 

12:15 

Local: sala 12 

Teatro 

9:20 às 10:45 

10:50 às 12:15 

Local: sala de 

psicomotricidade 

12:20 às 12:50 

Local: refeitório 

Quarta-feira / Turno vespertino 

Almoço Oficina1 Oficina2 Reforço Lanche / saída 

12:40 às Teatro Português 14:20 às 16:20 16:15 às 16:30 

13:10 13:15 às 14:40 13:15 às 14:40 Local: salas 12 Local: refeitório 

Local: 14:45 às 16:10 14:45 às 16:10   

refeitório Local: sala de Local: sala 12   

 psicomotricidade    

Quinta-feira / Turno matutino 

Café Oficina1 Oficina2 Almoço 

9h às 9:15 Xadrez e jogos Futebol/atividades Físicas 12:20 às 12:50 

Local: 9:20 às 10:45 9:20 às 10:45 Local: refeitório 

refeitório 10:50 às 12:15 10:50 às 12:15  

 Local: sala 12 Local: pátio coberto  

Quinta-feira / Turno vespertino 

Almoço Oficina1 Oficina2 Lanche / saída 

12:40 às 13:10 Xadrez e jogos Futebol/Atividades Físicas 16:15 às 16:30 

Local: 13:15 às 14:40 13:15 às 14:40 Local: refeitório 

refeitório 14:45 às 16:10 14:45 às 16:10  

 Local: sala 12 Local: pátio coberto  

Sexta-feira / Turno matutino 

Café Oficina1 Oficina2 Almoço 

9h às 9:15 Sala de vídeo Futebol/ Tênis de mesa 12:20 às 12:50 

Local: 9:20 às 10:45 9:20 às 10:45 Local: refeitório 

refeitório 10:50 às 12:15 10:50 às 12:15  

 Local: sala de Local: pátio coberto  

 informática   

Sexta-feira / Turno vespertino 

Almoço Oficina1 Oficina2 Lanche / saída 
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12:40 às 13:10 

Local: refeitório 

Sala de vídeo 

13:15 às 14:40 

14:45 às 16:10 

Local: sala de 

informática 

Futebol/Tênis de mesa 

13:15 às 14:40 

14:45 às 16:10 

Local: pátio coberto 

16:15 às 16:30 

Local: refeitório 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Para que a atividade da Escola Integral tenha êxito, será necessário um 

contingente mínimo de pessoas atuando diretamente no programa: 

▪ Coordenador: 01 

▪ Jovens Educadores: 09 (tendo em vista a previsão de 01 para cada 

30 alunos, especialmente na hora do almoço, em que todas as crianças estarão juntas). 

▪ Cozinheiras: 02 

▪ Auxiliares de limpeza: 02 

 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 

Para realização das oficinas, será necessária a aquisição de materiais diversos 

como espelho, aparelhos de som, jogos pedagógicos, figurinos, mesas de tênis, bolas, 

jogos pedagógicos e outros. 

 

CRONOGRAMA 

 

As atividades da Educação em Tempo Integral terão seu início previsto para 

março de 2019, encerrando-se em dezembro. O cronograma de atividades será o 

mesmo durante todo o ano, salvo casos excepcionais, quando se fizer necessário 

alterar as atividades oferecidas, no entanto, a clientela será renovada no 2º semestre, 

por entendermos que alunos ora atendidos lograrão êxito e outros surgirão que 

necessitarão de acompanhamento sistematizado. 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO 

 

Esse projeto será submetido à avaliação continuada, analisando os resultados 

qualitativa e quantitativamente, observando o cumprimento dos objetivos e metas 

delineados no mesmo, visando o aperfeiçoamento da metodologia empregada nas 

oficinas relacionadas. 

 
 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO DF/Coordenação de 

Educação Primária. Ensino Primário no Distrito Federal, Brasília, DF: 1989. 

COMO ELABORAR O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA; 

aumentando o desempenho da escola por meio de planejamento eficaz. 3ª ed. Brasília: 

FUNDO ESCOLA/DIPRO/FNDE/MEC, 2006. 

 

 
PLANO DE AÇÃO DO AEE/SALA DE RECURSOS 

 
 

 
JUSTIFICATIVA: 

 
A aproximação do Atendimento Educacional Especializado com o ensino regular 

está permeada pela mudança e a própria construção do trabalho docente frente às 

diferentes formas de desenvolvimento, entre elas a do estudante com necessidade 

educacional específica. O atendimento passou pela exclusão, segregação, integração 

e encontra-se em processo, o desafio da inclusão na Perspectiva da Educação Para 

Todos (1990), onde se estabelece que a própria escola deva se adaptar às 

necessidades do estudante e não o estudante se adaptar à escola. (UNESCO, 1994). 

O AEE implementa ou suplementa o ensino desses estudantes articulado ao 

ensino regular na Política Nacional de Educação Inclusiva (BRASIL, 2008). Nesse 

documento, a educação especial, dentre suas funções, realiza o Atendimento 

Educacional Especializado que tem como função: 



103 
 

(...) identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade 

que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando 

suas necessidades específicas. (...) Esse atendimento complementa e/ou 

suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência 

na escola e fora dela. (BRASIL, 2008, p. 10). 

 

A nota técnica nº 11/2010 (BRASIL, 2010) da Secretaria de Educação Especial 

(SEESP) relaciona de forma mais detalhada as atribuições do professor de AEE no 

trabalho pedagógico: 

1. Elaborar, executar e avaliar o Plano de AEE do aluno, contemplando: a 

identificação das habilidades e necessidades educacionais específicas dos 

alunos; a definição e a organização de estratégias, serviços e recursos 

pedagógicos e de acessibilidade; o tipo de atendimento conforme as 

necessidades educacionais específicas dos alunos; o cronograma do 

atendimento e a carga horária individual ou em pequenos grupos; 

2. Programar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos 

recursos pedagógicos e de acessibilidade no AEE, na sala de aula comum e 

nos demais ambientes da escola; 

3. Produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as 

necessidades educacionais específicas dos alunos e os desafios que estes 

vivenciam no ensino comum, a partir dos objetivos e das atividades propostas 

no currículo; 

4. Estabelecer a articulação com os professores da sala de aula comum e com 

os demais profissionais da escola, visando à disponibilização dos serviços e 

recursos e o desenvolvimento de atividades para a participação e 

aprendizagem dos alunos nas atividades escolares; bem como as parcerias 

com as áreas intersetoriais; 

5. Orientar os demais professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos 

e de acessibilidade utilizado pelo aluno de forma a ampliar pelo aluno suas 

habilidades, promovendo sua autonomia e participação; 

6. Desenvolver atividades próprias do AEE, de acordo com as necessidades 

educacionais específicas dos alunos: ensino da Língua Brasileira de Sinais- 

Libras para alunos com surdez; ensino da Língua Portuguesa escrita para 

alunos com surdez; ensino da comunicação Aumentativa e Alternativa- CAA; 

ensino do Sistema Braille, do uso do sorobam das técnicas para orientação e 

mobilidade para alunos cegos; ensino da informática acessível e do uso dos 

recursos da tecnologia assistia- TA; ensino de atividades de vida autônoma e 

social; orientação de atividades de enriquecimento curricular para as altas 

habilidades/superdotação; e promoção de atividades para o desenvolvimento 

das funções mentais superiores (BRASIL, 2010, p. 4-5). 
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Está previsto nas orientações pedagógicas da Secretaria de Educação do Distrito 

Federal que o professor de AEE deve: atuar de forma colaborativa com o professor da 

classe comum para a definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do 

estudante com deficiência, TGD ou altas habilidades/superdotação ao currículo e sua 

interação no grupo. (DISTRITO FEDERAL, 2010, p. 78). Diante disso, o serviço de 

apoio deve contemplar não só as necessidades educacionais específicas dos 

estudantes, mas também as necessidades pedagógicas do professor da classe comum 

para juntos encontrarem estratégias e recursos que favoreçam o processo de 

aprendizagem do estudante. São muitas as atribuições direcionadas ao professor de 

AEE que necessita articular todos os sujeitos do contexto escolar (professores, 

coordenadores, diretores, pais) para que juntos possam construir ações para 

contemplar a diversidade presente no contexto escolar. 

O trabalho do AEE não deve se limitar apenas ao espaço físico da Sala de 

Recursos Multifuncional, pois estaria reafirmando a ação terapêutica dos atendimentos 

do passado, mas afirmar uma postura pedagógica dos dois professores envolvidos com 

o processo ensino-aprendizagem para que encontrem respostas para atender as 

necessidades dos estudantes, promovendo possibilidades de aprendizagem para todos 

os estudantes. A partir do momento que são discutidas ações de caráter inclusivo para 

um estudante com necessidades educacionais específicas, todos são contemplados, 

pois o princípio é da diversidade do desenvolvimento humano. 

O AEE faz parte dessa organização escolar que, na perspectiva da Educação 

Inclusiva, se constitui como mais um espaço especializado no contexto escolar para 

atender ás necessidades educacionais específicas dos estudantes e as demandas dos 

professores da sala regular. Mantoan afirma que: 

As escolas inclusivas propõem um modo de organização do sistema 

educacional que considera as necessidades de todos os alunos e que é 

estruturado em função dessas necessidades (...). Por isso, a inclusão implica 

uma mudança de perspectiva educacional, porque não atinge apenas o aluno 

com deficiência e os que têm dificuldades para aprender, mas todos os demais, 

para que obtenham sucesso na corrente educativa geral. (MANTOAN, 2004, p. 

19) 

O trabalho pedagógico de caráter inclusivo para acontecer necessita da 

articulação de todos os atores do contexto escolar. O professor de AEE nesse sentido 

estará atento às demandas coletivas da escola, atendimento de apoio pedagógico aos 
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professores e estudantes com necessidades educacionais específicas no contexto da 

diversidade da sala de aula. 

O trabalho que será desenvolvido neste plano de ação com as mediações 

realizadas com os estudantes está ancorado nos pressupostos da abordagem histórico- 

cultural do desenvolvimento humano. Vigotski (1997) rompe como o modelo médico de 

compreensão da deficiência, que enfoca apenas o orgânico e o patológico e 

responsabiliza o meio social pelo desenvolvimento das funções psicológicas superiores 

de todas as crianças inclusive as que apresentam necessidades educacionais 

específicas, sem distinção, pois no campo da Defectologia, Vigotski (1997) afirma que 

a lei do desenvolvimento são as mesmas para todas as crianças, o que muda são os 

caminhos para alcançar seu desenvolvimento. 

O plano de ação baseia-se nesta abordagem histórico-cultural do 

desenvolvimento humano na busca de mediações pedagógicas que possibilite 

responder as necessidades dos estudantes na diversidade do contexto escolar, com o 

objetivo de progressos no ensino-aprendizagem. 

Os objetivos específicos deste plano estão de acordo com a Orientação Pedagógica do 

Distrito Federal (DISTRITO FEDERAL, 2010). 

 
 

OBJETIVO GERAL: 

 
Mediar situações de ensino-aprendizagem no contexto da diversidade de 

demandas educacionais específicas dos estudantes no contexto escolar. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (O.P 2010) 

 
➢ Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade 

que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, considerando suas 

necessidades específicas; 

➢ Atuar como docente nas atividades de complementação curricular 

específica; 

➢ Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a 

definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante com 

deficiência, TEA ao currículo e a sua interação no grupo; 
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➢ Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos 

mentais: atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, 

dentre outros. 

➢ Responsabiliza-se junto aos docentes pela garantia da realização das 

adequações curriculares necessárias ao processo educacional do estudante com 

necessidade educacional do estudante com necessidade educacional especial. 

➢ Ofertar suporte pedagógico aos estudantes, facilitando-lhes o acesso aos 

conteúdos desenvolvidos em classe comum e turmas de integração inversa. 

➢ Orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no 

processo educacional. 

➢ Refletir com a comunidade escolar sobre o respeito às diferenças 

orientadas por uma atitude ética em relação ao outro. 

 
 

DELINEAMENTO DO PLANO DE AÇÃO PARA ATENDER OS 

OBJETIVOS PROPOSTOS 

Período de execução: fevereiro e março 

 
Objetivo: Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, 

considerando suas necessidades específicas. (O.P 2010) 

Levantamento de dados junto à secretaria e EEAA dos estudantes atendidos pela Sala 

de Recursos: Organização da documentação dos estudantes; revitalização do 

ambiente de atendimento; confecção de jogos de baixa tecnologia; elaboração e 

planejamento do plano de ação; Observação dos estudantes no contexto da sala de 

aula e no intervalo; 

Março a dezembro 

 
Objetivo: Atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum para a 

definição de estratégias pedagógicas que favoreçam o acesso do estudante com 

deficiência ao currículo e a sua interação no grupo. (O.P 2010) 

Reunião com os professores e equipe gestora para apresentação da dinâmica 

de trabalho do Atendimento Educacional Especializado (legislação, funcionamento da 
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Sala de Recursos e atribuições do professor do Atendimento Educacional 

Especializado, esclarecimento sobre o público alvo da Sala de Recursos) 

Atendimento específico/ individualizado, com os professores que tem alunos 

atendidos pela Sala de Recursos, para entrega de Caderno de Orientações e Registros 

elaborado por grupo de coordenação setorizada, contendo o que é Sala de Recursos, 

atribuições do professor AEE, orientações sobre adequação curricular, formulário de 

adequação curricular em branco para anotações, espaço para anotações sobre o 

estudante; Elaboração do plano articulado e sistematizado com a Sala de Recursos; 

Estabelecer datas; 

OBJETIVO: Responsabilizar-se junto aos docentes pela garantia da realização 

das adequações curriculares necessárias ao processo educacional do estudante com 

necessidade educacional específica. (O. P 2010) 

Elaboração articulada das adequações curriculares com o professor regente. 

Estabelecer datas de entrega da adequação curricular; 

Palestras com temas voltados para práticas pedagógicas no contexto da 

diversidade de demandas educacionais presentes no contexto escolar. 

OBJETIVO: Ofertar suporte pedagógico aos estudantes, facilitando-lhes o acesso 

aos conteúdos desenvolvidos em classe comum e turmas de integração inversa. (O.P 

2010). 

Sugestões de materiais, literaturas e disponibilização de recursos para serem 

utilizadas pelo professor regente em sala de aula. 

Compartilhar os jogos da Sala de Recursos com os professores da sala regular. 

OBJETIVO: Atuar como docente nas atividades complementação curricular 

específica realizando atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos 

mentais: percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, dentre 

outros. (O.P 2010) 

Elaboração do plano AEE dos 16 estudantes que serão atendidos na Sala de 

Recursos com as seguintes deficiências: Deficiência intelectual, deficiência física, 

DMU, TEA. 

Atendimento na Sala de Recursos acontecerão uma ou duas vezes por semana 

de acordo as demandas específicas de cada estudante. 

A mediação do conhecimento será de acordo o Plano AEE, Orientações 

pedagógicas (2010), plano articulado com o professor regente e as demandas 

concretas dos estudantes no momento de atendimento. 
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Realizar atividades que estimulem o desenvolvimento dos processos mentais: 

percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, dentre outros. 

Utilização de jogos de baixa e alta tecnologia que desenvolva as funções 

cognitivas: Memória, atenção, concentração, discriminação visual, auditiva (sons e 

grafia das palavras); orientação espaço temporal, psicomotricidade. 

Proporcionar grande variedade de experiências para que a aprendizagem seja 

assimilada e acomodada através de jogos e dinâmicas; 

OBJETIVO: Orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação 

no processo educacional e desenvolvimento do estudante. (O.P 2010) 

Reuniões periódicas para avaliação do desenvolvimento do estudante e quando 

houver necessidade 

Palestras e debates a respeito da inclusão, deveres e direitos dos estudantes 

com deficiência. 

OBJETIVO: Refletir com a comunidade escolar sobre o respeito às diferenças 

orientadas por uma atitude ética em relação ao outro. (O.P 2010). 

Ações voltadas para a comunidade escolar esclarecendo, conscientizando e 

sensibilizando acerca do tema. 

Palestras para os professores sobre as práticas pedagógicas no contexto da 

diversidade; 

Atividades com todas as turmas da escola realizadas pela professora de AEE 

abordando o tema da diversidade através de filmes, leitura de livros, músicas e 

discussões sobre diferenças, respeito, acessibilidade e outros. 

Cada turma irá realizar um trabalho voltado para o tema em discussão a partir 

dos filmes e literatura: confecção de mural, folder, livros e outros. 

Concurso de desenhos que melhor representa a diversidade. 

 
 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
A avaliação ocorrerá no decorrer da realização das atividades. Por meio do 

acompanhamento do plano articulado com o professor da sala regular com sua 

retroalimentação e avaliação da adequação curricular, retorno dos pais sobre o 

atendimento aos estudantes. 
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PLANO DE AÇÃO – 2019 

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM 

 
 

JUSTIFICATIVA 

 

O CAIC Bernardo Sayão faz fica em uma região localizada entre os setores: 

Guariroba, P Sul e Setor Habitacional Sol Nascente, a demanda escolar origina-se 

desses setores, principalmente do Setor Habitacional Sol Nascente, este foi criado 
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devido a divisão e venda de chácaras que existiam no local, considerado como a maior 

favela do Brasil, devido à falta de infraestrutura. 

Nessa localidade observam-se os mais diversos problemas sociais, estruturais 

e econômicos. Esse déficit social, político e econômico acarreta carência em vários 

aspectos nos alunos atendidos pela escola. Esse quadro dificulta o processo de ensino 

aprendizagem, fato esse que leva a escola a dispor de várias estratégias para amenizar 

tais problemas. 

Neste ano de 2019, o CAIC Bernardo Sayão está com 1.050 alunos sendo destes 

23 Estudantes com Necessidade Educativas Especiais - ENEE, em dois turnos 

(matutino e vespertino), que entraram na estratégia de matrícula de 2018 e mais 02 que 

entregaram laudo recentemente e estão em processo de investigação. 

A instituição apresenta sua organização pedagógica distribuindo sua demanda 

em 50 turmas, sendo disposta em 25 turmas no turno matutino e 25 turmas no 

vespertino. No que tange à educação especial, temos duas turmas de TEA cinco no 

período matutino e duas no período vespertino. 

Oferece a Educação Infantil (4 anos), Ensino Fundamental (séries iniciais) e 

Ensino Especial nas seguintes modalidades: D.I (Deficiência Intelectual), D.F 

(Deficiência Física), DMU (Deficiências Múltiplas), TF (Transtornos Funcionais: TDAH 

- Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade, DPAC, Dislexia e Transtorno de 

Conduta) e TEA (Transtorno Espectro Autista). As turmas foram organizadas de acordo 

com a estratégia de matrícula vigente da seguinte forma: 

30 turmas de classe comum 

02 turmas de integração Inversa; 

11 turmas inclusivas; 

03 turmas de classe especial de TEA - Transtorno Global do Desenvolvimento. 

Considerando que a Instituição de Ensino atende Alunos com Necessidades 

Educacionais Especiais, e é uma Escola Inclusiva, cabe ressaltar a importância de uma 

política educacional voltada à implementação dessa filosofia atual e desafiadora para 

a educação. 

LEIS E PORTARIAS QUE REGULAMENTAM O SERVIÇO DO SEAA 

LDBEN 9394/96, Regimento Escolar Artigos 29 a 33. 

Portaria nº. 254, de 12 dezembro de 2008 – Publicada no Diário Oficial do Distrito 

Federal nº. 53, de 15 de dezembro de 2008. 
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ATUAÇÃO DAS EQUIPES ESPECIALIZADAS DE APOIO À APRENDIZAGEM: 

UMA PERSPECTIVA INSTITUCIONAL, PREVENTIVA E INTERVENTIVA DE 

ACORDO COM A Orientação Pedagógica do SEAA (OP). 

No Distrito Federal, o sistema público de ensino conta com o assessoramento 

das Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem (SEAA), compostas por 

profissionais da Psicologia e da Pedagogia. O serviço atua na promoção de ações que 

viabilizem a reflexão e a conscientização de funções, papeis e responsabilidades dos 

atores da escola, principalmente, Professores e gestores, bem como no apoio à equipe 

escolar, favorecendo a apropriação de conhecimentos, o desenvolvimento de recursos 

e habilidades que viabilizem a oxigenação e a renovação das práticas educativas 

(Araújo, 2003; Marinho-Araújo e Almeida, 2005). 

Entende-se que a atuação das EEAA, no contexto da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal (SEDF), precisa se distanciar de uma concepção de 

atuação centrada no aluno, erroneamente pautada na prévia ideia de que este é 

portador de problemas, distúrbios ou transtornos que demandam tratamento 

psicológico ou pedagógico, desconsiderando assim, os diversos aspectos do contexto 

que podem interferir no processo de ensino e de aprendizagem (Araújo, 2003; Barbosa, 

2008; Neves, 2001; Penna-Moreira, 2007). 

O foco do presente documento pauta-se em estruturar tal serviço de apoio 

pedagógico especializado, que pode ser considerado necessidade ímpar para um 

sucesso coletivo e qualitativo em termos de aprendizagem voltada para a diversidade, 

no qual todos estão envolvidos no processo: discentes, docentes, gestores, pais, etc. 

Efetivamente, uma mudança deste porte, não é um processo fácil, implica uma 

nova filosofia que assente nos princípios da inclusão e da participação. Esta mudança 

exige ainda uma atenção às diferenças individuais e ao contexto de aprendizagem, 

buscando a flexibilização do ensinar, para que a inclusão extrapole o papel e torne-se 

concreta e atuante. 

É este o grande desafio que se coloca o CAIC Bernardo Sayão, quando este 

deixa de ser integrador, implementando a filosofia inclusiva no atendimento aos ENEE’s 

aqui matriculados. 

As ações prescritas daqui para frente dizem respeito a um trabalho sistematizado 

de forma geral e abrangente que subsidiará e referenciará os planejamentos 

específicos no decorrer do ano letivo, estando também sujeito às avaliações 

processuais em busca de sua melhoria. 
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OBJETIVO GERAL 

 

Promover ações inclusivas no campo educacional, visando o bem-estar e o 

desenvolvimento acadêmico do aluno com necessidades educacionais especiais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Prestar assessoria permanente aos professores e equipe escolar de forma que 

permita a construção de espaços de discussão e reflexão favorecendo a ressignificação 

das concepções de ensino e aprendizagem, estratégias diferenciadas de ensino e 

focando principalmente nas ações coletivas e relacionais; 

Contribuir na reflexão e conscientização de papéis, funções e responsabilidades 

dos atores envolvidos na prática pedagógica; 

Realizar procedimentos de avaliação e intervenção às queixas escolares; 

Conhecer para intervir, de modo preventivo e/ou remediativo, sobre as variáveis 

identificadas que podem interferir no desempenho acadêmico dos alunos, contribuindo 

para o seu desenvolvimento global e para aprimoramento das instituições de ensino; 

Promover a melhoria do desempenho dos alunos, pela concretização de uma 

cultura de sucesso escolar. 

Investigar os múltiplos fatores envolvidos no contexto escolar que interferem 

diretamente na aprendizagem; 

Sensibilizar as famílias quanto à importância da sua participação no processo 

educacional dos seus filhos; 

Viabilizar espaço para a formação continuada do corpo docente; 
 

 
ESTRATÉGIAS SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO Á APRENDIZAGEM 

META AÇÃO RECURSOS PERÍODO 

01-Participar das Reuniões das Salas das SEAAs No decorrer do 

reuniões e formações equipes Auditórios ano letivo 

promovidas pela Promoção de Recursos multimídia  

coordenação oficinas e palestras   

intermediária    



113 
 

 Cronograma de 

atividades único 

  

02-Articular os 

Serviços de Apoio 

Reuniões 

bimestrais, ou 

sempre que 

necessário 

Ações conjuntas 

para atendimento 

às queixas 

Estudos de caso 

Salas das SEAAs 

Materiais de 

expediente 

Computadores 

No decorrer do 

ano letivo 

03-Promover a 

formação continuada 

dos profissionais do 

Setor 

Participações em 

seminários e 

palestras 

Grupos de estudo 

Trocas de 

experiências 

Sala de 

coordenação; 

Materiais de 

expediente 

Computadores 

No decorrer do 

ano letivo 

04-Atender alunos, 

pais e professores 

Reuniões, 

entrevistas, 

oficinas, 

encaminhamentos 

à redes de apoio, 

intervenções 

diretas e indiretas 

Materiais de 

expediente 

Computadores 

Testes 

Jogos e brinquedos 

pedagógicos 

No decorrer do 

ano letivo 

05-Contribuir com a 

dinâmica pedagógica 

da escola através de 

acessórias e 

acompanhamento do 

desenvolvimento 

cognitivo dos alunos. 

Participações em 

coordenações 

coletivas 

Mapeamento 

institucional 

Participações em 

Conselhos de 

Classe 

Participações em 

avaliações 

Sala dos Professores 

Salas de aula 

Sala da SEAA 

No decorrer do 

ano letivo 
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 pedagógicas 

bimestrais 

Intervenções em 

sala de aula 

Sugestões de 

recursos, 

atividades, 

dinâmicas, 

avaliações e 

trabalhos em 

sala de aula. 

  

06-Avaliar os alunos 

encaminhados ao 

SEAA conforme o 

PAIQUE 

Entrevista com o 

professor 

Sugestões de 

intervenções 

relativas à queixa 

Anamneses 

Observações e 

análise do histórico 

escolar 

Avaliação 

pedagógica 

Avaliação 

psicológica 

Encaminhamentos 

às redes de apoio 

Materiais de 

expediente 

Computadores 

Testes 

Jogos e brinquedos 

pedagógicos 

No decorrer do 

ano letivo 

07-Fazer relatórios 

psicopedagógicos e 

devolutivas atendendo 

às necessidades 

específicas dos alunos 

Após a conclusão 

da avaliação da 

queixa, os alunos 

deverão ter em sua 

pasta na Secretaria 

da escola um 

relatório 

psicopedagógico, ou 

Materiais de 

expediente 

Computador 

Impressora 

No final dos 

procedimentos de 

avaliação do aluno 
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 uma devolutiva do 

processo de 

avaliação. 

  

08- Buscar parcerias 

para atendimento 

especializado das 

crianças 

Fonoaudiologia; 

Oftalmologista; 

Psicologia; 

Neurologia 

 No decorrer do 

ano 

 
 

Neurofeedback 

Utilizando o 

aparelho 

MindWave 

O que é: 

O neurofeedback baseia-se no 

registro e análise automática da 

atividade elétrica do cérebro, com 

um considerável número de 

aplicações, com excelentes 

resultados. Se associado a outras 

técnicas do biofeedback, as 

aplicações podem ser de grande 

amplitude, a exemplo do trabalho 

com atenção, foco e concentração; 

MindWave 

Depois de conectar o dispositivo a 

um PC ou começar a treinar sua 

mente. O aparelho capta as ondas 

cerebrais e interpreta dois tipos de 

atividades: meditação e 

concentração. Depois, ele 

converte seus pensamentos em 

comandos e envia através da 

tecnologia Bluetooth para o 

produto pareado. Detalhe: o 

MindWave também consegue 

entender quando você pisca os 

olhos. 

Objetivo: 

Atender alunos 

com dificuldades 

de atenção e 

concentração. 

Principalmente 

aqueles que 

apresentam 

características de 

TDAH e que não 

são 

diagnosticados 

 
Dia e tempo de 

duração: 

 
Segundas a 

tarde e sextas 

pela manhã 

com meia hora 

de duração 

individual 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Biofeedback
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PROJETO 

TERAPEUTICO 

O que é? 

 
 

É uma parceria com o ÂMAGO – 

Centro de Desenvolvimento 

Humano – que disponibiliza 

psicanalistas, os quais dentro da 

teoria psicanalítica oferecem 

análise de forma gratuita à 

comunidade escolar. 

Objetivo: 

 
 

Atender 

preferencialmente 

alunos vítimas de 

traumas 

emocionais ou 

bloqueios de 

aprendizagem. 

Em segundo 

plano, pais e 

funcionários com 

dificuldades no 

trato com os 

estudantes e 

consigo mesmo. 

Dia e tempo 

de duração: 

Depende da 

agenda do 

profissional. 

Atualmente os 

acontecimentos 

acontecem nas 

terças a tarde e 

sextas pela 

manhã. 

Atendimentos 

com duração 

de no máximo 

50 minutos. 

PEI 

 
 

Programa de 

Enriquecimento 

Instrumental do 

Prof. Reuven 

Feuerstein. 

O que é? 

 
 

O PEI é um programa de 

intervenção multidimensional que 

compreende uma fundamentação 

teórica, um repertório rico de 

instrumentos práticos e um 

conjunto de ferramentas analítico- 

didáticas, focalizando em cada um 

dos três componentes de uma 

interação: o aprendiz, o estímulo e 

o mediador, com o objetivo de 

aumentar a eficiência do processo 

de aprendizagem. 

O PEI se fundamenta na Teoria da 

Modificabilidade Cognitiva 

Estrutural e na Experiência de 

Aprendizagem Mediada de 

Objetivo: 

 
 

Trabalhar com 

alunos com 

dificuldade de 

atenção, 

concentração, 

raciocínio e 

dificuldade de 

aprendizagem. 

Os alunos 

que fazem parte 

desse projeto, 

geralmente são 

aqueles que 

estão em 

defasagem de 

idade/série e que 

Dia e tempo 

de duração: 

Realizado na 

segunda-feira à 

tarde e na 

sexta-feira pela 

manhã. Sendo 

uma 

quantidade de 

quatro alunos 

com uma hora 

de duração. 
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 Reuven Feuerstein que nos 

oferece uma visão dinâmica das 

capacidades cognitivas do ser 

humano, esclarecendo como os 

processos de aprendizagem 

ocorrem e como é possível, 

através de uma mediação 

adequada, expandir o potencial 

para aprender aumentando a 

eficiência do funcionamento 

intelectual dos indivíduos. 

já passaram pelo 

processo de 

investigação 

psicopedagógica 

bem como pela 

intervenção em 

sala e que 

mesmo assim, 

não obtiveram 

rendimento 

satisfatório. 

 

 
 

COMPONENTES DA EQUIPE 

PROFISSIONAL FUNÇÃO MATRÍCULA 

Lucio de Faria Teixeira Pedagogo 29979-0 

Nara Cristina Silva e Lima Pedagoga 175325-8 

Naimê da Silva Rufino Psicóloga 227782-4 

 
 
 

 

PLANO DE AÇÃO ANUAL 2019 

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 
ORIENTADOR EDUCACIONAL: HELLEN / JANETE 

 

 
 Quais são as 

principais demandas/ 

necessidades da sua 

escola, segundo a 

Proposta 

Pedagógica? 

Quais são as ações 

pretendidas pela 

escola para atender 

as demandas 

apontadas? 

Como o Orientador 

Educacional estará 

envolvido nas ações 

pretendidas pela 

escola? 
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1º LUGAR Semana de 

Educação para a 

Vida 

Bullying, hábitos de 

saúde, combate a 

dengue, grafite 

Na intervenção serão 

abordados diariamente 

temas que tem maior 

necessidade para a 

clientela especifica de 

acordo com ano/ idade 

2º LUGAR Violência na escola Ações: Regras para 

boa convivência 

escolar - PMDF 

Intervenções com os 

grupos de alunos 

apresentando leis e 

conscientizando-os do 

respeito ao outro e as 

diferenças. 

3º LUGAR Hábitos de 

convivência 

Ações: valores com 

literatura e arte 

Intervenções com 

grupos de alunos 

abordando temas 

como: respeito, 

tolerância, amizade, 

solidariedade, amor 

próprio através de 

diversas atividades 

como leitura, teatro e 

música com a 

mediação do SOE 

4º LUGAR Maior participação da 

família na escola 

 
Palestra bons pais 

filhos melhores 

Ação: Papo Legal 

com Pais na Escola 

Buscando parcerias 

com grupos e 

entidades dispostas a 

participarem do projeto 

com palestras e 

eventos na área da 

criação de filhos, 

inteligência emocional, 

sexualidade, leis, 

conselho tutelar, e 

saúde. 
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   Palestra com o 

Sargento Aquino da 

PMDF em momento 

especial com famílias 

 
 
 

PLANO DE AÇÃO / 2019 

Sala de Apoio à Aprendizagem / SAA 

Pedagoga da SAA: Sheila Durães Costa 

 
 
 

JUSTIFICATIVA 

 

Os Transtornos Funcionais Específicos (TFE) possuem características 

biológicas, psicológicas e sociais que geram dificuldades no processamento auditivo, 

linguagem oral, leitura, escrita, raciocínio lógico, habilidades matemáticas, motoras e 

relacionais interferindo significativamente no desenvolvimento individual e no 

desempenho acadêmico de diversos estudantes. 

Diante da constatação da existência na rede pública de ensino do Distrito 

Federal de um número significativo de estudantes com TFE e a necessidade de 

atendimento especializado para essa clientela foi criada a Sala de Apoio à 

Aprendizagem – SAA, a partir da Portaria nº 39 de 09/03/2012, atualmente regida pela 

Portaria 27 e 28 de 18 de fevereiro de 2016. A SAA é constituída por profissionais 

qualificados que realizam intervenções pedagógicas de acordo com as queixas 

escolares envolvendo os estudantes com TFE. 

Cumprem-se assim os preceitos da Constituição Federal de 1988 de que todo 

cidadão têm direito a uma educação de qualidade que considere as individualidades e 

especificidades estabelecendo paradigmas contrários às atitudes discriminatórias que 

resultam na segregação escolar e social. 

Ressalta-se que a lei nº 5.310, de 18 de fevereiro de 2014 assegura a oferta de 

apoio especializado aos estudantes com TFE a fim de potencializar os processos de 

ensino e aprendizagem e promover o sucesso escolar. 



120 
 

OBJETIVO GERAL 

 

 
Conhecer a legislação que subsidia o atendimento aos alunos com TFE; (lei nº 

5.310, de 18 de fevereiro de 2014, Portarias 39 de 09/03/2012, Portaria 27 e 28 de 18 

de fevereiro de 2016 e Portaria 445, 22 de dezembro de 2016.); 

 
Promover atendimento pedagógico especializado que contribua para superação 

das dificuldades escolares apresentadas pelos estudantes com Transtornos Funcionais 

Específicos (TDAH, TOD, TC, TPA, dislexia, dislalia, disgrafia, disortografia, 

discalculia). 

 

• Participar de formação continuada e acompanhar os estudos científicos na área 

dos Transtornos Funcionais Específicos. 

• Planejar e realizar atendimento aos alunos com Transtorno Funcional Específico; 

• Informar a escola polo sobre a atuação da Sala de Apoio à Aprendizagem; 

• Elaborar fichas para o andamento do serviço e registrar intervenções 

educacionais dos estudantes atendidos indicando as possibilidades de atuação 

pedagógica no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; 

Desenvolver a autonomia dos estudantes com TFE, a expressão criativa, a 

atenção/concentração, a sociabilização, a memória, a autoestima e habilidades sociais 

necessárias ao desenvolvimento integral e a aprendizagem; 

• Incentivar, por meio de recursos lúdicos e pedagógicos, a valorização da escola 

e o interesse em aprender; 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Desenvolver o raciocínio lógico, a leitura, a escrita, a consciência fonológica e a 

interpretação de textos por meio de atividades pedagógicas diversas (textos, imagens, 

músicas etc). 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

A avalição dar-se-á de modo processual e contínuo por meio de registros 

interventivos que considerem as ações desenvolvidas no âmbito da SAA e os avanços 

alcançados pelos estudantes no contexto escolar. 

 
 
 

PÚBLICO-ALVO 

 
 

Alunos com Transtornos Funcionais Específicos do Ensino Fundamental I; 

Pais e/ou Responsáveis. 

 

 

Nº 
 

META 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
PERÍODO DA 
EXECUÇÃO 

HUMANOS MATERIAIS  

 
 

 
1 

 
 

Atender os 
estudantes 
encaminhados. 

Receber da EEAA 
a lista de 
prioridades e os 
relatórios dos 
estudantes que 
serão atendidos 
na SAA. 

 
 

Pedagogos e 
orientadores 

 
 

Fichas e 
relatórios 

 
 

 
Até 10/março 

 
 
 
 

 
2 

Atuar em articulação 
com os profissionais 
da EEAA orientando 
sobre questões 
escolares dos 
estudantes com TFE 
e orientar ações 
preventivas / 
interventivas no 
contexto escolar, 
quando necessárias. 

 

 
Participar de 

ações 
desenvolvidas nas 
escolas e pela 
EEAA que 
envolvam os 
estudantes TFE. 

 
 

 
Pedagogo e 
Psicólogo da 
EEAA e 
Pedagogo da 
SAA 

 
 
 
 

 
Diversos 

 
 
 
 

Durante o ano 
Letivo 

 
 

 
3 

 
 

Orientar a família no 
acompanhamento 
escolar dos 
estudantes TFE. 

Reunir os pais 
para agendar dia 
e horário de 
atendimento, bem 
como assinar 
termo de 
autorização e 
compromisso. 

 
 

Pedagogo e 
Pais 

 
 

 
Fichas SAA 

 
 

13/04 até 28/04 
de abril 
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Nº 
 

META 
DESCRIÇÃO DA 

AÇÃO 

RECURSOS NECESSÁRIOS 
PERÍODO DA 
EXECUÇÃO 

HUMANOS MATERIAIS  

      

 

 
4 

Informar a família 
sobre o 
desenvolvimento de 
crianças com 
Transtorno Funcional 
Específico. 

Promover 
orientações 
individuais ou 
coletivas quando 
necessárias. 

 
Pais ou 
responsáveis 
e pedagoga. 

Música, 
Data-show, 
mensagens. 

 
 

Durante o ano 
letivo de 2019 

 
 

 
5 

Planejar 
intervenções para 
cada grupo atendido, 
observando as 
necessidades 
individuais dos 
estudantes. 

Planejamento das 
atividades. 

Pedagoga 
SAA 

Material de 
apoio 
pedagógico 

Durante o ano 
letivo de 2019 

 

 
6 

Realizar 
intervenções nos 
grupos de alunos 
com Transtornos 
Funcionais 
Específicos. 

Fazer 
atendimento aos 
alunos 
encaminhados ao 
polo. 

Alunos 
encaminhado 
s e pedagogo 

Espaço 
físico, 
material 
pedagógico 
– jogos de 
apoio. 

Durante o ano 
letivo de 2019 

 
 

 
7 

Elaborar o plano 
interventivo 
individual para os 
estudantes 
atendidos na SAA. 

Elaboração de 
documento escrito 
descrevendo as 
necessidades 
atuais do 
estudante e as 
intervenções 
pedagógicas. 

Pedagoga Cópias e 
bibliografias. 

 
2 meses após o 
início do 
acompanhamento 

 

 
8 

Participar de 
reuniões e grupos de 
formação, 
organizadas pela 
Coordenação 
intermediária. 

Participar das 
setorizadas, 
reuniões, 
palestras entre 
outros. 

Coordenadora 
s 
intermediárias 
, professoras 
da SAA e 
SEAA 

Espaço 
físico para 
os 
encontros, 
relatórios e 
documentos. 

Às quartas- 
feiras, 
quinzenalmente 
em turnos 
alternados. 

 

 
9 

Manter as escolas 
informadas sobre o 
andamento do 
atendimento dos 
estudantes com 
TFE. 

Elaborar e 
entregar parecer 
sobre 
acompanhamento 
na SAA. 

Pedagoga Parecer de 
acompanha 
mento 

Anual (salvo os 
casos de 
dispensa ao fim 
do primeiro 
semestre). 

 

 
1 

Participar de 
formação continuada 
na área dos 
Transtornos 
Funcionais 
Específicos. 

Cursos ofertados 
pela EAPE e 
instituições 
particulares. 

EAPE, UnB  Durante o ano 
letivo de 2019 
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PROJETO 
 

EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

A escola é um local favorável para a realização de programas de saúde nas mais 

diversas faixas etárias, já que tem importante papel na formação social, cultural e 

intelectual dos estudantes. Considerando crianças como sujeitos do processo, estas 

assimilam informações rapidamente e são capazes de incorporar novos hábitos 

saudáveis com facilidade, levando-os até mesmo para seu ambiente familiar e, 

portanto, atuando como multiplicadores do conhecimento em saúde. Portanto a 

estratégia escola promotora da saúde traz subsídios para que profissionais das áreas 

de saúde e educação possam atuar, conjuntamente, para melhorar a qualidade de vida 

de alunos, professores, gestores, funcionários, famílias, atingindo toda comunidade. “ 

Educação em saúde não se limita a transmitir conhecimentos; propicia ao sujeito 

escolher, inteligentemente, seu comportamento com base no conhecimento, no 

pensamento crítico e assim, assumir o compromisso sobre sua própria saúde” (MACIEL 

et al., 2012; MARCONDES, 1972; SILVA, 2011; VENTURI et al., 2013). Por isso, a 

escola é referência para a implantação de programas que visem à qualidade de vida do 

indivíduo. 

Uma das formas de se promover saúde e incentivar práticas de vida saudáveis 

é utilizar-se do processo de educação em saúde, onde se oportuniza o 

compartilhamento de saberes dos mais variados possíveis na busca de soluções das 

mais diversas problemáticas. Ações educativas podem visar à sensibilização e ou a 

conscientização sobre algum problema de saúde, ou ações que possam evitar o 

surgimento de males à população. Nesse sentido, não se pode deixar de lembrar o 

quanto às ações preventivas são mais vantajosas que as ações curativas; tanto do 

ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista assistencial, uma vez que podem 

diminuir a incidência de doenças e contribuir para a diminuição do número de pacientes 

que buscam serviços de maior complexidade, mais dispendiosos e por vezes menos 

efetivos. 

Nessa perspectiva, o setor educacional, dada sua abrangência, pode tornar-se 

um aliado bastante importante no processo de promoção de saúde, partindo do 
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pressuposto de que deve estar voltado para a valorização das capacidades individuais 

dos alunos. 

Nesta ótica, a escola é um espaço essencial para o desenvolvimento do 

conhecimento partilhado e para a integração com a comunidade. Nela encontra-se 

grande parte da população que demonstra interesse em aprender, e onde reside grande 

potencial disseminador de informações que ultrapassam, por inúmeras vezes, seus 

limites físicos (OLIVEIRA; BUENO, 1997). 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Qual a importância do projeto Educação e Prevenção em Saúde Bucal para a 

comunidade escolar do CAIC Bernardo Sayão? 

O Projeto de ‘Educação e Prevenção em Saúde Bucal’, utilizando-se de 

recursos e instrumentos relativamente simples e baratos, informa o estudante a respeito 

da importância dos hábitos de higiene e da prática da alimentação saudável para a 

manutenção da saúde bucal. O aluno bem orientado e motivado além de cuidar de si 

próprio, pode atuar como agente multiplicador da informação junto aos seus familiares, 

resultando numa melhoria da saúde bucal e sistêmica e, consequentemente, a 

qualidade de vida das pessoas. O processo educativo é baseado em três fatores: 

informação, conscientização e motivação. A existência de uma força motivadora é 

capaz de gerar uma mudança de atitude e, por consequência, uma mudança de 

comportamento de toda uma comunidade. Nessa perspectiva, o setor educacional, 

dada sua abrangência, pode tornar-se um aliado bastante importante no processo de 

prevenção de saúde, com a redução de doenças bucais, diminuição da evasão escolar, 

valorização da alto-estima do aluno e uma melhor socialização dos mesmos. 

Consequentemente haverá um aumento nos índices de aproveitamento escolar, o que 

reduz consideravelmente o custo para o estado, tanto no âmbito educacional, como no 

da saúde. 

Considerando como ponto favorável, além da sua acessibilidade a comunidade 

local, o CAIC Bernardo Sayão, dispõem de um consultório odontológico, que poderá 

ser utilizado para parte preventiva de exames epidemiológicos e aplicação de flúor, 

além de excelentes salas de vídeos equipadas para as palestras. E atualmente, 

encontra-se em andamento a reforma de um espaço dentro da escola, para a 

implantação de uma Equipe de Saúde da Família (ESF), resultado de uma parceria com 
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a secretaria de saúde. Essa parceria vem de encontro ao projeto proposto: ”Educação 

e Prevenção em Saúde Bucal”, como um apoio dentro da escola. Afirmo que a 

população escolar, assim como todos que participam diretamente no processo de 

educação, a comunidade em geral, terão a curto e longo prazo, melhorias na qualidade 

da saúde bucal com a implantação do projeto proposto. 

 
OBJETIVO GERAL 

 

Proporcionar ações educativas e preventivas que visam à apropriação do 

conhecimento sobre o processo saúde - doença, incluindo fatores de risco e de 

proteção à saúde bucal, assim como possibilitar ao estudante mudanças de hábitos 

apoiando-o na conquista de sua autonomia. 

 
 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

• Ministrar palestras para os escolares, pais ou responsáveis, sobre as doenças 

bucais e sua prevenção: 

• Identificar os vilões dos dentes e gengiva. 

• Compreender a importância dos dentes. 

• Conhecer as doenças comuns da cavidade bucal e suas manifestações. 

• Aprender sobre uma alimentação saudável e seus benefícios 

• Reconhecer os alimentos altamente cariogênicos. 

• Aprender práticas de higiene bucal. 

• Descobrir sobre os efeitos nocivos do cigarro e suas consequências. 

• Identificar os danos do piercing na cavidade bucal. 

• Instruir sobre o Câncer Bucal (Ceilândia está em primeiro lugar em Câncer Bucal 

no DF). 

• Avaliar a cavidade bucal de todos os alunos e criar um banco de dados. 

• Criar um momento de escovação supervisionada. 

• Aplicar uma sessão de flúor em cada aluno duas vezes ao ano. 



 

Ensino da Ceilândia (UNIAE). 

METODOLOGIA 

 

As atividades educativas e preventivas serão divididas e 3 etapas por semestres: 

Primeira etapa: Serão ministradas palestras educativas de aproximadamente uma hora 

de duração. O CAIC Bernardo Sayão possui duas salas de vídeo com cadeiras 

confortáveis, ambiente climatizado, equipadas com retroprojetor, tela de projeção e 

computador, ambiente adequado para o trabalho preventivo. A palestra será adaptada 

com a linguagem apropriada a faixa etária dos alunos assim como os materiais 

audiovisuais. Poderão ser usados fantoches, filmes, macromodelos da boca e escova, 

fotos, vídeos e músicas. 

Segunda etapa: Avaliação epidemiológica bucal e aplicação tópica de Flúor. 

Todos os alunos a cada semestre, serão avaliados sobre sua condição bucal atual, 

presença e quantitativos de cáries e doença periodontal, os dados serão anotados 

numa ficha individual para cada escolar, esses dados serviram para uma avaliação 

posterior ao trabalho preventivo. A avaliação será realizada em um consultório 

odontológico, dentro da escola. Em outro momento, haverá uma escovação 

supervisionada com flúor. 

Terceira etapa: Palestras educativas aos pais ou responsáveis. Serão realizados 

dentro da escola um encontro com os pais e ou responsáveis de aproximadamente uma 

hora, para uma orientação e conscientização das mudanças de hábitos e cuidados com 

alimentação e higiene bucal do aluno, com o intuito de sensibilização e na busca de 

parceria com a família. 

 
RECURSOS HUMANOS 

 

Um professor de 20 horas/semanais graduado em Odontologia, com 

especialização em Educação e Promoção de Saúde, e experiência comprovada na 

área. 

 
RECURSOS MATERIAIS 

 

Materiais educativos como: macromodelos, macroescovas, fantoches, filmes etc. 

Todos os  materiais educativos  serão cedidos  pela Coordenação Regional  de 
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Material de Consumo: Flúor gel acidulado. Provenientes do PDAF. 

 
 

PÚBLICO-ALVO 

 

De acordo com a modulação do CAIC Bernardo Sayão, o projeto inclui os 1.050 

alunos com a idade de 04 a 11 anos e os pais e ou responsáveis. Os alunos 

contemplam a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, distribuídos em 50 turmas, 

sendo 25 turmas no matutino e 25 turmas no vespertino. 

 
CRONOGRAMA 

 

As ações serão efetuadas a cada semestre. Todos os alunos assistiram a uma 

palestra e posteriormente serão submetidos a uma avaliação epidemiológica 

individualmente e aplicação tópica de flúor. 

 
 

Ações/Semanas Ações programadas semestralmente 

4 Palestras educativas de saúde bucal para 50 turmas. 

4 Avaliação epidemiológica individual 1.050 alunos. 

8 Escovação supervisionada coletiva 50 turmas. 

8 Aplicação tópica de flúor individual 1.050 alunos. 

1 Reunião com os pais ou responsáveis. 

 
 

 

CONCLUSÃO 

 

A escola, por ser um espaço onde desde cedo, estabelecem-se as relações 

sociais, pode e deve configurar-se como um local ideal para o desenvolvimento e 

execução de estratégias que sejam capazes de formar posturas saudáveis. As 

instituições de ensino possuem responsabilidade sobre a formação de princípios, 

valores e hábitos dos seus alunos, tendo, portanto, grande potencial na formação de 

uma geração mais saudável. O Projeto de “Educação em Saúde Bucal” desenvolvidos 

em âmbito escolar pode tornar-se instrumentos efetivos no processo de aquisição de 

conhecimento, proporcionando assim o desenvolvimento de aptidões e habilidades 
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individuais. Dessa forma, as atividades desenvolvidas tornam-se capazes de promover 

a formação de atitudes, bem como a criação de valores que estimulam não apenas o 

indivíduo em si, mas toda a sua família a agirem cotidianamente em prol da saúde bucal 

e sistêmica na esfera tanto individual quanto coletiva. 
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PROJETO HORTA ESCOLAR 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 

O Projeto da Horta Escolar permite que o aluno conquiste seu espaço, 

participando e acompanhando os ciclos, processos e dinâmicas naturais. Estimula a 

consciência para a preservação ambiental, oferece oportunidade para a compreensão 

da interelação e interdependência dos organismos. Por meio da Horta Escolar 

desenvolvem-se conhecimentos e habilidades que estimulam os alunos a produzir, 

descobrir, selecionar e consumir alimentos saudáveis. 

O presente projeto permite assim o trabalho integrado com diferentes áreas do 

conhecimento, saberes e atitudes. 

Tendo em vista a implantação das hortaliças na alimentação, quando produzidas 

na escola ou no domicílio, se transformam em alimentos sadios, higiênicos, saborosos 
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e oportunizam grande economia. Enriquecem a merenda escolar com nutrientes que 

não estão presentes em outros tipos de alimentos. Além disso, a tarefa de cultivá-las 

proporciona participação coletiva dos alunos e confiança nas suas próprias 

capacidades. 

Neste projeto, todas as pessoas envolvidas devem atuar sempre com muita 

responsabilidade e compromisso. Os alunos devem estar presentes na maioria das 

etapas e atividades desenvolvidas na horta, tais como: seleção das espécies a serem 

cultivadas, plantio, cuidados com a horta e colheita. Os professores devem auxiliar os 

alunos no desenvolvimento e manutenção da horta e na supervisão dos trabalhos. 

Podem também elaborar estratégias que permitam trabalhar os conteúdos numa visão 

interdisciplinar. 

 
 

OBJETIVOS GERAIS 

 

Sensibilizar e conscientizar as crianças de que a vida depende do ambiente e o 

ambiente depende de cada cidadão deste planeta. 

Promover o cultivo de hortaliças naturais, que vise à melhoria da merenda 

escolar, bem como, a boa alimentação, saúde e consequentemente o bem-estar dos 

alunos, através de alimentos produzidos com qualidade e, principalmente, produzidos 

por eles mesmos. Proporcionando assim, uma integração através do trabalho coletivo 

levando-os a ter conhecimentos e a tomar gosto pelo cultivo de hortas domésticas e de 

uma agricultura natural, solidária e igualitária. 

 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 
 

Compreender a importância das hortaliças na alimentação, principalmente 

daquelas que são produzidas na escola ou em casa (naturalmente); 

Conhecer os diferentes tipos de hortaliças, bem como, época de plantio, como 

cultivá-las e nutrientes presentes; 

Desenvolver interesse pelo trabalho no solo, e principalmente, perceber que é do 

solo que retirarmos nosso alimento diário e, portanto, ter mais respeito para com ele; 
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Promover a divisão de tarefas, a cooperação e a integração através trabalho 

coletivo, fora da sala de aula; 

Despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta e conhecimento do 

processo de germinação; 

Dar oportunidade aos alunos de aprender a cultivar plantas utilizadas como 

alimentos; 

Conscientizar da importância de estar saboreando um alimento saudável e nutritivo; 

Degustar o alimento semeado, cultivado e colhido; 

Criar, na escola, uma área verde produtiva pela qual, todos se sintam responsáveis; 

Estimular os alunos a construírem seu próprio conhecimento no contexto 

interdisciplinar; 

Contextualizar os conteúdos aos problemas da vida urbana; 

Construir a noção de que o equilíbrio do ambiente é fundamental para a sustentação 

da vida em nosso planeta. 

 
 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Melhora no nível de socialização do aluno; 

Desenvolvimento das habilidades específicas do aluno; 

Melhora do nível de higiene do ambiente escolar; 

Conscientização da necessidade de conservação dos recursos naturais. 

 
 

OS ALUNOS PODERÃO REALIZAR PESQUISAS SOBRE 

 

O solo, o clima e os alimentos; 

Os alimentos e o seu valor nutricional; 

A importância do solo na reprodução de alimentos; 

Os cuidados com a preparação do solo; 

Alimentos e seu valor nutricional; 
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Receitas pesquisadas junto a familiares e outras pessoas da comunidade que 

contenham os alimentos cultivados na horta. Atividades relacionadas ao conteúdo 

programático de cada série. 

 
DESENVOLVIMENTO E ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 
 
 

Na horta os alunos prepararão os canteiros, farão o plantio das mudas e 

sementes, farão as regas diárias, limpeza dos canteiros, cuidarão do solo e do 

desenvolvimento das plantas. 

Os conteúdos previstos para este projeto serão trabalhados da seguinte forma: 

1º Abordagem da parte teórica em sala de aula; 

2º Observação e planejamento do solo e do espaço para a realização da horta; 

3º Criação de uma composteira; 

4º Preparação do solo (virar a terra, adubar, etc); 

5º Formação de canteiros, semeadura e replantio; 

6º Rega e cuidados com os canteiros e 

7º Colheita das hortaliças 

 
 

A ESCOLHA DO QUE PLANTAR 

 

As hortaliças que comporão nossa horta serão escolhidas após uma entrevista 

feita com as merendeiras da escola para descobrir o que elas mais usam e que pode 

ser plantado pelos alunos. 

De antemão sugerimos o plantio de couve, salsa, coentro, cebolinha, cenoura, 

beterraba entre outras 

 
 

DURAÇÃO 

 

O projeto terá início em março. Seu término previsto é para o final do ano letivo, 

podendo ser prorrogado, pois uma vez montada a horta é possível imaginar, que a cada 

ano, novas turmas darão continuidade ao projeto. 
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AVALIAÇÃO 

 

Será observado o desempenho de cada participante do projeto, com a finalidade 

de obter informações sobre o que cada um aprendeu e, se os objetivos propostos foram 

atingidos. 

 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

Aulas práticas e teóricas; 

Trabalho em grupo; 

Interação, participação e cooperação. 

 
 

RECURSOS MATERIAIS: 

 

Adubo e sementes; 

Ferramentas necessárias para o cultivo de hortaliças; 

Regadores. 
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PROJETO BRINQUEDOTECA 

BRINCAR É COISA SÉRIA 

 
“As maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo, 
aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e 
moralidade.” 

Vigotski 
 
 
 
 

APRESENTAÇÃO 

 
 

As atividades lúdicas são muito importantes, porque são fundamentais para o 

processo de aprendizagem. E um dos ambientes que permitem que elas aconteçam é 

na escola. A escola é um elemento essencial, para a construção da formação e 

aprendizagem da criança. Segundo Jean Piaget apud Taille (1995) a atividade lúdica é 

o   berço   obrigatório   das   atividades   intelectuais da    criança,    sendo    por    

isso, indispensáveis a pratica educativa. 

De acordo o Currículo da Educação Básica da Educação Infantil (2014) A 

brincadeira na Educação Infantil é a atividade principal que permite e promove o 

desenvolvimento motor, cognitivo, moral e emocional da criança. Ninguém nasce 

sabendo brincar Aprende-se nas instituições educacionais, em casa e na sociedade, 

nas interações que estabelecem entre os familiares e amigos. 

Nessa perspectiva, a equipe pedagógica do CAIC Bernardo Sayão, entende que 

a brinquedoteca é mais um dos espaços que possibilita o lúdico, onde os alunos podem 

brincar livremente, interagindo com o ambiente, manipulando materiais e se 

relacionando com os colegas. Destinou-se então, uma sala na escola para a 

brinquedoteca com o objetivo de proporcionar a seus estudantes o favorecimento da 

brincadeira de forma livre, espontânea e prazerosa possibilitando através de diferentes 

estímulos de aprendizagem, o desenvolvimento físico, emocional, intelectual e social 

dos estudantes. 
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JUSTIFICATIVA 

 
 

É através do brincar que a criança se relaciona com o meio em que vive e com os 

outros, o que lhe propicia dar significado a tudo que está ao seu redor. Neste sentido, 

a atividade lúdica não pode ser considerada como algo sem sentido ou como um mero 

passatempo, pois é a partir do brincar que a criança desenvolve a sua curiosidade, 

sente-se instigada pelas descobertas, estabelece vínculos e princípios de 

relacionamento social e desenvolve as mais variadas habilidades. Segundo Vygotsky 

(2009), a brincadeira cria a chamada zona de desenvolvimento proximal, impulsionando 

a criança para além do estágio de desenvolvimento que ela já atingiu. Ao brincar, a 

criança se apresenta além do esperado para sua idade e mais além de seu 

comportamento habitual. Para o autor, o brincar também libera a criança das limitações 

do mundo real, permitindo que ela crie situações imaginárias. Ao mesmo tempo é uma 

ação simbólica essencialmente social, que depende das expectativas e convenções 

presentes na cultura. (CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- 

EDUCAÇÃO INFANTIL, p. 42). 

Segundo Oliveira (1991) no brinquedo a criança comporta-se de forma mais 

avançada do que nas atividades da vida real e também aprende a separar objeto e 

significado. Ou seja, o “faz- de- conta” a criança é levada a agir num mundo imaginário, 

onde a situação é definida pelo significado estabelecido pela brincadeira. O brinquedo 

e o “faz de conta” provê, assim, uma situação de transição entre a ação da criança com 

objetos concretos e suas ações com significados. 

Sendo assim, a promoção de atividades que favoreçam o desenvolvimento da 

criança em brincadeiras, principalmente aquelas que promovem a criação de 

situações imaginárias, tem nítida função pedagógica. A escola, e 

particularmente, a pré-escola poderiam se utilizar deliberadamente desse tipo 

de situações para atuar no processo de desenvolvimento das crianças. 

(OLIVEIRA, 1991) 

Assim, ao brincar, a criança cria um mundo imaginário, particular, ao mesmo 

tempo em que aprende a difícil tarefa de viver coletivamente e internaliza 

conhecimentos importantes da sua cultura. Esta interação acaba por propiciar o 

desenvolvimento de valores e sentimentos morais e éticos, fundamentais para o 

convívio harmonioso da sociedade. Podemos citar algumas possibilidades que esse 

espaço pode proporcionar: 

• Promover criação de situações imaginárias; 
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• Construção do pensamento, pois o brinquedo permite a criança criar seu mundo 

imaginário; 

• Experiências para aprender a dividir as coisas, a cooperar, a ter raciocínio lógico 

utilizando jogos diversos; 

• Vivência  do  mundo  adulto,  através  da  brincadeira  do “faz  de  conta”,     

no qual, a criança brinca demonstrando a visão de mundo que têm, desenvolvendo a 

atenção, socialização, despertando a curiosidade e a capacidade de resolver 

problemas, de uma forma prazerosa e divertida. 

• Capacidade de concentração, criação e organização; 

• Acesso a sentimentos afetivos como a autoestima, por exemplo; 

• Expressar-se livremente. 

Além de todos esses benefícios citados acima, a escola que oferece uma 

brinquedoteca a seus alunos, estará proporcionando e acrescentando um diferencial 

na qualidade de ensino que, sem dúvida, refletirá na melhoria do seu desempenho 

escolar. 

É neste sentido que uma Brinquedoteca justifica-se no espaço de uma escola, 

particularmente na Educação Infantil, por ser mais uma possibilidade de trabalhar o 

lúdico no contexto escolar e propiciar o desenvolvimento social, afetivo e cognitivo da 

criança.·. 

 
METODOLOGIA 

 
 

1) ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

 

A brinquedoteca foi organizada pela direção, Professora da Sala de Recursos, 

Professora da sala de Apoio, Pedagogo da Equipe de apoio à aprendizagem e 

coordenadora pedagógica. O objetivo da equipe na organização do espaço foi 

proporcionar várias vivências lúdicas em um único espaço. 

Nessa direção, a Brinquedoteca foi organizada com cantinhos que possibilita o 

contanto com brinquedos diversos: 

• Cantinho da imaginação: 

• Com fantoches: explorando a linguagem oral; 
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• Com fantasias: Fantasias das profissões expostas com os instrumentos de 

cada profissional; 

• Cantinho dos Jogos: englobando jogos de montar, quebra cabeça, encaixe: 

desenvolvendo raciocínio, atenção, cooperação; 

• Cantinho da leitura: Com livros infantis e gibis. 

• Cantinho do faz de conta- com brinquedos que permitem a reprodução do 

mundo adulto, como casinhas de boneca, cozinhas, bancadas de ferramentas, 

carrinhos, bonecas, navios, aviões, entre outros; 

• Cantinho dos Riscos e Rabiscos: mesa e cadeira infantil e materiais como 

lápis, giz de cera, tinta, papel; 

Nestas atividades, a criança deverá ser monitorada sempre por um professor, que 

deverá planejar sua estratégia de utilização do espaço para que ele possa acompanhar os 

desafios das crianças e sua desenvoltura, tomando o cuidado de registrar suas 

observações focadas na: socialização, iniciativa, linguagem, capacidade motora e 

habilidades de cada criança. Neste contexto, o professor é o organizador desse espaço, 

o observador sensível e o mediador do conhecimento, de modo a acompanhar e avaliar 

a desempenho de cada criança nesse ambiente onde ela se apresenta brincando. 

 

2) APRESENTAÇÃO DO ESPAÇO ÀS CRIANÇAS 

 

• A Fada Malévola e a Branca de Neve irão distribuir convites para conhecer 

e inaugurar a Brinquedoteca para as turmas da Educação Infantil da escola. Cada turma 

terá seu dia e horário estipulado. 

• No dia e horário marcado será realizada a inauguração da brinquedoteca 

e as personagens irão apresentar o espaço com todos os seus cantinhos, bem como 

as regras necessárias para que todas as brincadeiras sejam possíveis. 

 

3) BRINCANDO NA BRINQUEDOTECA 

 

• Montagem de uma grade com o dia e horário de cada turma utilizar a 

brinquedoteca. 

• A estratégia de utilização será planejada pelos professores. 
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OBJETIVO GERAL 

 

Promover o desenvolvimento motor, cognitivo, moral e emocional da criança 

através da brincadeira. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desenvolver a socialização; 

• Aprender o respeito, a ajuda, a cooperação e compreensão entre as pessoas; 

• Utilizar material concreto para estabelecer a relação entre o brinquedo e o 

aprendizado; 

• Estimular a socialização, criatividade e o trabalho em equipe; 

• Estimular as crianças a brincar livremente; 

• Propiciar situações lúdicas para que as crianças possam manifestar suas 

necessidades e potencialidades; 

• Criar situações que propiciem o desenvolvimento de habilidades físicas, sociais 

e intelectuais; 

 
RECURSOS HUMANOS 

 

• Direção da escola 

• Professores 

• Coordenação 

• Professor Sala de Recursos, professor sala de apoio e Pedagogo. 

 

RECURSOS MATERIAIS 

 

• Jogos de baixa tecnologia: Confeccionados pelos professores e adquiridos pela 

escola: Quebra-cabeça, encaixe, blocos... 

• Folhas, canetas, pincéis, borrachas. 

• Fantoches 

• Fantasias 

• Tapetes emborrachados 
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• Livros infantis 

• Móveis pequenos em madeira 

• Utensílios e enfeites para os móveis 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação do projeto será realizada por semestre pelos professores junto à 

coordenação para retroalimentar estratégias e realizar novos encaminhamentos para 

aperfeiçoar o espaço. A avaliação será realizada através de oficinas para troca de 

experiências, considerações sobre o desenvolvimento das crianças no espaço e 

encaminhamentos de outras atividades. O projeto será retroalimentado com as 

estratégias utilizadas pelos professores no espaço e tempo utilizado na Brinquedoteca. 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: EDUCAÇÃO 

INFANTIL. Secretaria de Estado e Educação do DF. Distrito Federal, 2014. 

OLIVEIRA, Marta Kohl. Vigotski: Aprendizado e desenvolvimento: um processo 

sócio-histórico. 

TAILLE, Ives de La. Piaget, Vigotski e Wallon: teorias psicognéticas em 

discussão. São Paulo: Summus editorial, 1995. 

VIGOTSKI, Lev Semionovitch. Imaginação e criação na Infância. São Paulo: 

Ática, 2009. 

 

PROJETO EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO 

 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

Projeto Educação com Movimento tem como finalidade precípua a ampliação das 

experiências corporais dos estudantes da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, mediante a intervenção pedagógica integrada e interdisciplinar entre o(a) 



139  

professor(a) de atividades e o(a) professor(a) de Educação Física na perspectiva da 

Educação Integral, conforme preconizado no Currículo da Educação Básica do Distrito 

Federal. 

Esperando-se contribuir de forma qualificada com os processos de ensino e 

aprendizagem dos estudantes, possibilitando uma formação integral crítica e integrada 

a Proposta Pedagógica da Unidade Escolar. 

Os conteúdos e atividades desenvolvidas serão planejadas pelo professor regente 

da turma juntamente com o profissional de educação física no momento de suas 

coordenações. 

 
 
 

OBJETIVO GERAL 

 
 
 

Desenvolver o projeto Educação com Movimento ( SEDF/2016) na Educação 

Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental nessa instituição de ensino do 

Distrito Federal, ampliando as experiências corporais mediante a intervenção 

pedagógica integrada e interdisciplinar entre o(a) professor(a) de atividades e o(a) 

professor(a) de Educação Física na perspectiva da Educação Integral, conforme 

preconizado no Currículo da Educação Básica do Distrito Federal. 

 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

Explorar os conteúdos da cultura corporal presentes na Educação Física, tais 

como: o jogo, a brincadeira, o esporte, a luta, a ginástica, a dança e conhecimentos 

sobre o corpo, integrando-os aos objetivos e conteúdo da Educação Infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental; 

Estimular a interdisciplinaridade na intervenção pedagógica do professor de 

educação física, por meio do planejamento e atuação integrada ao trabalho do 

professor de atividades, em consonância com a proposta pedagógica da escola e com 

o currículo da educação básica; 
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Fortalecer o vínculo do estudante com a escola, considerando as necessidades 

da criança de brincar, jogar e movimentar-se, utilizando as estratégias didático- 

metodológicas da educação física na organização do trabalho pedagógico da escola; 

Contribuir para a formação integral dos estudantes por meio de intervenções 

pedagógicas exploratórias e reflexivas a partir de valores como, respeito às diferenças, 

companheirismo, fraternidade, justiça, sustentabilidade, perseverança, 

responsabilidade, tolerância dentre outros que constituem alicerces da vida em 

sociedade e do bem-estar social. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

OBJETIVO 

 
 

Dizem respeito ao desenvolvimento da criança como um todo, não apenas no 

que se refere à atividade física, mas, desde aspectos do aprendizado na escola, até 

questões do convívio social. Correlacionados com o currículo em movimento da 

educação básica. São eles: 

• Obter desenvolvimento corporal harmônico (físico- mental); 

• Adquirir controle corporal; 

• Desenvolver a habilidade motora; 

• Condicionar os sistemas orgânicos a suprir demandas diárias e de emergência; 

• Assumir a responsabilidade do seu próprio bem-estar; 

• Desenvolver a habilidade de utilização do movimento como instrumento de 

comunicação e expressão; 

• Utilizar sadiamente as horas de lazer; 

• Adquirir comportamentos e valores referentes ao ajustamento pessoal e social; 

• Desenvolver atitudes favoráveis à atividade física. 

• Esquema corporal: Reconhecer as possibilidades sinestésicas do corpo, por 

meio de movimentos que o afetam, como uma totalidade; 

• Musicalização: trabalhando ritmo, melodia, esquema corporal e sequência 

lógica. 

• Orientação espaço-temporal: 



141  

• Orientar-se no espaço, discriminando localização, direção e dimensão 

• Qualidades físicas: estruturar movimentos que requeiram coordenação geral e 

seletiva; equilibrar-se em diferentes situações, com ou sem deslocamento, controlando 

sua postura. 

 
CONTEÚDOS/ ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS SERÃO 

RELACIONADAS A CONTEÚDOS TRABALHADOS EM SALA COM PROFESSOR 

DE ATIVIDADES. 

 

 
• Jogos e brinquedos cantados, dramatizações e mímicas; 

• Atividades de grupos, aceitando diversos papéis; 

• Utilizar, nos movimentos de lazer, habilidades motoras adquiridas; 

• Montagem de regras de jogos e atividades para atender aos problemas 

surgidos, em relação ao espaço, material e tempo disponíveis. 

• Brincadeiras nos aparelhos do parque; Jogos de corre, saltar e pular; 

• Brincadeiras de rua; Jogos Simbólicos; 

• Circuitos pré-estabelecidos para memorização e psicomotricidade envolvendo 

conteúdos trabalhados em sala de aula (cores e formas geométricas). 

• Jogos pedagógicos que exigem habilidade e raciocínio lógico e sequencial. 

• As atividades devem ser planejadas e desenvolvidas juntamente com o 

professor regente da turma. 

• Competições entre dois times; O faz de conta (faz de conta que está no trem, 

serve comida, etc...); Aula historiada; Construir, destruir, transformar objetos leva a 

criança a conhecer as propriedades dos materiais, construírem conceitos de peso, 

textura e tamanho (altura, largura e espessura); Desenvolver noções sobre saúde 

(nutrição, higiene) e educação. 

 
 

BLOCO INICIAL DA ALFABETIZAÇÃO BIA ( 1º, 2º E 3º ANO) 

 

OBJETIVOS 

 

• Desenvolver habilidades primordiais de locomoção e estabilidade. 
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• Desenvolver elementos psicomotores ligados a. movimentos 

manipulativos, locomotores e combinados, compreendendo noções de lateralidade, 

tempo e espaço 

• Participar de atividades lúdicas que possibilitem ampliação do repertório 

motor, através da vivência de habilidades básicas e suas combinações. 

• Desenvolver a capacidade de atuar individual e coletivamente em 

brincadeiras e jogos respeitando os limites corporais de desempenho próprio e dos 

companheiros. 

• Desenvolver a autoconfiança ao participar de atividades. 

• Compartilhar espaços e equipamentos com os colegas quando participar 

de atividades. 

• Perceber e reconhecer diferenças e características relacionadas a 

gênero, biotipo e habilidades. 

• Conhecer, compreender e valorizar a inclusão e a diversidade étnico 

racial existente no país. 

• Desenvolver cooperação, solidariedade e compartilhamento de ações em 

práticas de atividades motoras. 

• Vivenciar normas básicas de conduta, com vistas a uma convivência 

harmônica e promoção da autonomia. 

• Compreender as regras, sua funcionalidade e implicações em jogos, 

reconhecendo erros e acertos, aprendendo a conviver com os mesmos. 

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

• Vivenciar danças e canções fazendo uso do corpo e da voz. 

• Compartilhar e vivenciar jogos adaptados que permitam a efetiva 

participação de alunos com necessidades especiais, transtornos globais de 

desenvolvimento (TGD) e altas habilidades / superdotação, em atividades proposta. 

 

 
CONTEÚDOS/ATIVIDADE: SERÃO RELACIONADAS A CONTEÚDOS 

TRABALHADOS EM SALA COM PROFESSOR DE ATIVIDADES. 

 
 

• Dominância lateral 

• Esquema corporal (equilíbrio, percepção sensorial) 



143  

• Elementos psicomotores ligados a movimentos manipulativos, locomotores e 

combinados, compreendendo noções de lateralidade, tempo e espaço 

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

deslizar, saltar obstáculos, escalar 

• Habilidades manipulativas propulsivas: -arremessar, chutar, atingir, rebater, 

quicar, rolar. 

• Habilidades manipulativas absortivas: prensar, receber, apanhar, transportar 

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

• Posturas estáticas e dinâmicas: Apoios invertidos, rolamento corporal, iniciar, 

parar, esquivar-se, equilibrar-se; 

• Combinações das habilidades básicas; 

• Jogo simbólico; 

• Atividades com regras; 

• Trabalho em grupo; 

• Organização coletiva; 

• Regras de convívio social e escolar; 

• Respeito ao gênero; 

• Brincadeiras trazidas ou criadas pelos alunos; 

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

cooperativos 

• Conceitos de cooperação e competição, visando ações cooperativas em 

práticas de atividades motoras 

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

necessidades especiais. 

• Criação e adaptação de jogos e materiais para utilização em atividades lúdicas 

recreativas. 

• Ritmos e expressividade corporal: danças, mímicas e imitações (ex: pessoas e 

animais, danças juninas, brincadeiras cantadas, cantigas de roda, etc.) 

• Jogos da cultura popular, afro-brasileira e indígena, valorizando a inclusão e a 

diversidade étnico racial existente no país 

• Expressão corporal por mímicas e imitações de pessoas e animais 
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SEGUNDO BLOCO (4º E 5º ANO) 

 
OBJETIVOS 

 
• Participar de atividades recreativas que possibilitem a combinação de 

habilidades motoras básicas e a introdução de habilidades motoras específicas. 

• Compartilhar e vivenciar jogos adaptados que permitam a efetiva participação 

de alunos com necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) 

e altas habilidades / super dotação em atividades propostas. 

• Perceber e reconhecer diferenças e características relacionadas a gênero, 

biotipo e habilidades. 

• Reconhecer e vivenciar a diversidade de manifestações culturais (ritmo, dança 

e jogos da cultura afro-brasileira e indígena) como fonte de aprendizagem de 

movimentos e expressões. 

• Reconhecer, compreender e valorizar manifestações culturais brasileiras, 

visando a inclusão da diversidade étnicoracial existente no país. 

• Desenvolver cooperação, solidariedade e compartilhamento de ações em 

práticas de atividades motoras. 

• Compreender e elaborar regras, adaptando-as ao contexto em que os jogos e 

esportes estão inseridos. 

• Praticar a resolução de conflitos através do respeito à opinião do outro e à troca 

de experiências, visando à compreensão da disputa como um elemento intrínseco da 

competição e não como uma atitude de rivalidade frente aos demais. 

• Desenvolver a capacidade de criar jogos, adaptando-os a espaços e materiais 

disponíveis. 

• Perceber a necessidade de respeitar normas básicas de conduta visando uma 

convivência harmônica. 

• Preservar a própria integridade física e a dos demais. 

• Participar de atividades propostas, praticando com confiança as habilidades já 

adquiridas. 

• Compreender os erros como parte fundamental do processo de aprendizagem. 

• Reconhecer o desempenho do outro como subsídio para a própria evolução, 

sendo parte integrante do processo de aprendizagem. 
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• Compreender aspectos relacionados à boa postura. Conhecer os benefícios 

que a atividade física regular exerce sobre o corpo humano, tendo em vista a promoção 

da saúde. 

 
 

CONTEÚDOS/ATIVIDADE: DESENVOLVIDAS SERÃO RELACIONADAS A 

CONTEÚDOS TRABALHADOS EM SALA COM PROFESSOR DE ATIVIDADES 

 
 

• Atividades recreativas, brincadeiras e jogos que possibilitem a combinação de 

habilidades motoras básicas e a introdução de habilidades motoras específicas (correr 

e andar com saltar, andar e correr com transportar, andar e correr com chutar, andar e 

correr com arremessar, andar e correr com rebater, saltar e girar, passar e receber com 

membros superiores, passar e receber com membros inferiores, conduzir uma bola com 

os pés, rebater uma bola com as mãos.) 

• Atividades lúdicas visando a introdução de práticas da ginástica artística e 

circense (malabarismo, equilíbrio de objetos em diferentes partes do corpo, perna de 

pau, equilíbrio na corda bamba, etc.) 

• Oficinas de criação de brinquedos com materiais recicláveis; 

• Movimentos expressivos (mímica); 

• Reprodução de músicas ligadas ao esquema corporal; 

• Atividades rítmicas da cultura afro-brasileira e indígena: capoeira, maracatu, 

maculelê, ciranda, bumba-meu-boi, etc. 

• Manifestações do folclore nacional (Saci Pererê, Negrinho do pastoreio, Cuca, 

Boi-Bumbá. 

• Jogos e brincadeiras populares presentes na cultura brasileira (amarelinha, 

elástico, pião, bete, cabo de guerra, pique bandeira, cabra cega, bola de gude, etc.) 

• Conceitos sobre competição, cooperação, regras, adversários e demais atores 

envolvidos em ambientes esportivos (árbitros, torcedores, imprensa, etc.) 

• Jogos pré-desportivos (queimada, artilheiro, gol-a-gol, garrafão do basquete, 21) 

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

necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento (TGD) e altas 

habilidades / superdotação. 

• Jogos esportivos presentes na cultura brasileira (futebol, futebol de salão, 

basquetebol, voleibol, handebol, etc.) 
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CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO 

 
MATUTINO 

 
HORARIO 2º feira 3º feira 4º feira 5º feira 6º feira 

7:40 às 8:30 4°A TGD-SI- A 5º B 2º P. A  

8:30 às 9:20 4º B TGD-SI. A 5ºC 2º P. B  

10:30 às 

11:20 

4°C 1ºP. A  2º P. C  

11:30 às 

12:20 

5ºA 1ºP. B  2º P. D  

 
 
 

 
VESPERTINO 

 
HORARIO 2º feira 3º feira 4º feira 5º feira 6º feira 

13:10 

14:00 

às 4°D TGD-SI- B  1º F. A  

14:00 

14:50 

às 4º E 1°P.C  2º P. E  

16:00 

16:50 

às 5°D 1ºP. D  2º P. F  

17:00 

17:50 

às 5ºE 1ºP. E  2º P. G  

 

 

AVALIAÇÃO 

 
Formativa, realizada durante todo o processo de ensino e aprendizagem 

 
TEMPO DE DURAÇÃO 

 
Durante todo o ano letivo 
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PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

 
 

Professor atividades e professor de educação física. 

 
 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Educação. Projeto Político 

Pedagógico Professor Carlos Mota . SEDF, 2012. 

  . Secretaria de Estado de Educação. Currículo em 

Movimento da Educação Básica: Ensino Fundamental dos Anos Iniciais . SEDF, 2013. 

 
 
 
 

 
PROJETO DE INICIAÇÃO DESPORTIVA (CID) FUTSAL 

 

 
INTRODUÇÃO 

 

 
O esporte tem o importante papel a desempenhar na função integradora da 

vivência no contexto escolar, tendo como principal meta a integração numa perspectiva 

global desenvolvendo a consciência, expressão corporal, criativa, lúdica, social, 

progressiva, propiciando o envolvimento com atividades esportivas e de buscar, por 

meio do contágio de emoções e experimentação dessas atividades, o favorecimento á 

descoberta de possíveis potencialidades. 

O Centro de Iniciação Desportiva (CID), fundamentado no setor pedagógico- 

desportivo, exerce as funções de descobrir, detectar, iniciar e desenvolver expoentes 

(talentos) na cultura corporal desportiva, analisando e amparando o desenvolvimento 

das potencialidades dos alunos, objetivando, posteriormente, especialização técnica 

em competições/representações estudantis. 



148  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
Oferecer condições para que atinja o desenvolvimento integral, baseado em uma 

cultura afetiva/social, como meio de educação construtiva e transformadora, garantindo 

a apropriação do conhecimento físico-técnico-tático que fundamenta a pratica 

desportiva, como agente norteador da formação intelectual; 

Propiciar a sociabilidade, ludicidade, cooperatividade, progressividade, 

criatividade por meio de competições como instrumento pedagógico. 

 
 

MODALIDADE DESPORTIVA A SER DESENVOLVIDA 

 
 

- Futsal (Masculino); 

-Turmas de iniciação (categorias pré-mirim, mirim e infantil); 

- Turmas de aperfeiçoamento (categorias mirim/infantil) Masculino, com o mínimo 

de doze alunos por turma e máxima de trinta alunos. 

 

FASES DE INICIAÇÃO 

 

 
- Trabalhar nessa fase os movimentos fundamentais: lançar, pegar, receber, 

chutar; 

- Desenvolvimento de percepção motora; 

- Estruturação espaço-temporal; 

- Domínio corporal; 

- Fase de combinação (inicial); 

- Pré - desenvolvimento das capacidades motoras: agilidade, equilíbrio, velocidade, 

coordenação; 

- Desenvolvimento das qualidades físicas; 

- Conhecimento das regras da modalidade. 
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FASES DE APERFEIÇOAMENTO 

 

 
- Fase de combinação de movimentos propriamente ditos; 

 

- Início do domínio de habilidades específico e melhoria de execução dos mesmos; 
 

- Desenvolvimento afetivo/ social em grupo; 
 

- Educação do movimento explorando todas as formas de movimento fundamentais 

adaptados a modalidade desenvolvida (habilidade especifica); 

- Capacidades motoras (agilidade, equilíbrio, etc.) com progressiva sistematização; 
 

- Conhecimento e utilização das regras desportivas; 
 

- Habilidade técnica e aplicação tática. 

 
 

AVALIAÇÃO DO ALUNO 

 

 
Paralelamente ao processo de desenvolvimento da modalidade, serão aplicados 

testes específicos da modalidade, visando obter dados do nível de desenvolvimento de 

cada aluno. 

Nestes testes, serão considerados fatores como, participação, relação afetivo 

social, relação cognitivo-motora, criatividade, liderança entre outras a serem avaliadas. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 

BRASIL. Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996. Dispõe sobre a as Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 23 dez. 

1996. Seção 1, p. 27.833. 

  . Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Educação Física. Brasília, 1997. 

COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino da Educação Física. São Paulo: 

Cortez, 1992. 
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PROJETO DE TRANSIÇÃO 5º PARA O 6º ANO 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Há tempos se percebe na Secretaria de Educação que os níveis de 

aprendizagem no 6º ano nem sempre são alcançados com êxito. As recentes 

observações dos/as profissionais da educação apontam para as estranhezas que o 

início de uma nova fase na vida estudantil pode causar às crianças e jovens. Sendo 

uma destas fases a passagem do 5º para o 6º ano, que dependendo de como é 

conduzida pode significar o ajuste ou o desajuste de pré-adolescentes no que diz 

respeito aos aspectos de socialização, maturidade e desenvolvimento da 

aprendizagem. 

A realização deste está vinculada à necessidade que as crianças demonstraram 

em sanar dúvidas recorrentes acerca da nova fase que iniciarão em suas vidas ao 

ingressar nos CEF’s. 

Após o preenchimento de uma ficha sobre essa transição com o direcionamento 

do olhar da família, das crianças e de suas/os respectivas/os professoras/os foi possível 

inferir que questões como sexualidade, abuso sexual, violência, segurança, trafico de 

drogas dentro e fora da escola, bullying, racismo, professores diferentes, numero de 

professores, quantidade de disciplinas, agilidade em realizar tarefas, socialização, 

aceitação pelo grupo e invisibilidade dentre outros são pontos que causam certo 

desconforto nos atores sociais mencionados à cima. 

Pelas demandas apresentadas percebeu-se a importância de desenvolver 

algumas ações com as crianças a fim de aproximá-las do cotidiano dos CEF’s no intuito 

de minimizar os medos, as incertezas, formando e informando-as sobre as questões 

apresentadas à cima para que possam ser protagonistas deste novo processo e não 

se sintam apáticos/as ou pressionados/as a tomarem decisões que possam lhe 

comprometer de forma negativa tanto no presente como no futuro. 

 
PROBLEMATIZAÇÃO 

 
 

Por que mesmo conhecendo jovens e crianças que estudam nos CEF’s e 

recebendo algumas orientações da escola onde estudam as crianças de 5º ano ainda 
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se sentem receosas com a realidade do 6º ano? E de conhecimento dessa situação o 

que ambas as escolas podem fazer para minimizar esse medo de forma a não permitir 

que isso interfira na vida estudantil das crianças? 

 

OBJETIVOS 

 

Geral: 

• Desmistificar a visão negativa que as crianças do 5º ano tem dos CEF’s. 

Específicos: 

• Proporcionar momentos de convivência no CEF; 

• Conhecer as atividades que acontecem e quais podem interessar as crianças no 

CEF; 

• Desenvolver a maturidade e a independência para resolução de possíveis 

conflitos; 

• Desenvolver nas famílias a necessidade e importância da continuidade do 

acompanhamento familiar às crianças nessa nova fase; 

• Desenvolver o sentimento de pertencimento e importância deste novo espaço de 

convivência para as crianças; 

 
ESTRATÉGIAS 

 

➢ Visitas ao CEF em momentos oportunos para que as crianças se familiarizem 

com o espaço físico; 

➢ Rodas de conversa na escola de origem e no CEF para sanar duvidas e 

aproximar estudantes; 

➢ Simulação de troca de professoras com tempo reduzido em sala; 

➢ Oficinas sobre cuidado e responsabilidade com seus materiais; 

➢ Oficinas sobre drogas e tráfico de drogas dentro e fora da escola; 

➢ Oficinas sobre sexualidade e relacionamentos diversos ( amorosos, familiar, 

amizade e outros); 

➢ Rodas de conversa com familiares durante o ano escolar para discutir a transição 

das crianças como tema especifico; 
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➢ Oficinas sobre organização do tempo de estudo e realização de tarefas para 

auxiliar no desenvolvimento das aprendizagens; 

➢ Rodas de conversas entre estudantes dos 5º anos e os/as futuros/as 

professores/as para quebrar o medo e a invisibilidade; 

➢ Oficinas com a temática: inteligência emocional para auxiliar no processo de 

maturidade e protagonismo na resolução de conflitos presentes e futuros; 

➢ Avaliações bimestrais integradas; 

➢ Intensificar projeto interventivo para leitura e interpretação de textos; 

➢ Visita à Escola Parque de Ceilândia para conhecer o que ela pode oferecer de 

atividades para as crianças; 

 
CRONOGRAMA 

 

O cronograma será desenvolvido anualmente englobando todas as estratégias 

listadas à cima. 

 

AVALIAÇÃO 

 

A avaliação deverá ser processual e formativa. Ao final de cada atividade 

realizada as crianças deverão escrever com suas palavras o que significou a respectiva 

atividade para elas. As famílias também deverão participar da avaliação assim como o 

corpo docente da escola e os/as responsáveis envolvidos/as. 

 
RESPONSÁVEL 

 

Gestão escolar, orientadora/o educacional, coordenadora/o e as/os professoras. 
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Oralidade 

 
• Identificar os diversos falares re- 

gionais relacionando-os a aspec- 

tos culturais evidenciados em di- 

versos gêneros textuais. 

• Apreciar a função de determina- 

das palavras: verbos (como 

ação) e adjetivos, em contextos 

de uso oral. 

• Identificar características da con- 

versação espontânea presencial, 

respeitando os turnos de fala, se- 

lecionando e utilizando, durante a 

conversação, formas de trata- 

mento adequadas, de acordo 

com a situação e a posição do in- 

terlocutor. 

Oralidade 

 
• Identificar os diversos falares re- 

gionais relacionando-os a aspec- 

tos culturais evidenciados em di- 

versos gêneros textuais. 

• Apreciar a função de determina- 

das palavras: verbos (como 

ação) e adjetivos, em contextos 

de uso oral. 

• Identificar características da con- 

versação espontânea presencial, 

respeitando os turnos de fala, se- 

lecionando e utilizando, durante a 

conversação, formas de trata- 

mento adequadas, de acordo 

com a situação e a posição do in- 

terlocutor. 

Oralidade 

 
• Recontar contos de fadas, lendas 

que conhece e textos que se 

sabe de memória. 

• Identificar e produzir, em colabo- 

ração com os colegas e o profes- 

sor, diversos gêneros do campo 

investigativo, que possam ser re- 

passados oralmente por meio de 

ferramentas digitais, áudio e ví- 

deo, considerando a situação co- 

municativa e o tema / assunto / fi- 

nalidade do texto. 

 
Leitura e escuta 

 
• Identificar diferentes linguagens 

(verbal e não verbal) presentes 

em gêneros textuais. 

 
 

Oralidade 

• Recontar contos de fadas, lendas 

que conhece e textos que se 

sabe de memória. 

• Identificar e produzir, em 

colaboração com os colegas e o 

professor, diversos gêneros do 

campo investigativo, que possam 

ser repassados oralmente por 

meio de ferramentas digitais, 

áudio e vídeo, considerando a 

situação comunicativa e o tema / 

assunto / finalidade do texto. 

 
Leitura e escuta 

 
• Identificar diferentes linguagens 

(verbal e não verbal) presentes 

em gêneros textuais. 
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PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Leitura e escuta 

 
• Identificar diferentes linguagens 

(verbal e não verbal) presentes 

em gêneros textuais. 

• Reconhecer que textos são lidos 

e escritos da esquerda para a di- 

reita e de cima para baixo da pá- 

gina. 

• Perceber o assunto principal de 

textos lidos, com autonomia ou 

por outros leitores. 

• Verificar (confirmando ou não) hi- 

póteses levantadas, facilitando a 

compreensão do texto lido. 

• Compreender as finalidades de 

textos lidos e produzidos oral- 

mente e por escrito. 

Leitura e escuta 

• Identificar diferentes linguagens 

(verbal e não verbal) presentes 

em gêneros textuais. 

• Reconhecer que textos são lidos 

e escritos da esquerda para a di- 

reita e de cima para baixo da pá- 

gina. 

• Perceber o assunto principal de 

textos lidos, com autonomia ou 

por outros leitores. 

• Verificar (confirmando ou não) hi- 

póteses levantadas, facilitando a 

compreensão do texto lido. 

• Compreender as finalidades de 

textos lidos e produzidos oral- 

mente e por escrito. 

• Selecionar informações necessá- 

rias para compreensão do texto 

• Reconhecer que textos são lidos 

e escritos da esquerda para a di- 

reita e de cima para baixo da pá- 

gina. 

• Perceber o assunto principal de 

textos lidos, com autonomia ou 

por outros leitores. 

• Verificar (confirmando ou não) hi- 

póteses levantadas, facilitando a 

compreensão do texto lido. 

• Compreender as finalidades de 

textos lidos e produzidos oral- 

mente e por escrito. 

• Selecionar informações necessá- 

rias para compreensão do texto 

de acordo com o objetivo da lei- 

tura. 

• Relacionar os assuntos de textos 

lidos a conhecimentos prévios, 

construindo significados. 

• Reconhecer que textos são lidos 

e escritos da esquerda para a di- 

reita e de cima para baixo da pá- 

gina. 

• Perceber o assunto principal de 

textos lidos, com autonomia ou 

por outros leitores. 

• Verificar (confirmando ou não) hi- 

póteses levantadas, facilitando a 

compreensão do texto lido. 

• Compreender as finalidades de 

textos lidos e produzidos oral- 

mente e por escrito. 

• Selecionar informações necessá- 

rias para compreensão do texto 

de acordo com o objetivo da lei- 

tura. 

• Relacionar os assuntos de textos 

lidos a conhecimentos prévios, 

construindo significados. 
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PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Perceber, com a mediação do 

professor a intertextualidade pre- 

sente em textos. 

• Ilustrar histórias clássicas da Lite- 

ratura Infantil. 

• Apreciar a literatura em sua di- 

versidade a fim de aprender a ler 

com prazer e aprimorar-se como 

leitor e escritor proficiente. 

• Lidar com textos variados para 

descobrir a diversidade estética 

presente na literatura infantil. 

 
Escrita/produção de texto 

 
• Participar de situações de produ- 

ção oral e escrita de textos em di- 

ferentes gêneros. 

de acordo com o objetivo da lei- tura. 

• Relacionar os assuntos de textos 

lidos a conhecimentos prévios, 

construindo significados. 

• Perceber, com a mediação do 

professor a intertextualidade pre- 

sente em textos. 

• Antecipar conteúdos (levanta- 

mento de hipóteses) durante a 

leitura, feita por outros leitores ou 

com autonomia. 

• Ilustrar histórias clássicas da Lite- 

ratura Infantil. 

• Identificar a função social de tex- 

tos que circulam em campos da 

vida social dos quais participa co- 

tidianamente e nas mídias im- 

pressa, de massa e digital, reco- 

nhecendo para que foram 

• Perceber, com a mediação do 

professor a intertextualidade pre- 

sente em textos. 

• Antecipar conteúdos (levanta- 

mento de hipóteses) durante a 

leitura, feita por outros leitores ou 

com autonomia. 

• Antecipar e inferir assuntos de 

textos a serem lidos em função 

de seu suporte, gênero e contex- 

tualização. 

• Ilustrar histórias clássicas da Lite- 

ratura Infantil. 

• Retomar informações explícitas e 

implícitas de textos lidos, por 

meio de perguntas mediadas 

pelo professor. 

• Identificar a função social de tex- 

tos que circulam em campos da 

vida social dos quais participa 

• Perceber, com a mediação do 

professor a intertextualidade pre- 

sente em textos. 

• Antecipar conteúdos (levanta- 

mento de hipóteses) durante a 

leitura, feita por outros leitores ou 

com autonomia. 

• Antecipar e inferir assuntos de 

textos a serem lidos em função 

de seu suporte, gênero e contex- 

tualização. 

• Ilustrar histórias clássicas da Lite- 

ratura Infantil. 

• Retomar informações explícitas e 

implícitas de textos lidos, por 

meio de perguntas mediadas 

pelo professor. 

• Identificar a função social de tex- 

tos que circulam em campos da 

vida social dos quais participa 
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PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Identificar as finalidades de tex- 

tos lidos e produzidos oralmente 

e por escrito. 

• Conhecer e manusear diferentes 

suportes textuais. 

• Vivenciar textos variados para 

descobrir a diversidade estética 

presente na literatura infantil. 

 
Análise linguística/semiótica 

 
• Diferenciar as unidades linguísti- 

cas: letras, palavras, textos, nú- 

meros e outros símbolos. 

• Conhecer o alfabeto, perceber a 

função das letras e reconhecer 

os diferentes tipos. 

• Desenvolver a consciência fono- 

lógica para relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na escrita. 

produzidos, onde circulam, quem os 

produziu e a quem se desti- nam. 

 
Escrita/produção de texto 

 
• Participar de situações de produ- 

ção oral e escrita de textos em di- 

ferentes gêneros. 

• Identificar as finalidades de tex- 

tos lidos e produzidos oralmente 

e por escrito. 

• Conhecer e manusear diferentes 

suportes textuais. 

• Vivenciar textos variados para 

descobrir a diversidade estética 

presente na literatura infantil. 

cotidianamente e nas mídias im- 

pressa, de massa e digital, reco- 

nhecendo para que foram produ- 

zidos, onde circulam, quem os 

produziu e a quem se destinam. 

 
Escrita/produção de texto 

 
• Participar de situações de produ- 

ção oral e escrita de textos em di- 

ferentes gêneros. 

• Identificar as finalidades de tex- 

tos lidos e produzidos oralmente 

e por escrito. 

• Escrever um pequeno texto com 

compreensão, encadeamento de 

ideias e autonomia, a partir de 

assunto significativo e contextua- 

lizado. 

cotidianamente e nas mídias im- 

pressa, de massa e digital, reco- 

nhecendo para que foram produ- 

zidos, onde circulam, quem os 

produziu e a quem se destinam. 

 
Escrita/produção de texto 

 
• Participar de situações de produ- 

ção oral e escrita de textos em di- 

ferentes gêneros. 

• Identificar as finalidades de tex- 

tos lidos e produzidos oralmente 

e por escrito. 

• Escrever um pequeno texto com 

compreensão, encadeamento de 

ideias e autonomia, a partir de 

assunto significativo e contextua- 

lizado. 
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PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Perceber que todas as sílabas 

são constituídas por unidades 

menores e pelo menos por uma 

vogal. 

• Identificar rimas e aliterações em 

diferentes gêneros. 

• Perceber as diferentes estruturas 

silábicas, para ler e escrever pa- 

lavras e pequenos textos. 

• Conhecer fonemas que em nossa 

língua são grafados apenas por 

uma letra (P, B, T, D, F, V). 

Análise linguística/semiótica 

 
• Diferenciar as unidades linguísti- 

cas: letras, palavras, textos, nú- 

meros e outros símbolos. 

• Conhecer o alfabeto, perceber a 

função das letras e reconhecer 

os diferentes tipos. 

• Desenvolver a consciência fono- 

lógica para relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na escrita. 

• Perceber que todas as sílabas 

são constituídas por unidades 

menores e pelo menos por uma 

vogal. 

• Identificar rimas e aliterações em 

diferentes gêneros. 

• Perceber as diferentes estruturas 

silábicas, para ler e escrever pa- 

lavras e pequenos textos. 

• Conhecer e manusear diferentes 

suportes textuais. 

• Vivenciar textos variados para 

descobrir a diversidade estética 

presente na literatura infantil. 

 
Análise linguística/semiótica 

 
• Conhecer o alfabeto, perceber a 

função das letras e reconhecer 

os diferentes tipos. 

• Desenvolver a consciência fono- 

lógica para relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na escrita. 

• Perceber que todas as sílabas 

são constituídas por unidades 

menores e pelo menos por uma 

vogal. 

• Identificar rimas e aliterações em 

diferentes gêneros. 

• Conhecer e manusear diferentes 

suportes textuais. 

• Vivenciar textos variados para 

descobrir a diversidade estética 

presente na literatura infantil. 

 
Análise linguística/semiótica 

• Conhecer o alfabeto, perceber a 

função das letras e reconhecer 

os diferentes tipos. 

• Desenvolver a consciência fono- 

lógica para relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na escrita. 

• Perceber que todas as sílabas 

são constituídas por unidades 

menores e pelo menos por uma 

vogal. 

• Identificar rimas e aliterações em 

diferentes gêneros. 
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PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

 • Conhecer fonemas que em nossa 

língua são grafados apenas por 

uma letra (P, B, T, D, F, V). 

• Identificar a função de determina- 

das palavras: verbos (como 

ação) e adjetivos, em contextos 

de uso oral. 

• Perceber as diferentes estruturas 

silábicas, para ler e escrever pa- 

lavras e pequenos textos. 

• Conhecer fonemas que em nossa 

língua são grafados apenas por 

uma letra (P, B, T, D, F, V). 

• Identificar a função de determina- 

das palavras: verbos (como 

ação) e adjetivos, em contextos 

de uso oral. 

• Perceber as diferentes estruturas 

silábicas, para ler e escrever pa- 

lavras e pequenos textos. 

• Conhecer fonemas que em nossa 

língua são grafados apenas por 

uma letra (P, B, T, D, F, V). 

• Identificar a função de determina- 

das palavras: verbos (como 

ação) e adjetivos, em contextos 

de uso oral. 
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PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Oralidade 

 
• Reconhecer os diversos falares 

regionais adequando-os a situa- 

ções comunicativas. 

• Identificar a função de determina- 

das palavras: verbos (como 

ação) e adjetivos, em contextos 

de uso oral. 

• Reconhecer características da 

conversação espontânea presen- 

cial, respeitando os turnos de 

fala, selecionando e utilizando, 

durante a conversação, formas 

de tratamento adequadas, de 

acordo com a situação e a posi- 

ção do interlocutor. 

• Descrever contos de fadas, len- 

das que conhece e textos que se 

sabe de memória. 

Oralidade 

 
• Reconhecer os diversos falares 

regionais adequando-os a situa- 

ções comunicativas. 

• Identificar a função de determina- 

das palavras: verbos (como 

ação) e adjetivos, em contextos 

de uso oral. 

• Reconhecer características da 

conversação espontânea presen- 

cial, respeitando os turnos de 

fala, selecionando e utilizando, 

durante a conversação, formas 

de tratamento adequadas, de 

acordo com a situação e a posi- 

ção do interlocutor. 

Oralidade 

 
• Reconhecer características da 

conversação espontânea presen- 

cial, respeitando os turnos de 

fala, selecionando e utilizando, 

durante a conversação, formas 

de tratamento adequadas, de 

acordo com a situação e a posi- 

ção do interlocutor. 

• Descrever contos de fadas, len- 

das que conhece e textos que se 

sabe de memória. 

• Reconhecer e produzir, em cola- 

boração com os colegas e o pro- 

fessor, diversos gêneros do 

campo investigativo, que possam 

ser repassados oralmente por 

meio de ferramentas digitais, áu- 

dio e vídeo, considerando a 

Oralidade 

• Descrever contos de fadas, 

lendas que conhece e textos que 

se sabe de memória. 

• Reconhecer e produzir, em 

colaboração com os colegas e o 

professor, diversos gêneros do 

campo investigativo, que possam 

ser repassados oralmente por 

meio de ferramentas digitais, 

áudio e vídeo, considerando a 

situação comunicativa e o tema / 

assunto / finalidade do texto. 

 
Leitura e escrita 

 
• Relacionar as linguagens verbal 

e não verbal presentes em diver- 

sos gêneros textuais para 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Leitura e escrita 

 
• Relacionar as linguagens verbal 

e não verbal presentes em diver- 

sos gêneros textuais para cons- 

trução de sentido e compreensão 

do tema/assunto. 

• Compreender o assunto principal 

de textos lidos, com autonomia 

ou por outros leitores. 

• Verificar (confirmando ou não) hi- 

póteses levantadas, facilitando a 

compreensão do texto lido. 

• Relacionar os assuntos de textos 

lidos a conhecimentos prévios, 

construindo significados. 

• Experimentar a literatura em sua 

diversidade a fim de aprender a 

ler com prazer e aprimorar-se 

como leitor e escritor proficiente. 

• Descrever contos de fadas, len- 

das que conhece e textos que se 

sabe de memória. 

 

 
Leitura e escrita 

 
• Relacionar as linguagens verbal 

e não verbal presentes em diver- 

sos gêneros textuais para cons- 

trução de sentido e compreensão 

do tema/assunto. 

• Compreender o assunto principal 

de textos lidos, com autonomia 

ou por outros leitores. 

• Verificar (confirmando ou não) hi- 

póteses levantadas, facilitando a 

compreensão do texto lido. 

situação comunicativa e o tema / 

assunto / finalidade do texto. 

 
Leitura e escrita 

 
• Relacionar as linguagens verbal 

e não verbal presentes em diver- 

sos gêneros textuais para cons- 

trução de sentido e compreensão 

do tema/assunto. 

• Compreender o assunto principal 

de textos lidos, com autonomia 

ou por outros leitores. 

• Verificar (confirmando ou não) hi- 

póteses levantadas, facilitando a 

compreensão do texto lido. 

• Relacionar os assuntos de textos 

lidos a conhecimentos prévios, 

construindo significados. Anteci- 

par conteúdos (levantamento de 

construção de sentido e compre- 

ensão do tema/assunto. 

• Compreender o assunto principal 

de textos lidos, com autonomia 

ou por outros leitores. 

• Verificar (confirmando ou não) hi- 

póteses levantadas, facilitando a 

compreensão do texto lido. 

• Relacionar os assuntos de textos 

lidos a conhecimentos prévios, 

construindo significados. Anteci- 

par conteúdos (levantamento de 

hipóteses durante a leitura, feita 

por outros leitores ou com auto- 

nomia. 

• Selecionar informações necessá- 

rias para compreensão do texto 

de acordo com o objetivo da lei- 

tura. 
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2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Reconhecer a especificidade do 

texto literário; lidar com seus ele- 

mentos estéticos e discursivos. 

• Compreender e valorizar obras 

decorrentes da cultura popular 

em publicações antigas e atuais. 

 
Escrita/produção de texto 

 
• Experimentar situações de produ- 

ção oral e escrita de textos em di- 

ferentes gêneros. 

• Reconhecer as finalidades de 

textos lidos e produzidos oral- 

mente e por escrito. 

• Escrever um texto com compre- 

ensão, encadeamento de ideias e 

autonomia, a partir de assunto 

significativo e contextualizado. 

• Relacionar os assuntos de textos 

lidos a conhecimentos prévios, 

construindo significados. 

• Antecipar conteúdos (levanta- 

mento de hipóteses durante a lei- 

tura, feita por outros leitores ou 

com autonomia. 

• Selecionar informações necessá- 

rias para compreensão do texto 

de acordo com o objetivo da lei- 

tura. 

• Antecipar ou inferir assuntos de 

textos a serem lidos em função 

de seu suporte, gênero e contex- 

tualização. 

• Estabelecer, com a mediação do 

professor, a intertextualidade pre- 

sente em textos lidos e produzi- 

dos oralmente ou por escrito. 

hipóteses durante a leitura, feita 

por outros leitores ou com auto- 

nomia. 

• Selecionar informações necessá- 

rias para compreensão do texto 

de acordo com o objetivo da lei- 

tura. 

• Antecipar ou inferir assuntos de 

textos a serem lidos em função 

de seu suporte, gênero e contex- 

tualização. 

• Estabelecer, com a mediação do 

professor, a intertextualidade pre- 

sente em textos lidos e produzi- 

dos oralmente ou por escrito. 

• Formular inferências para perce- 

ber informações implícitas no 

texto lido. 

• Experimentar a literatura em sua 

diversidade a fim de aprender a 

• Antecipar ou inferir assuntos de 

textos a serem lidos em função 

de seu suporte, gênero e contex- 

tualização. 

• Estabelecer, com a mediação do 

professor, a intertextualidade pre- 

sente em textos lidos e produzi- 

dos oralmente ou por escrito. 

• Formular inferências para perce- 

ber informações implícitas no 

texto lido. 

• Experimentar a literatura em sua 

diversidade a fim de aprender a 

ler com prazer e aprimorar-se 

como leitor e escritor proficiente. 

• Reconhecer a especificidade do 

texto literário; lidar com seus ele- 

mentos estéticos e discursivos. 

• Retomar informações explícitas e 

implícitas de textos lidos. 
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2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Produzir textos escritos – coletiva 

e individualmente; com ou sem 

auxílio de um escriba - nos mais 

variados gêneros, considerando: 

planejamento, revisão e reescrita 

dos textos produzidos. 

• Manusear, identificar e diferen- 

ciar suportes textuais. 

• Reconhecer as finalidades de 

textos lidos e produzidos oral- 

mente e por escrito. 

• Lidar com textos variados para 

descobrir a diversidade estética 

presente na literatura infantil. 

• Compreender a organização de 

ideias em parágrafos em produ- 

ção de textos escritos em prosa 

em diferentes gêneros. 

• Experimentar a literatura em sua 

diversidade a fim de aprender a 

ler com prazer e aprimorar-se 

como leitor e escritor proficiente. 

• Reconhecer a especificidade do 

texto literário; lidar com seus ele- 

mentos estéticos e discursivos. 

• Retomar informações explícitas e 

implícitas de textos lidos. 

• Compreender e valorizar obras 

decorrentes da cultura popular 

em publicações antigas e atuais. 

• Relacionar a função social de 

textos que circulam em campos 

da vida social dos quais participa 

cotidianamente e nas mídias im- 

pressa, de massa e digital, reco- 

nhecendo para que foram produ- 

zidos, onde circulam, quem os 

produziu e a quem se destinam. 

ler com prazer e aprimorar-se 

como leitor e escritor proficiente. 

• Reconhecer a especificidade do 

texto literário; lidar com seus ele- 

mentos estéticos e discursivos. 

• Retomar informações explícitas e 

implícitas de textos lidos. 

• Compreender e valorizar obras 

decorrentes da cultura popular 

em publicações antigas e atuais. 

• Relacionar a função social de 

textos que circulam em campos 

da vida social dos quais participa 

cotidianamente e nas mídias im- 

pressa, de massa e digital, reco- 

nhecendo para que foram produ- 

zidos, onde circulam, quem os 

produziu e a quem se destinam. 

 
 
 

 

• Compreender e valorizar obras 

decorrentes da cultura popular 

em publicações antigas e atuais. 

• Relacionar a função social de 

textos que circulam em campos 

da vida social dos quais participa 

cotidianamente e nas mídias im- 

pressa, de massa e digital, reco- 

nhecendo para que foram produ- 

zidos, onde circulam, quem os 

produziu e a quem se destinam. 

 
Escrita/produção de texto 

 
• Experimentar situações de produ- 

ção oral e escrita de textos em di- 

ferentes gêneros. 

• Reconhecer as finalidades de 

textos lidos e produzidos oral- 

mente e por escrito. 
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2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Análise linguística/semiótica 

 
• Nomear e utilizar diferentes tipos 

de letras. 

• Utilizar a consciência fonológica 

para relacionar fonemas e grafe- 

mas na leitura e na escrita. 

• Compreender que as palavras 

são compostas por sílabas regis- 

trando cada uma delas. 

• Compreender que todas as síla- 

bas são constituídas por unida- 

des menores e pelo menos por 

uma vogal. 

• Identificar e criar rimas e alitera- 

ções em diferentes gêneros. 

• Reconhecer as diferentes estru- 

turas silábicas, para ler e escre- 

ver palavras e textos. 

Escrita/produção de texto 

 
• Experimentar situações de produ- 

ção oral e escrita de textos em di- 

ferentes gêneros. 

• Reconhecer as finalidades de 

textos lidos e produzidos oral- 

mente e por escrito. 

• Escrever um texto com compre- 

ensão, encadeamento de ideias e 

autonomia, a partir de assunto 

significativo e contextualizado. 

• Produzir textos escritos – coletiva 

e individualmente; com ou sem 

auxílio de um escriba - nos mais 

variados gêneros, considerando: 

planejamento, revisão e reescrita 

dos textos produzidos. 

• Manusear, identificar e diferen- 

ciar suportes textuais. 

Escrita/produção de texto 

 
• Experimentar situações de produ- 

ção oral e escrita de textos em di- 

ferentes gêneros. 

• Reconhecer as finalidades de 

textos lidos e produzidos oral- 

mente e por escrito. 

• Escrever um texto com compre- 

ensão, encadeamento de ideias e 

autonomia, a partir de assunto 

significativo e contextualizado. 

• Produzir textos escritos – coletiva 

e individualmente; com ou sem 

auxílio de um escriba - nos mais 

variados gêneros, considerando: 

planejamento, revisão e reescrita 

dos textos produzidos. 

• Manusear, identificar e diferen- 

ciar suportes textuais. 

• Escrever um texto com compre- 

ensão, encadeamento de ideias e 

autonomia, a partir de assunto 

significativo e contextualizado. 

• Produzir textos escritos – coletiva 

e individualmente; com ou sem 

auxílio de um escriba - nos mais 

variados gêneros, considerando: 

planejamento, revisão e reescrita 

dos textos produzidos. 

• Manusear, identificar e diferen- 

ciar suportes textuais. 

• Reconhecer as finalidades de 

textos lidos e produzidos oral- 

mente e por escrito. 

• Lidar com textos variados para 

descobrir a diversidade estética 

presente na literatura infantil. 

• Compreender a organização de 

ideias em parágrafos em 
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2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Reconhecer fonemas que em 

nossa língua são grafados ape- 

nas por uma letra (P, B, T, D, F, 

V). 

• Reconhecer as finalidades de 

textos lidos e produzidos oral- 

mente e por escrito. 

• Lidar com textos variados para 

descobrir a diversidade estética 

presente na literatura infantil. 

• Compreender a organização de 

ideias em parágrafos em produ- 

ção de textos escritos em prosa 

em diferentes gêneros. 

 
Análise linguística/semiótica 

 
• Nomear e utilizar diferentes tipos 

de letras. 

• Utilizar a consciência fonológica 

para relacionar fonemas e grafe- 

mas na leitura e na escrita. 

• Reconhecer as finalidades de 

textos lidos e produzidos oral- 

mente e por escrito. 

• Lidar com textos variados para 

descobrir a diversidade estética 

presente na literatura infantil. 

• Compreender a organização de 

ideias em parágrafos em produ- 

ção de textos escritos em prosa 

em diferentes gêneros. 

• Escrever, revisar e reescrever 

textos, (com o auxílio do profes- 

sor) em diferentes gêneros, con- 

siderando um ou mais aspectos 

de cada vez: coerência, coesão, 

pontuação, translineação, con- 

cordância nominal e verbal, adje- 

tivação, pronomes pessoais. 

produção de textos escritos em 

prosa em diferentes gêneros. 

• Escrever, revisar e reescrever 

textos, (com o auxílio do profes- 

sor) em diferentes gêneros, con- 

siderando um ou mais aspectos 

de cada vez: coerência, coesão, 

pontuação, translineação, con- 

cordância nominal e verbal, adje- 

tivação, pronomes pessoais. 

 
Análise linguística/semiótica 

 
• Nomear e utilizar diferentes tipos 

de letras. 

• Utilizar a consciência fonológica 

para relacionar fonemas e grafe- 

mas na leitura e na escrita. 
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2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

 • Compreender que as palavras 

são compostas por sílabas regis- 

trando cada uma delas. 

• Compreender que todas as síla- 

bas são constituídas por unida- 

des menores e pelo menos por 

uma vogal. 

• Identificar e criar rimas e alitera- 

ções em diferentes gêneros. 

• Reconhecer as diferentes estru- 

turas silábicas, para ler e escre- 

ver palavras e textos. 

• Reconhecer fonemas que em 

nossa língua são grafados ape- 

nas por uma letra (P, B, T, D, F, 

V). 

• Identificar e fazer uso de letras 

que têm mais de um som e que 

certos sons podem ser grafados 

por mais de uma letra. 

Análise linguística/semiótica 

 
• Nomear e utilizar diferentes tipos 

de letras. 

• Utilizar a consciência fonológica 

para relacionar fonemas e grafe- 

mas na leitura e na escrita. 

• Compreender que as palavras 

são compostas por sílabas regis- 

trando cada uma delas. 

• Compreender que todas as síla- 

bas são constituídas por unida- 

des menores e pelo menos por 

uma vogal. 

• Identificar e criar rimas e alitera- 

ções em diferentes gêneros. 

• Reconhecer as diferentes estru- 

turas silábicas, para ler e escre- 

ver palavras e textos. 

• Compreender que as palavras 

são compostas por sílabas regis- 

trando cada uma delas. 

• Compreender que todas as síla- 

bas são constituídas por unida- 

des menores e pelo menos por 

uma vogal. 

• Identificar e criar rimas e alitera- 

ções em diferentes gêneros. 

• Reconhecer as diferentes estru- 

turas silábicas, para ler e escre- 

ver palavras e textos. 

• Reconhecer fonemas que em 

nossa língua são grafados ape- 

nas por uma letra (P, B, T, D, F, 

V). 

• Identificar e fazer uso de letras 

que têm mais de um som e que 

certos sons podem ser grafados 

por mais de uma letra. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

 • Analisar na leitura e empregar na 

produção textual a segmentação 

adequada das palavras. 

• Reconhecer fonemas que em 

nossa língua são grafados ape- 

nas por uma letra (P, B, T, D, F, 

V). 

• Identificar e fazer uso de letras 

que têm mais de um som e que 

certos sons podem ser grafados 

por mais de uma letra. 

• Analisar na leitura e empregar na 

produção textual a segmentação 

adequada das palavras. 

• Analisar na leitura e empregar na 

produção textual a segmentação 

adequada das palavras. 
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1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

Oralidade 

 
• Corresponder os diversos falares 

regionais adequando-os a situa- 

ções comunicativas. 

• Compreender a função de deter- 

minadas palavras: verbos (como 

ação) e adjetivos, em contextos 

de uso oral. 

• Participar de situações de produ- 

ção oral de diferentes gêneros: 

debate, entrevista, exposição, re- 

latos de experiências para desen- 

volver as habilidades de argu- 

mentar, relatar, expor, narrar e 

descrever. 

• Corresponder características da 

conversação espontânea presen- 

cial, respeitando os turnos de 

fala, selecionando e utilizando, 

Oralidade 

 
• Corresponder os diversos falares 

regionais adequando-os a situa- 

ções comunicativas. 

• Compreender a função de deter- 

minadas palavras: verbos (como 

ação) e adjetivos, em contextos 

de uso oral. 

• Participar de situações de produ- 

ção oral de diferentes gêneros: 

debate, entrevista, exposição, re- 

latos de experiências para desen- 

volver as habilidades de argu- 

mentar, relatar, expor, narrar e 

descrever. 

• Corresponder características da 

conversação espontânea presen- 

cial, respeitando os turnos de 

fala, selecionando e utilizando, 

Oralidade 

 
• Participar de situações de produ- 

ção oral de diferentes gêneros: 

debate, entrevista, exposição, re- 

latos de experiências para desen- 

volver as habilidades de argu- 

mentar, relatar, expor, narrar e 

descrever. 

• Corresponder características da 

conversação espontânea presen- 

cial, respeitando os turnos de 

fala, selecionando e utilizando, 

durante a conversação, formas 

de tratamento adequadas, de 

acordo com a situação e a posi- 

ção do interlocutor. 

• Reconstruir contos de fadas, len- 

das que conhece e textos que se 

sabe de memória. 

Oralidade 

 
• Corresponder características da 

conversação espontânea presen- 

cial, respeitando os turnos de 

fala, selecionando e utilizando, 

durante a conversação, formas 

de tratamento adequadas, de 

acordo com a situação e a posi- 

ção do interlocutor. 

• Reconstruir contos de fadas, len- 

das que conhece e textos que se 

sabe de memória. 

• Planejar e produzir, em colabora- 

ção com os colegas e o professor, 

diversos gêneros do campo investi- 

gativo, que possam ser repassados 

oralmente por meio de ferramentas 

digitais, áudio e vídeo, 
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3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

durante a conversação, formas 

de tratamento adequadas, de 

acordo com a situação e a posi- 

ção do interlocutor. 

• Reconstruir contos de fadas, len- 

das que conhece e textos que se 

sabe de memória. 

 
Leitura e escuta 

 
• Corresponder as linguagens ver- 

bal e não verbal presentes em di- 

versos gêneros textuais para 

construção de sentido e compre- 

ensão do tema/assunto. 

• Ler e interpretar com autonomia, 

textos em diversos gêneros, mo- 

bilizando e combinando estraté- 

gias de antecipação, inferência, 

durante a conversação, formas de 

tratamento adequadas, de acordo 

com a situação e a posi- ção do 

interlocutor. 

• Reconstruir contos de fadas, len- 

das que conhece e textos que se 

sabe de memória. 

 
Leitura e escuta 

 
• Corresponder as linguagens ver- 

bal e não verbal presentes em di- 

versos gêneros textuais para 

construção de sentido e compre- 

ensão do tema/assunto. 

• Ler e interpretar com autonomia, 

textos em diversos gêneros, mo- 

bilizando e combinando estraté- 

gias de antecipação, inferência, 

• Planejar e produzir, em colabora- 

ção com os colegas e o professor, 

diversos gêneros do campo investi- 

gativo, que possam ser repassados 

oralmente por meio de ferramentas 

digitais, áudio e vídeo, conside- 

rando a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

 
Leitura e escuta 

 
• Corresponder as linguagens ver- 

bal e não verbal presentes em di- 

versos gêneros textuais para 

construção de sentido e compre- 

ensão do tema/assunto. 

• Ler e interpretar com autonomia, 

textos em diversos gêneros, mo- 

bilizando e combinando estraté- 

gias de antecipação, inferência, 

considerando a situação comunica- 

tiva e o tema/assunto/finalidade do 

texto. 

 
Leitura e escuta 

• Corresponder as linguagens ver- 

bal e não verbal presentes em di- 

versos gêneros textuais para 

construção de sentido e compre- 

ensão do tema/assunto. 

• Ler e interpretar com autonomia, 

textos em diversos gêneros, mo- 

bilizando e combinando estraté- 

gias de antecipação, inferência, 

seleção e verificação para com- 

preensão do texto lido. 

• Compreender e desenvolver o 

assunto principal de textos lidos, 

com autonomia ou por outros lei- 

tores. 
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1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

seleção e verificação para com- 

preensão do texto lido. 

• Compreender e desenvolver o 

assunto principal de textos lidos, 

com autonomia ou por outros lei- 

tores. 

• Compreender as finalidades de 

textos lidos e produzidos oral- 

mente e por escrito, de acordo 

com o conteúdo de uso/circula- 

ção. 

• Relacionar os assuntos de textos 

lidos a conhecimentos prévios 

construindo significados. 

• Identificar as características com- 

posicionais de gêneros textuais, 

relacionando-as ao assunto e ao 

contexto de uso. 

seleção e verificação para com- 

preensão do texto lido. 

• Compreender e desenvolver o 

assunto principal de textos lidos, 

com autonomia ou por outros lei- 

tores. 

• Retomar e relacionar informa- 

ções explícitas e implícitas para a 

compreensão de textos lidos. 

• Compreender as finalidades de 

textos lidos e produzidos oral- 

mente e por escrito, de acordo 

com o conteúdo de uso/circula- 

ção. 

• Relacionar os assuntos de textos 

lidos a conhecimentos prévios 

construindo significados. 

• Identificar as características com- 

posicionais de gêneros textuais, 

seleção e verificação para com- 

preensão do texto lido. 

• Compreender e desenvolver o 

assunto principal de textos lidos, 

com autonomia ou por outros lei- 

tores. 

• Retomar e relacionar informa- 

ções explícitas e implícitas para a 

compreensão de textos lidos. 

• Compreender as finalidades de 

textos lidos e produzidos oral- 

mente e por escrito, de acordo 

com o conteúdo de uso/circula- 

ção. 

• Relacionar os assuntos de textos 

lidos a conhecimentos prévios 

construindo significados. 

• Identificar as características com- 

posicionais de gêneros textuais, 

• Retomar e relacionar informa- 

ções explícitas e implícitas para a 

compreensão de textos lidos. 

• Compreender as finalidades de 

textos lidos e produzidos oral- 

mente e por escrito, de acordo 

com o conteúdo de uso/circula- 

ção. 

• Relacionar os assuntos de textos 

lidos a conhecimentos prévios 

construindo significados. 

• Identificar as características com- 

posicionais de gêneros textuais, 

relacionando-as ao assunto e ao 

contexto de uso. 

• Estabelecer relações de intertex- 

tualidade entre textos lidos e pro- 

duzidos oralmente e por escrito. 



 

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Estabelecer relações de intertex- 

tualidade entre textos lidos e pro- 

duzidos oralmente e por escrito. 

• Vivenciar por meio da literatura o 

exercício da fantasia e da imagi- 

nação. 

• Perceber variações entre o imagi- 

nário e o mundo real por meio de 

textos literários. 

• Desenvolver o gosto pela leitura 

e pelas artes por meio da litera- 

tura. 

• Reconhecer alguns tipos textuais 

(narração, descrição, argumenta- 

ção, exposição) que possam apa- 

recer no texto literário. 

• Compreender a especificidade do 

texto literário e lidar com seus 

elementos estéticos e discursi- 

vos. 

relacionando-as ao assunto e ao 

contexto de uso. 

• Estabelecer relações de intertex- 

tualidade entre textos lidos e pro- 

duzidos oralmente e por escrito. 

• Vivenciar por meio da literatura o 

exercício da fantasia e da imagi- 

nação. 

• Perceber variações entre o imagi- 

nário e o mundo real por meio de 

textos literários. 

• Desenvolver o gosto pela leitura 

e pelas artes por meio da litera- 

tura. 

• Reconhecer alguns tipos textuais 

(narração, descrição, argumenta- 

ção, exposição) que possam apa- 

recer no texto literário. 

• Compreender a especificidade do 

texto literário e lidar com seus 

relacionando-as ao assunto e ao 

contexto de uso. 

• Estabelecer relações de intertex- 

tualidade entre textos lidos e pro- 

duzidos oralmente e por escrito. 

• Vivenciar por meio da literatura o 

exercício da fantasia e da imagi- 

nação. 

• Perceber variações entre o imagi- 

nário e o mundo real por meio de 

textos literários. 

• Desenvolver o gosto pela leitura 

e pelas artes por meio da litera- 

tura. 

• Reconhecer alguns tipos textuais 

(narração, descrição, argumenta- 

ção, exposição) que possam apa- 

recer no texto literário. 

• Compreender a especificidade do 

texto literário e lidar com seus 

• Vivenciar por meio da literatura o 

exercício da fantasia e da imagi- 

nação. 

• Perceber variações entre o imagi- 

nário e o mundo real por meio de 

textos literários. 

• Desenvolver o gosto pela leitura 

e pelas artes por meio da litera- 

tura. 

• Reconhecer alguns tipos textuais 

(narração, descrição, argumenta- 

ção, exposição) que possam apa- 

recer no texto literário. 

• Compreender a especificidade do 

texto literário e lidar com seus 

elementos estéticos e discursi- 

vos. 

• Compreender a especificidade da 

autoria, a relação intrínseca entre 

autor e obra. 



 

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Compreender a especificidade da 

autoria, a relação intrínseca entre 

autor e obra. 

• Perceber que os textos literários 

mobilizam desejos humanos, in- 

clusive o desejo de expressar-se. 

• Comparar diversas versões, tanto 

escritas quanto cinematográficas 

de diversos contos de fada e his- 

tórias infantis. 

 
Escrita/produção de texto 

 
• Desenvolver situações de produ- 

ção oral e escrita de textos em di- 

ferentes gêneros. 

• Compreender as finalidades de 

textos lidos e produzidos oral- 

mente e por escrito. 

elementos estéticos e discursi- 

vos. 

• Compreender a especificidade da 

autoria, a relação intrínseca entre 

autor e obra. 

• Perceber que os textos literários 

mobilizam desejos humanos, in- 

clusive o desejo de expressar-se. 

• Comparar diversas versões, tanto 

escritas quanto cinematográficas 

de diversos contos de fada e his- 

tórias infantis. 

• Compreender a função social 

de textos que circulam em cam- 

pos da vida social dos quais 

participa cotidianamente e nas 

mídias impressa, de massa e 

digital, reconhecendo para que 

foram produzidos, onde 

elementos estéticos e discursi- 

vos. 

• Compreender a especificidade da 

autoria, a relação intrínseca entre 

autor e obra. 

• Perceber que os textos literários 

mobilizam desejos humanos, in- 

clusive o desejo de expressar-se. 

• Comparar diversas versões, tanto 

escritas quanto cinematográficas 

de diversos contos de fada e his- 

tórias infantis. 

• Compreender a função social de 

textos que circulam em campos 

da vida social dos quais participa 

cotidianamente e nas mídias im- 

pressa, de massa e digital, reco- 

nhecendo para que foram produ- 

zidos, onde circulam, quem os 

produziu e a quem se destinam. 

• Perceber que os textos literários 

mobilizam desejos humanos, in- 

clusive o desejo de expressar-se. 

• Comparar diversas versões, tanto 

escritas quanto cinematográficas 

de diversos contos de fada e his- 

tórias infantis. 

• Compreender a função social de 

textos que circulam em campos 

da vida social dos quais participa 

cotidianamente e nas mídias im- 

pressa, de massa e digital, reco- 

nhecendo para que foram produ- 

zidos, onde circulam, quem os 

produziu e a quem se destinam. 



 

 

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Produzir textos escritos com au- 

tonomia – coletiva e individual- 

mente – nos mais variados gêne- 

ros, considerando: planejamento, 

revisão e reescrita de textos pro- 

duzidos. 

• Manusear, diferenciar e nomear 

diferentes suportes textuais. 

• Analisar textos variados para 

descobrir a diversidade estética 

presente na literatura infantil. 

• Compreender e utilizar a organi- 

zação de ideias em parágrafos 

na produção de textos escritos 

em prosa em diferentes gêneros. 

• Escrever, revisar e reescrever 

textos em diferentes gêneros 

considerando um ou mais aspec- 

tos de cada vez: coerência, coe- 

são, pontuação, translineação, 

circulam, quem os produziu e a quem 

se destinam. 

 
Escrita/produção de texto 

 
• Desenvolver situações de produ- 

ção oral e escrita de textos em di- 

ferentes gêneros. 

• Compreender as finalidades de 

textos lidos e produzidos oral- 

mente e por escrito. 

• Produzir textos escritos com au- 

tonomia – coletiva e individual- 

mente – nos mais variados gêne- 

ros, considerando: planejamento, 

revisão e reescrita de textos pro- 

duzidos. 

• Manusear, diferenciar e nomear 

diferentes suportes textuais. 

Escrita/produção de texto 

 
• Desenvolver situações de produ- 

ção oral e escrita de textos em di- 

ferentes gêneros. 

• Compreender as finalidades de 

textos lidos e produzidos oral- 

mente e por escrito. 

• Produzir textos escritos com au- 

tonomia – coletiva e individual- 

mente – nos mais variados gêne- 

ros, considerando: planejamento, 

revisão e reescrita de textos pro- 

duzidos. 

• Manusear, diferenciar e nomear 

diferentes suportes textuais. 

• Analisar textos variados para 

descobrir a diversidade estética 

presente na literatura infantil. 

 
 

 

Escrita/produção de texto 

 
• Desenvolver situações de produ- 

ção oral e escrita de textos em di- 

ferentes gêneros. 

• Compreender as finalidades de 

textos lidos e produzidos oral- 

mente e por escrito. 

• Produzir textos escritos com au- 

tonomia – coletiva e individual- 

mente – nos mais variados gêne- 

ros, considerando: planejamento, 

revisão e reescrita de textos pro- 

duzidos. 

• Manusear, diferenciar e nomear 

diferentes suportes textuais. 

• Analisar textos variados para 

descobrir a diversidade estética 

presente na literatura infantil. 



 

 

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

concordância nominal e verbal, 

adjetivação, pronomes pessoais. 

 
Análise linguística/semiótica 

 
• Conhecer, nomear, ordenar e uti- 

lizar os tipos de letras. 

• Identificar na leitura e usar na es- 

crita de textos em diferentes gê- 

neros, a letra maiúscula e minús- 

cula de acordo com as conven- 

ções. 

• Compreender e criar rimas e ali- 

terações em diferentes gêneros. 

• Relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

• Compreender as diferentes estru- 

turas silábicas, para ler e escre- 

ver palavras e textos. 

• Analisar textos variados para 

descobrir a diversidade estética 

presente na literatura infantil. 

• Compreender e utilizar a organi- 

zação de ideias em parágrafos 

na produção de textos escritos 

em prosa em diferentes gêneros. 

• Escrever, revisar e reescrever 

textos em diferentes gêneros 

considerando um ou mais aspec- 

tos de cada vez: coerência, coe- 

são, pontuação, translineação, 

concordância nominal e verbal, 

adjetivação, pronomes pessoais. 

• Compreender e utilizar a organi- 

zação de ideias em parágrafos 

na produção de textos escritos 

em prosa em diferentes gêneros. 

• Escrever, revisar e reescrever 

textos em diferentes gêneros 

considerando um ou mais aspec- 

tos de cada vez: coerência, coe- 

são, pontuação, translineação, 

concordância nominal e verbal, 

adjetivação, pronomes pessoais. 

 
Análise linguística/semiótica 

 
• Conhecer, nomear, ordenar e uti- 

lizar os tipos de letras. 

• Identificar na leitura e usar na es- 

crita de textos em diferentes gê- 

neros, a letra maiúscula e 

• Compreender e utilizar a organi- 

zação de ideias em parágrafos 

na produção de textos escritos 

em prosa em diferentes gêneros. 

• Escrever, revisar e reescrever 

textos em diferentes gêneros 

considerando um ou mais aspec- 

tos de cada vez: coerência, coe- 

são, pontuação, translineação, 

concordância nominal e verbal, 

adjetivação, pronomes pessoais. 

 
Análise linguística/semiótica 

 
• Conhecer, nomear, ordenar e uti- 

lizar os tipos de letras. 

• Identificar na leitura e usar na es- 

crita de textos em diferentes gê- 

neros, a letra maiúscula e 



 

 

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Compreender e fazer uso de le- 

tras que têm mais de um som e 

de certos sons que podem ser 

grafados por mais de uma letra. 

• Ler e escrever palavras e textos 

utilizando diversas estruturas si- 

lábicas. 

• Analisar na leitura e empregar na 

produção textual a segmentação 

adequada das palavras. 

Análise linguística/semiótica 

 
• Conhecer, nomear, ordenar e uti- 

lizar os tipos de letras. 

• Identificar na leitura e usar na es- 

crita de textos em diferentes gê- 

neros, a letra maiúscula e minús- 

cula de acordo com as conven- 

ções. 

• Compreender e criar rimas e ali- 

terações em diferentes gêneros. 

• Relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

• Compreender as diferentes estru- 

turas silábicas, para ler e escre- 

ver palavras e textos. 

• Compreender e fazer uso de le- 

tras que têm mais de um som e 

de certos sons que podem ser 

grafados por mais de uma letra. 

minúscula de acordo com as con- 

venções. 

• Compreender e criar rimas e ali- 

terações em diferentes gêneros. 

• Relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

• Compreender as diferentes estru- 

turas silábicas, para ler e escre- 

ver palavras e textos. 

• Compreender e fazer uso de le- 

tras que têm mais de um som e 

de certos sons que podem ser 

grafados por mais de uma letra. 

• Ler e escrever palavras e textos 

utilizando diversas estruturas si- 

lábicas. 

• Analisar na leitura e empregar na 

produção textual a segmentação 

adequada das palavras. 

minúscula de acordo com as con- 

venções. 

• Compreender e criar rimas e ali- 

terações em diferentes gêneros. 

• Relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

• Compreender as diferentes estru- 

turas silábicas, para ler e escre- 

ver palavras e textos. 

• Compreender e fazer uso de le- 

tras que têm mais de um som e 

de certos sons que podem ser 

grafados por mais de uma letra. 

• Ler e escrever palavras e textos 

utilizando diversas estruturas si- 

lábicas. 

• Analisar na leitura e empregar na 

produção textual a segmentação 

adequada das palavras. 



 

 

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

 • Ler e escrever palavras e textos 

utilizando diversas estruturas si- 

lábicas. 

• Analisar na leitura e empregar na 

produção textual a segmentação 

adequada das palavras. 

• Identificar palavras diferentes 

com sentidos semelhantes (sinô- 

nimos). 

• Identificar palavras semelhantes 

com significado diferente (homô- 

nimas). 

• Identificar palavras diferentes 

com sentidos semelhantes (sinô- 

nimos). 

• Identificar palavras semelhantes 

com significado diferente (homô- 

nimas). 



 

 

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Oralidade 

 
• Planejar a fala, selecionando e 

monitorando o uso de recursos 

(tipo de vocabulário, pronúncia, 

entonação, gestos etc.) adequa- 

dos ao gênero oral a ser produ- 

zido. 

• Discutir tema em grupo, defen- 

dendo ponto de vista (argumen- 

tos) e elaborando síntese sobre o 

assunto debatido. 

• Entrevistar com o intuito de es- 

clarecer dúvidas ou ampliar co- 

nhecimento. 

• Interpretar oralmente pinturas e 

obras literárias e de arte conheci- 

das. 

• Relatar para a turma alguma ex- 

periência vivida. 

Oralidade 

 
• Planejar a fala, selecionando e 

monitorando o uso de recursos 

(tipo de vocabulário, pronúncia, 

entonação, gestos etc.) adequa- 

dos ao gênero oral a ser produ- 

zido. 

• Discutir tema em grupo, defen- 

dendo ponto de vista (argumen- 

tos) e elaborando síntese sobre o 

assunto debatido. 

• Entrevistar com o intuito de es- 

clarecer dúvidas ou ampliar co- 

nhecimento. 

• Interpretar oralmente pinturas e 

obras literárias e de arte conheci- 

das. 

• Estruturar e produzir textos jorna- 

lísticos e publicitários, oralmente 

Oralidade 

 
• Planejar a fala, selecionando e 

monitorando o uso de recursos 

(tipo de vocabulário, pronúncia, 

entonação, gestos etc.) adequa- 

dos ao gênero oral a ser produ- 

zido. 

• Discutir tema em grupo, defen- 

dendo ponto de vista (argumen- 

tos) e elaborando síntese sobre o 

assunto debatido. 

• Entrevistar com o intuito de es- 

clarecer dúvidas ou ampliar co- 

nhecimento. 

• Interpretar oralmente pinturas e 

obras literárias e de arte conheci- 

das. 

• Estruturar e produzir textos jorna- 

lísticos e publicitários, oralmente 

Oralidade 

 
• Planejar a fala, selecionando e 

monitorando o uso de recursos 

(tipo de vocabulário, pronúncia, 

entonação, gestos etc.) adequa- 

dos ao gênero oral a ser produ- 

zido. 

• Discutir tema em grupo, defen- 

dendo ponto de vista (argumen- 

tos) e elaborando síntese sobre o 

assunto debatido. 

• Entrevistar com o intuito de es- 

clarecer dúvidas ou ampliar co- 

nhecimento. 

• Interpretar oralmente pinturas e 

obras literárias e de arte conheci- 

das. 

• Estruturar e produzir textos jorna- 

lísticos e publicitários, oralmente 



 

 

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Recitar e expor temas estudados 

em apresentações, feiras cultu- 

rais, exposições ou em outras ati- 

vidades. 

 

Leitura/escrita 
 

• Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 

• Adequar procedimentos de leitura 

(destacar informações importan- 

tes, analisar o contexto de produ- 

ção, comparar informações etc.) 

a objetivos da própria leitura. 

• Antecipar conteúdos de textos a 

serem lidos, em função de seu 

suporte, gênero e contextualiza- 

ção. 

• Antecipar informações sobre as- 

suntos durante a leitura de texto. 

ou em meio digital, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

• Relatar para a turma alguma ex- 

periência vivida. 

• Recitar e expor temas estudados 

em apresentações, feiras cultu- 

rais, exposições ou em outras ati- 

vidades. 

• Representar cenas de textos dra- 

máticos, reproduzindo as falas 

das personagens, de acordo com 

as rubricas de interpretação e 

movimento indicadas pelo autor. 

 
Leitura/escrita 

 
• Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 

ou em meio digital, considerando 

a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

• Relatar para a turma alguma ex- 

periência vivida. 

• Recitar e expor temas estudados 

em apresentações, feiras cultu- 

rais, exposições ou em outras ati- 

vidades. 

• Representar cenas de textos dra- 

máticos, reproduzindo as falas 

das personagens, de acordo com 

as rubricas de interpretação e 

movimento indicadas pelo autor. 

 
Leitura/escrita 

 
• Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 

ou em meio digital, considerando 

a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

• Relatar para a turma alguma ex- 

periência vivida. 

• Recitar e expor temas estudados 

em apresentações, feiras cultu- 

rais, exposições ou em outras ati- 

vidades. 

• Representar cenas de textos dra- 

máticos, reproduzindo as falas 

das personagens, de acordo com 

as rubricas de interpretação e 

movimento indicadas pelo autor. 

 
Leitura/escrita 

 
• Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 



 

 

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Selecionar informações significa- 

tivas ou relevantes para compre- 

ensão do texto lido. 

• Buscar pistas textuais, intertextu- 

ais e contextuais para ler nas en- 

trelinhas (fazer inferências), am- 

pliando a compreensão. 

• Destacar no texto, elementos lin- 

guísticos, verificando a validade 

de hipóteses levantadas. 

• Construir a compreensão global 

do texto lido, unificando e inter- 

relacionando informações explíci- 

tas e implícitas, produzindo infe- 

rências e validando ou não (verifi- 

cação) hipóteses levantadas. 

• Estabelecer relações entre o 

texto e outros textos (intertextua- 

lidade) e recursos de natureza 

suplementar que acompanham 

• Adequar procedimentos de leitura 

(destacar informações importan- 

tes, analisar o contexto de produ- 

ção, comparar informações etc.) 

a objetivos da própria leitura. 

• Antecipar conteúdos de textos a 

serem lidos, em função de seu 

suporte, gênero e contextualiza- 

ção. 

• Antecipar informações sobre as- 

suntos durante a leitura de texto. 

• Selecionar informações significa- 

tivas ou relevantes para compre- 

ensão do texto lido. 

• Buscar pistas textuais, intertextu- 

ais e contextuais para ler nas en- 

trelinhas (fazer inferências), am- 

pliando a compreensão. 

• Adequar procedimentos de leitura 

(destacar informações importan- 

tes, analisar o contexto de produ- 

ção, comparar informações etc.) 

a objetivos da própria leitura. 

• Antecipar conteúdos de textos a 

serem lidos, em função de seu 

suporte, gênero e contextualiza- 

ção. 

• Antecipar informações sobre as- 

suntos durante a leitura de texto. 

• Selecionar informações significa- 

tivas ou relevantes para compre- 

ensão do texto lido. 

• Buscar pistas textuais, intertextu- 

ais e contextuais para ler nas en- 

trelinhas (fazer inferências), am- 

pliando a compreensão. 

• Adequar procedimentos de leitura 

(destacar informações importan- 

tes, analisar o contexto de produ- 

ção, comparar informações etc.) 

a objetivos da própria leitura. 

• Antecipar conteúdos de textos a 

serem lidos, em função de seu 

suporte, gênero e contextualiza- 

ção. 

• Antecipar informações sobre as- 

suntos durante a leitura de texto. 

• Selecionar informações significa- 

tivas ou relevantes para compre- 

ensão do texto lido. 

• Buscar pistas textuais, intertextu- 

ais e contextuais para ler nas en- 

trelinhas (fazer inferências), am- 

pliando a compreensão. 



 

 

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

(gráficos, tabelas, desenhos, fo- 

tos etc.) no processo de compre- 

ensão e interpretação do texto. 

• Compreender o que ouve, argu- 

mentando, comparando e conclu- 

indo. 

• Compreender a especificidade do 

texto literário, lidando com seus 

elementos estéticos e discursi- 

vos. 

• Reconhecer a especificidade da 

autoria, a relação intrínseca entre 

autor e obra. 

• Perceber que textos literários mo- 

bilizam desejos humanos, inclu- 

sive o desejo de expressar-se. 

• Descrever e valorizar obras de- 

correntes da cultura popular em 

publicações antigas e atuais. 

• Destacar no texto, elementos lin- 

guísticos, verificando a validade 

de hipóteses levantadas. 

• Construir a compreensão global 

do texto lido, unificando e inter- 

relacionando informações explíci- 

tas e implícitas, produzindo infe- 

rências e validando ou não (verifi- 

cação) hipóteses levantadas. 

• Estabelecer relações entre o 

texto e outros textos (intertextua- 

lidade) e recursos de natureza 

suplementar que acompanham 

(gráficos, tabelas, desenhos, fo- 

tos etc.) no processo de compre- 

ensão e interpretação do texto. 

• Compreender o que ouve, argu- 

mentando, comparando e conclu- 

indo. 

• Destacar no texto, elementos lin- 

guísticos, verificando a validade 

de hipóteses levantadas. 

• Construir a compreensão global 

do texto lido, unificando e inter- 

relacionando informações explíci- 

tas e implícitas, produzindo infe- 

rências e validando ou não (verifi- 

cação) hipóteses levantadas. 

• Estabelecer relações entre o 

texto e outros textos (intertextua- 

lidade) e recursos de natureza 

suplementar que acompanham 

(gráficos, tabelas, desenhos, fo- 

tos etc.) no processo de compre- 

ensão e interpretação do texto. 

• Compreender o que ouve, argu- 

mentando, comparando e conclu- 

indo. 

• Destacar no texto, elementos lin- 

guísticos, verificando a validade 

de hipóteses levantadas. 

• Construir a compreensão global 

do texto lido, unificando e inter- 

relacionando informações explíci- 

tas e implícitas, produzindo infe- 

rências e validando ou não (verifi- 

cação) hipóteses levantadas. 

• Estabelecer relações entre o 

texto e outros textos (intertextua- 

lidade) e recursos de natureza 

suplementar que acompanham 

(gráficos, tabelas, desenhos, fo- 

tos etc.) no processo de compre- 

ensão e interpretação do texto. 

• Compreender o que ouve, argu- 

mentando, comparando e conclu- 

indo. 



 

 

 

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

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

• Perceber no texto figuras de lin- 

guagens (metáfora, antítese etc.). 

• Ler e interpretar diversos textos 

literários, identificando o uso dos 

mesmos em contextos variados. 

 
Escrita/produção de texto 

 
• Planejar a escrita do texto consi- 

derando o tema central, o gênero 

textual e os prováveis destinatá- 

rios/interlocutores. 

• Escrever textos em diferentes 

gêneros de acordo com a fina- 

lidade da situação comunica- 

tiva: convidar (gênero-convite), 

informar (gêneros- cartaz, bi- 

lhete, notícia etc.) instruir (gê- 

neros, receita, regra de jogo 

etc.). 

• Compreender a especificidade do 

texto literário, lidando com seus 

elementos estéticos e discursi- 

vos. 

• Reconhecer a especificidade da 

autoria, a relação intrínseca entre 

autor e obra. 

• Perceber que textos literários mo- 

bilizam desejos humanos, inclu- 

sive o desejo de expressar-se. 

• Descrever e valorizar obras de- 

correntes da cultura popular em 

publicações antigas e atuais. 

• Perceber no texto figuras de lin- 

guagens (metáfora, antítese etc.). 

• Ler e interpretar diversos textos 

literários, identificando o uso dos 

mesmos em contextos variados. 

• Compreender a especificidade do 

texto literário, lidando com seus 

elementos estéticos e discursi- 

vos. 

• Reconhecer a especificidade da 

autoria, a relação intrínseca entre 

autor e obra. 

• Perceber que textos literários mo- 

bilizam desejos humanos, inclu- 

sive o desejo de expressar-se. 

• Descrever e valorizar obras de- 

correntes da cultura popular em 

publicações antigas e atuais. 

• Perceber no texto figuras de lin- 

guagens (metáfora, antítese etc.). 

• Ler e interpretar diversos textos 

literários, identificando o uso dos 

mesmos em contextos variados. 

• Compreender a especificidade do 

texto literário, lidando com seus 

elementos estéticos e discursi- 

vos. 

• Reconhecer a especificidade da 

autoria, a relação intrínseca entre 

autor e obra. 

• Perceber que textos literários mo- 

bilizam desejos humanos, inclu- 

sive o desejo de expressar-se. 

• Descrever e valorizar obras de- 

correntes da cultura popular em 

publicações antigas e atuais. 

• Perceber no texto figuras de lin- 

guagens (metáfora, antítese etc.). 

• Ler e interpretar diversos textos 

literários, identificando o uso dos 

mesmos em contextos variados. 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Escrever textos atentando-se 

para elementos que compõem 

a estrutura e a apresentação 

de cada gênero (o que compõe 

uma fábula, um poema, uma 

notícia, uma regra de jogo 

etc.). 

• Escrever textos em gêneros 

que apresentem em sua organi- 

zação interna diferentes modos 

(tipos) textuais: narração, des- 

crição, argumentação, instru- 

ção, relatos e exposição, sem 

necessidade de classificação 

pelo tipo. 

• Refletir, revisar e reescrever tex- 

tos produzidos considerando um 

ou mais aspectos a seguir: orga- 

nização em parágrafos (quando 

for o caso), sequência lógica de 

Escrita/produção de texto 

 
• Planejar a escrita do texto consi- 

derando o tema central, o gênero 

textual e os prováveis destinatá- 

rios/interlocutores. 

• Escrever textos em diferentes gê- 

neros de acordo com a finalidade 

da situação comunicativa: convi- 

dar (gênero-convite), informar 

(gêneros- cartaz, bilhete, notícia 

etc.) instruir (gêneros, receita, re- 

gra de jogo etc.). 

• Escrever textos atentando-se 

para elementos que compõem a 

estrutura e a apresentação de 

cada gênero (o que compõe uma 

fábula, um poema, uma notícia, 

uma regra de jogo etc.). 

Escrita/produção de texto 

 
• Planejar a escrita do texto consi- 

derando o tema central, o gênero 

textual e os prováveis destinatá- 

rios/interlocutores. 

• Escrever textos em diferentes gê- 

neros de acordo com a finalidade 

da situação comunicativa: convi- 

dar (gênero-convite), informar 

(gêneros- cartaz, bilhete, notícia 

etc.) instruir (gêneros, receita, re- 

gra de jogo etc.). 

• Escrever textos atentando-se 

para elementos que compõem a 

estrutura e a apresentação de 

cada gênero (o que compõe uma 

fábula, um poema, uma notícia, 

uma regra de jogo etc.). 

Escrita/produção de texto 

 
• Planejar a escrita do texto consi- 

derando o tema central, o gênero 

textual e os prováveis destinatá- 

rios/interlocutores. 

• Escrever textos em diferentes gê- 

neros de acordo com a finalidade 

da situação comunicativa: convi- 

dar (gênero-convite), informar 

(gêneros- cartaz, bilhete, notícia 

etc.) instruir (gêneros, receita, re- 

gra de jogo etc.). 

• Escrever textos atentando-se 

para elementos que compõem a 

estrutura e a apresentação de 

cada gênero (o que compõe uma 

fábula, um poema, uma notícia, 

uma regra de jogo etc.). 
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ideias, coerência e coesão, pon- 

tuação, escrita correta das pala- 

vras etc. 

• Apropriar-se de diferentes pro- 

cedimentos necessários ao ato 

de escrever (compreender as- 

pectos notacionais e discursi- 

vos), considerando a diversi- 

dade de gêneros que circulam 

em sociedade. 

• Aplicar vocabulário específico ao 

gênero textual produzido. 

• Considerar a morfologia de pala- 

vras em situações de uso da es- 

crita, construindo significados a 

partir do código escrito e seu 

contexto. 

• Desenvolver autonomia para revi- 

sar o próprio texto durante e de- 

pois do processo de escrita. 

• Escrever textos em gêneros que 

apresentem em sua organização 

interna diferentes modos (tipos) 

textuais: narração, descrição, ar- 

gumentação, instrução, relatos e 

exposição, sem necessidade de 

classificação pelo tipo. 

• Refletir, revisar e reescrever tex- 

tos produzidos considerando um 

ou mais aspectos a seguir: orga- 

nização em parágrafos (quando 

for o caso), sequência lógica de 

ideias, coerência e coesão, pon- 

tuação, escrita correta das pala- 

vras etc. 

• Apropriar-se de diferentes proce- 

dimentos necessários ao ato de 

escrever (compreender aspectos 

notacionais e discursivos), 

• Escrever textos em gêneros que 

apresentem em sua organização 

interna diferentes modos (tipos) 

textuais: narração, descrição, ar- 

gumentação, instrução, relatos e 

exposição, sem necessidade de 

classificação pelo tipo. 

• Refletir, revisar e reescrever tex- 

tos produzidos considerando um 

ou mais aspectos a seguir: orga- 

nização em parágrafos (quando 

for o caso), sequência lógica de 

ideias, coerência e coesão, pon- 

tuação, escrita correta das pala- 

vras etc. 

• Apropriar-se de diferentes proce- 

dimentos necessários ao ato de 

escrever (compreender aspectos 

notacionais e discursivos), 

• Escrever textos em gêneros que 

apresentem em sua organização 

interna diferentes modos (tipos) 

textuais: narração, descrição, ar- 

gumentação, instrução, relatos e 

exposição, sem necessidade de 

classificação pelo tipo. 

• Refletir, revisar e reescrever tex- 

tos produzidos considerando um 

ou mais aspectos a seguir: orga- 

nização em parágrafos (quando 

for o caso), sequência lógica de 

ideias, coerência e coesão, pon- 

tuação, escrita correta das pala- 

vras etc. 

• Apropriar-se de diferentes proce- 

dimentos necessários ao ato de 

escrever (compreender aspectos 

notacionais e discursivos), 
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• Reconhecer diferenças entre or- 

ganização de textos em estro- 

fes/versos e em prosa com uso 

de parágrafos. 

• Produzir, revisar e reescrever 

textos considerando sua estru- 

tura: paragrafação, marginação e 

título procurando demonstrar cla- 

reza e coerência nas informações 

registradas, observando sinais de 

pontuação e sua relação com o 

sentido produzido no texto. 

 
Análise linguística/semiótica 

 
• Reconhecer regularidades e irre- 

gularidades ortográficas aplica- 

das em produção de texto. 

• Reconhecer indicadores que per- 

mitam situar a cadeia 

considerando a diversidade de 

gêneros que circulam em socie- dade. 

• Aplicar vocabulário específico ao 

gênero textual produzido. 

• Considerar a morfologia de pala- 

vras em situações de uso da es- 

crita, construindo significados a 

partir do código escrito e seu 

contexto. 

• Desenvolver autonomia para revi- 

sar o próprio texto durante e de- 

pois do processo de escrita. 

• Reconhecer diferenças entre or- 

ganização de textos em estro- 

fes/versos e em prosa com uso 

de parágrafos. 

• Produzir, revisar e reescrever 

textos considerando sua estru- 

tura: paragrafação, marginação e 

considerando a diversidade de 

gêneros que circulam em socie- 

dade. 

• Aplicar vocabulário específico ao 

gênero textual produzido. 

• Considerar a morfologia de pala- 

vras em situações de uso da es- 

crita, construindo significados a 

partir do código escrito e seu 

contexto. 

• Desenvolver autonomia para revi- 

sar o próprio texto durante e de- 

pois do processo de escrita. 

• Reconhecer diferenças entre or- 

ganização de textos em estro- 

fes/versos e em prosa com uso 

de parágrafos. 

• Produzir, revisar e reescrever 

textos considerando sua estru- 

tura: paragrafação, marginação e 

considerando a diversidade de 

gêneros que circulam em socie- 

dade. 

• Aplicar vocabulário específico ao 

gênero textual produzido. 

• Considerar a morfologia de pala- 

vras em situações de uso da es- 

crita, construindo significados a 

partir do código escrito e seu 

contexto. 

• Desenvolver autonomia para revi- 

sar o próprio texto durante e de- 

pois do processo de escrita. 

• Reconhecer diferenças entre or- 

ganização de textos em estro- 

fes/versos e em prosa com uso 

de parágrafos. 

• Produzir, revisar e reescrever 

textos considerando sua estru- 

tura: paragrafação, marginação e 
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cronológica: localizadores tempo- 

rais, tempos verbais e advérbios 

etc. 

• Usar a variedade linguística apro- 

priada à situação de produção de 

texto, fazendo escolhas adequa- 

das quanto a vocabulário e gra- 

mática. 

• Utilizar a língua escrita como 

meio de informação e de trans- 

missão de cultura e como instru- 

mento para planejar e realizar ta- 

refas concretas em diversas situ- 

ações comunicativas. 

• Construir significados a partir do 

texto escrito e seu contexto. 

• Consultar dicionários enciclopé- 

dias e gramáticas sempre que 

necessário, em momentos de 

título procurando demonstrar cla- 

reza e coerência nas informações 

registradas, observando sinais de 

pontuação e sua relação com o 

sentido produzido no texto. 

 
Análise linguística/semiótica 

 
• Reconhecer regularidades e irre- 

gularidades ortográficas aplica- 

das em produção de texto. 

• Reconhecer indicadores que per- 

mitam situar a cadeia cronoló- 

gica: localizadores temporais, 

tempos verbais e advérbios etc. 

• Usar a variedade linguística apro- 

priada à situação de produção de 

texto, fazendo escolhas adequa- 

das quanto a vocabulário e gra- 

mática. 

título procurando demonstrar cla- 

reza e coerência nas informações 

registradas, observando sinais de 

pontuação e sua relação com o 

sentido produzido no texto. 

 
Análise linguística/semiótica 

 
• Reconhecer regularidades e irre- 

gularidades ortográficas aplica- 

das em produção de texto. 

• Reconhecer indicadores que per- 

mitam situar a cadeia cronoló- 

gica: localizadores temporais, 

tempos verbais e advérbios etc. 

• Usar a variedade linguística apro- 

priada à situação de produção de 

texto, fazendo escolhas adequa- 

das quanto a vocabulário e gra- 

mática. 

título procurando demonstrar cla- 

reza e coerência nas informações 

registradas, observando sinais de 

pontuação e sua relação com o 

sentido produzido no texto. 

 
Análise linguística/semiótica 

 
• Reconhecer regularidades e irre- 

gularidades ortográficas aplica- 

das em produção de texto. 

• Reconhecer indicadores que per- 

mitam situar a cadeia cronoló- 

gica: localizadores temporais, 

tempos verbais e advérbios etc. 

• Usar a variedade linguística apro- 

priada à situação de produção de 

texto, fazendo escolhas adequa- 

das quanto a vocabulário e gra- 

mática. 
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leitura e escrita ampliando seus 

conhecimentos. 

• Utilizar a língua escrita como 

meio de informação e de trans- 

missão de cultura e como instru- 

mento para planejar e realizar ta- 

refas concretas em diversas situ- 

ações comunicativas. 

• Construir significados a partir do 

texto escrito e seu contexto. 

• Consultar dicionários enciclopé- 

dias e gramáticas sempre que 

necessário, em momentos de lei- 

tura e escrita ampliando seus co- 

nhecimentos. 

• Utilizar a língua escrita como 

meio de informação e de trans- 

missão de cultura e como instru- 

mento para planejar e realizar ta- 

refas concretas em diversas situ- 

ações comunicativas. 

• Construir significados a partir do 

texto escrito e seu contexto. 

• Consultar dicionários enciclopé- 

dias e gramáticas sempre que 

necessário, em momentos de lei- 

tura e escrita ampliando seus co- 

nhecimentos. 

• Utilizar a língua escrita como 

meio de informação e de trans- 

missão de cultura e como instru- 

mento para planejar e realizar ta- 

refas concretas em diversas situ- 

ações comunicativas. 

• Construir significados a partir do 

texto escrito e seu contexto. 

• Consultar dicionários enciclopé- 

dias e gramáticas sempre que 

necessário, em momentos de lei- 

tura e escrita ampliando seus co- 

nhecimentos. 



 

 

 
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
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5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Oralidade 

 
• Organizar a fala, selecionando e 

monitorando o uso de recursos 

(tipo de vocabulário, pronúncia, 

entonação, gestos etc.) adequa- 

dos ao gênero oral a ser produ- 

zido. 

• Debater tema em grupo, defen- 

dendo ponto de vista (argumen- 

tos) e elaborando síntese sobre o 

assunto debatido. 

• Entrevistar com o intuito de es- 

clarecer dúvidas ou ampliar co- 

nhecimento. 

• Interpretar e opinar oralmente so- 

bre pinturas e obras literárias e 

de arte conhecidas. 

• Produzir e reproduzir textos orais, 

segundo uma dada 

Oralidade 

 
• Organizar a fala, selecionando e 

monitorando o uso de recursos 

(tipo de vocabulário, pronúncia, 

entonação, gestos etc.) adequa- 

dos ao gênero oral a ser produ- 

zido. 

• Debater tema em grupo, defen- 

dendo ponto de vista (argumen- 

tos) e elaborando síntese sobre o 

assunto debatido. 

• Entrevistar com o intuito de es- 

clarecer dúvidas ou ampliar co- 

nhecimento. 

• Interpretar e opinar oralmente so- 

bre pinturas e obras literárias e 

de arte conhecidas. 

• Planejar e produzir textos jorna- 

lísticos e publicitários, oralmente 

Oralidade 

 
• Organizar a fala, selecionando e 

monitorando o uso de recursos 

(tipo de vocabulário, pronúncia, 

entonação, gestos etc.) adequa- 

dos ao gênero oral a ser produ- 

zido. 

• Debater tema em grupo, defen- 

dendo ponto de vista (argumen- 

tos) e elaborando síntese sobre o 

assunto debatido. 

• Entrevistar com o intuito de es- 

clarecer dúvidas ou ampliar co- 

nhecimento. 

• Interpretar e opinar oralmente so- 

bre pinturas e obras literárias e 

de arte conhecidas. 

• Planejar e produzir textos jorna- 

lísticos e publicitários, oralmente 

Oralidade 

 
• Organizar a fala, selecionando e 

monitorando o uso de recursos 

(tipo de vocabulário, pronúncia, 

entonação, gestos etc.) adequa- 

dos ao gênero oral a ser produ- 

zido. 

• Debater tema em grupo, defen- 

dendo ponto de vista (argumen- 

tos) e elaborando síntese sobre o 

assunto debatido. 

• Entrevistar com o intuito de es- 

clarecer dúvidas ou ampliar co- 

nhecimento. 

• Interpretar e opinar oralmente so- 

bre pinturas e obras literárias e 

de arte conhecidas. 

• Planejar e produzir textos jorna- 

lísticos e publicitários, oralmente 



 

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

intencionalidade (fazer rir, chorar, 

sentir medo etc.). 

• Relatar e expor temas estudados 

em apresentações, feiras cultu- 

rais, exposições ou em outras ati- 

vidades. 

 
Leitura/escuta 

 
• Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 

• Ler textos em diferentes gêneros 

para perceber modos (tipos) tex- 

tuais que compõem sua organi- 

zação interna – narração, descri- 

ção, argumentação, relatos, ex- 

posição e instrução. 

• Empregar recursos expressivos 

(ênfase, entonação de acordo 

ou em meio digital, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

• Produzir e reproduzir textos orais, 

segundo uma dada intencionali- 

dade (fazer rir, chorar, sentir 

medo etc.). 

• Relatar e expor temas estudados 

em apresentações, feiras cultu- 

rais, exposições ou em outras ati- 

vidades. 

• Representar cenas de textos dra- 

máticos, reproduzindo as falas 

das personagens, de acordo com 

as rubricas de interpretação e 

movimento indicadas pelo autor. 

ou em meio digital, considerando 

a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

• Produzir e reproduzir textos orais, 

segundo uma dada intencionali- 

dade (fazer rir, chorar, sentir 

medo etc.). 

• Relatar e expor temas estudados 

em apresentações, feiras cultu- 

rais, exposições ou em outras ati- 

vidades. 

• Representar cenas de textos dra- 

máticos, reproduzindo as falas 

das personagens, de acordo com 

as rubricas de interpretação e 

movimento indicadas pelo autor. 

ou em meio digital, considerando 

a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

• Produzir e reproduzir textos orais, 

segundo uma dada intencionali- 

dade (fazer rir, chorar, sentir 

medo etc.). 

• Relatar e expor temas estudados 

em apresentações, feiras cultu- 

rais, exposições ou em outras ati- 

vidades. 

• Representar cenas de textos dra- 

máticos, reproduzindo as falas 

das personagens, de acordo com 

as rubricas de interpretação e 

movimento indicadas pelo autor. 



 

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

com a pontuação etc.) durante a 

leitura. 

• Utilizar conhecimentos prévios e 

buscar pistas textuais, intertextu- 

ais e contextuais para ler nas en- 

trelinhas (fazer interferências de 

informações implícitas no texto), 

ampliando a compreensão. 

• Identificar e selecionar informa- 

ções relevantes para a compre- 

ensão do texto, de acordo com 

os objetivos da leitura. 

• Desenvolver a compreensão glo- 

bal do texto lido, unificando e in- 

ter-relacionando informações ex- 

plícitas e implícitas, produzindo 

inferências e validando ou não 

(verificação) hipóteses levanta- 

das. 

Leitura/escuta 

 
• Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 

• Ler textos em diferentes gêneros 

para perceber modos (tipos) tex- 

tuais que compõem sua organi- 

zação interna – narração, descri- 

ção, argumentação, relatos, ex- 

posição e instrução. 

• Empregar recursos expressivos 

(ênfase, entonação de acordo 

com a pontuação etc.) durante a 

leitura. 

• Utilizar conhecimentos prévios e 

buscar pistas textuais, intertextu- 

ais e contextuais para ler nas en- 

trelinhas (fazer interferências de 

informações implícitas no texto), 

ampliando a compreensão. 

Leitura/escuta 

 
• Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 

• Ler textos em diferentes gêneros 

para perceber modos (tipos) tex- 

tuais que compõem sua organi- 

zação interna – narração, descri- 

ção, argumentação, relatos, ex- 

posição e instrução. 

• Empregar recursos expressivos 

(ênfase, entonação de acordo 

com a pontuação etc.) durante a 

leitura. 

• Utilizar conhecimentos prévios e 

buscar pistas textuais, intertextu- 

ais e contextuais para ler nas en- 

trelinhas (fazer interferências de 

informações implícitas no texto), 

ampliando a compreensão. 

• Leitura/escuta 

 
Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 

• Ler textos em diferentes gêneros 

para perceber modos (tipos) tex- 

tuais que compõem sua organi- 

zação interna – narração, descri- 

ção, argumentação, relatos, ex- 

posição e instrução. 

• Empregar recursos expressivos 

(ênfase, entonação de acordo 

com a pontuação etc.) durante a 

leitura. 

• Utilizar conhecimentos prévios e 

buscar pistas textuais, intertextu- 

ais e contextuais para ler nas en- 

trelinhas (fazer interferências de 

informações implícitas no texto), 

ampliando a compreensão. 



 

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Corresponder relações entre o 

texto e outros textos (intertextua- 

lidade) e recursos de natureza 

suplementar que acompanham 

(gráficos, tabelas, desenhos, fo- 

tos etc.) no processo de compre- 

ensão e interpretação do texto. 

• Compreender a especificidade do 

texto literário lidando com seus 

elementos estéticos e discursi- 

vos. 

• Compreender a especificidade da 

autoria, a relação intrínseca entre 

autor e obra. 

• Demonstrar que textos literários 

mobilizam desejos humanos, in- 

clusive o desejo de expressar-se. 

• Compreender e valorizar obras 

decorrentes da cultura popular 

em publicações antigas e atuais. 

• Identificar e selecionar informa- 

ções relevantes para a compre- 

ensão do texto, de acordo com 

os objetivos da leitura. 

• Desenvolver a compreensão glo- 

bal do texto lido, unificando e in- 

ter-relacionando informações ex- 

plícitas e implícitas, produzindo 

inferências e validando ou não 

(verificação) hipóteses levanta- 

das. 

• Corresponder relações entre o 

texto e outros textos (intertextua- 

lidade) e recursos de natureza 

suplementar que acompanham 

(gráficos, tabelas, desenhos, fo- 

tos etc.) no processo de compre- 

ensão e interpretação do texto. 

• Compreender a especificidade do 

texto literário lidando com seus 

• Identificar e selecionar informa- 

ções relevantes para a compre- 

ensão do texto, de acordo com 

os objetivos da leitura. 

• Desenvolver a compreensão glo- 

bal do texto lido, unificando e in- 

ter-relacionando informações ex- 

plícitas e implícitas, produzindo 

inferências e validando ou não 

(verificação) hipóteses levanta- 

das. 

• Corresponder relações entre o 

texto e outros textos (intertextua- 

lidade) e recursos de natureza 

suplementar que acompanham 

(gráficos, tabelas, desenhos, fo- 

tos etc.) no processo de compre- 

ensão e interpretação do texto. 

• Compreender a especificidade do 

texto literário lidando com seus 

• Identificar e selecionar informa- 

ções relevantes para a compre- 

ensão do texto, de acordo com 

os objetivos da leitura. 

• Desenvolver a compreensão glo- 

bal do texto lido, unificando e in- 

ter-relacionando informações ex- 

plícitas e implícitas, produzindo 

inferências e validando ou não 

(verificação) hipóteses levanta- 

das. 

• Corresponder relações entre o 

texto e outros textos (intertextua- 

lidade) e recursos de natureza 

suplementar que acompanham 

(gráficos, tabelas, desenhos, fo- 

tos etc.) no processo de compre- 

ensão e interpretação do texto. 

• Compreender a especificidade do 

texto literário lidando com seus 



 

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Descrever no texto figuras de lin- 

guagens (metáfora, antítese etc.). 

• Ler e interpretar diversos textos 

literários, identificando o uso dos 

mesmos em contextos variados. 

• Identificar na leitura elementos 

que compõem a narrativa, pre- 

sentes em diversos gêneros. 

 
Escrita/produção de texto 

 
• Produzir textos escritos em dife- 

rentes gêneros, adequados a ob- 

jetivos/finalidade, destinatários/in- 

terlocutores e o contexto de cir- 

culação. 

• Escrever textos em gêneros que 

apresentem em sua organização 

interna diferentes modos (tipos) 

textuais: narração, descrição, 

elementos estéticos e discursi- 

vos. 

• Compreender a especificidade da 

autoria, a relação intrínseca entre 

autor e obra. 

• Demonstrar que textos literários 

mobilizam desejos humanos, in- 

clusive o desejo de expressar-se. 

• Compreender e valorizar obras 

decorrentes da cultura popular 

em publicações antigas e atuais. 

• Descrever no texto figuras de lin- 

guagens (metáfora, antítese etc.). 

• Ler e interpretar diversos textos 

literários, identificando o uso dos 

mesmos em contextos variados. 

• Identificar na leitura elementos 

que compõem a narrativa, pre- 

sentes em diversos gêneros. 

elementos estéticos e discursi- 

vos. 

• Compreender a especificidade da 

autoria, a relação intrínseca entre 

autor e obra. 

• Demonstrar que textos literários 

mobilizam desejos humanos, in- 

clusive o desejo de expressar-se. 

• Compreender e valorizar obras 

decorrentes da cultura popular 

em publicações antigas e atuais. 

• Descrever no texto figuras de lin- 

guagens (metáfora, antítese etc.). 

• Ler e interpretar diversos textos 

literários, identificando o uso dos 

mesmos em contextos variados. 

• Identificar na leitura elementos 

que compõem a narrativa, pre- 

sentes em diversos gêneros. 

elementos estéticos e discursi- 

vos. 

• Compreender a especificidade da 

autoria, a relação intrínseca entre 

autor e obra. 

• Demonstrar que textos literários 

mobilizam desejos humanos, in- 

clusive o desejo de expressar-se. 

• Compreender e valorizar obras 

decorrentes da cultura popular 

em publicações antigas e atuais. 

• Descrever no texto figuras de lin- 

guagens (metáfora, antítese etc.). 

• Ler e interpretar diversos textos 

literários, identificando o uso dos 

mesmos em contextos variados. 

• Identificar na leitura elementos 

que compõem a narrativa, pre- 

sentes em diversos gêneros. 



 

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

argumentação, instrução, relatos 

e exposição sem necessidade de 

classificação pelo tipo. 

• Identificar na leitura e empregar 

na escrita elementos que com- 

põem a narrativa, presentes em 

diversos gêneros. 

• Refletir, revisar e reescrever tex- 

tos produzidos considerando um 

ou mais aspectos a seguir: orga- 

nização em parágrafos (quando 

for o caso), sequência lógica de 

ideias, coerência e coesão, pon- 

tuação, escrita correta das pala- 

vras etc. 

• Apropriar-se de diferentes pro- 

cedimentos necessários ao ato 

de escrever (compreender as- 

pectos notacionais e discursi- 

vos), considerando a 

Escrita/produção de texto 

 
• Produzir textos escritos em dife- 

rentes gêneros, adequados a ob- 

jetivos/finalidade, destinatários/in- 

terlocutores e o contexto de cir- 

culação. 

• Escrever textos em gêneros que 

apresentem em sua organização 

interna diferentes modos (tipos) 

textuais: narração, descrição, ar- 

gumentação, instrução, relatos e 

exposição sem necessidade de 

classificação pelo tipo. 

• Identificar na leitura e empregar 

na escrita elementos que com- 

põem a narrativa, presentes em 

diversos gêneros. 

• Refletir, revisar e reescrever tex- 

tos produzidos considerando um 

Escrita/produção de texto 

 
• Produzir textos escritos em dife- 

rentes gêneros, adequados a ob- 

jetivos/finalidade, destinatários/in- 

terlocutores e o contexto de cir- 

culação. 

• Escrever textos em gêneros que 

apresentem em sua organização 

interna diferentes modos (tipos) 

textuais: narração, descrição, ar- 

gumentação, instrução, relatos e 

exposição sem necessidade de 

classificação pelo tipo. 

• Identificar na leitura e empregar 

na escrita elementos que com- 

põem a narrativa, presentes em 

diversos gêneros. 

• Refletir, revisar e reescrever tex- 

tos produzidos considerando um 

Escrita/produção de texto 

 
• Produzir textos escritos em dife- 

rentes gêneros, adequados a ob- 

jetivos/finalidade, destinatários/in- 

terlocutores e o contexto de cir- 

culação. 

• Escrever textos em gêneros que 

apresentem em sua organização 

interna diferentes modos (tipos) 

textuais: narração, descrição, ar- 

gumentação, instrução, relatos e 

exposição sem necessidade de 

classificação pelo tipo. 

• Identificar na leitura e empregar 

na escrita elementos que com- 

põem a narrativa, presentes em 

diversos gêneros. 

• Refletir, revisar e reescrever tex- 

tos produzidos considerando um 

 
 



 

 

 
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO 
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5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

diversidade de gêneros que 

circulam em sociedade. 

• Utilizar vocabulário específico ao 

gênero textual produzido. 

• Priorizar a morfologia de palavras 

em situações de uso da escrita, 

construindo significados a partir 

do código escrito e seu contexto. 

• Demonstrar autonomia para revi- 

sar o próprio texto durante e de- 

pois do processo de escrita. 

• Compreender diferenças entre 

organização de textos em estro- 

fes/versos e em prosa com uso 

de parágrafos. 

• Produzir, revisar e reescrever 

textos considerando sua estru- 

tura: paragrafação, marginação e 

título procurando demonstrar cla- 

reza e coerência nas informações 

ou mais aspectos a seguir: orga- 

nização em parágrafos (quando for o 

caso), sequência lógica de ideias, 

coerência e coesão, pon- tuação, 

escrita correta das pala- vras etc. 

• Apropriar-se de diferentes pro- 

cedimentos necessários ao ato 

de escrever (compreender as- 

pectos notacionais e discursi- 

vos), considerando a diversi- 

dade de gêneros que circulam em 

sociedade. 

• Utilizar vocabulário específico ao 

gênero textual produzido. 

• Priorizar a morfologia de palavras 

em situações de uso da escrita, 

construindo significados a partir 

do código escrito e seu contexto. 

ou mais aspectos a seguir: orga- 

nização em parágrafos (quando 

for o caso), sequência lógica de 

ideias, coerência e coesão, pon- 

tuação, escrita correta das pala- 

vras etc. 

• Apropriar-se de diferentes pro- 

cedimentos necessários ao ato 

de escrever (compreender as- 

pectos notacionais e discursi- 

vos), considerando a diversi- 

dade de gêneros que circulam 

em sociedade. 

• Utilizar vocabulário específico ao 

gênero textual produzido. 

• Priorizar a morfologia de palavras 

em situações de uso da escrita, 

construindo significados a partir 

do código escrito e seu contexto. 

ou mais aspectos a seguir: orga- 

nização em parágrafos (quando 

for o caso), sequência lógica de 

ideias, coerência e coesão, pon- 

tuação, escrita correta das pala- 

vras etc. 

• Apropriar-se de diferentes pro- 

cedimentos necessários ao ato 

de escrever (compreender as- 

pectos notacionais e discursi- 

vos), considerando a diversi- 

dade de gêneros que circulam 

em sociedade. 

• Utilizar vocabulário específico ao 

gênero textual produzido. 

• Priorizar a morfologia de palavras 

em situações de uso da escrita, 

construindo significados a partir 

do código escrito e seu contexto. 



 

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

registradas, observando sinais de 

pontuação e sua relação com o 

sentido produzido no texto. 

 
Análise linguística/semiótica 

 
• Compreender regularidades e ir- 

regularidades ortográficas aplica- 

das em produção de texto. 

• Revisar e corrigir a grafia empre- 

gada na produção textual, le- 

vando em conta a importância da 

grafia adequada à produção de 

sentido. 

• Contrapor ocorrências de interfe- 

rências da fala na escrita, anali- 

sando as possibilidades de erro 

(inadequação). 

• Demonstrar autonomia para revi- 

sar o próprio texto durante e de- 

pois do processo de escrita. 

• Compreender diferenças entre 

organização de textos em estro- 

fes/versos e em prosa com uso 

de parágrafos. 

• Produzir, revisar e reescrever 

textos considerando sua estru- 

tura: paragrafação, marginação e 

título procurando demonstrar cla- 

reza e coerência nas informações 

registradas, observando sinais de 

pontuação e sua relação com o 

sentido produzido no texto. 

• Demonstrar autonomia para revi- 

sar o próprio texto durante e de- 

pois do processo de escrita. 

• Compreender diferenças entre 

organização de textos em estro- 

fes/versos e em prosa com uso 

de parágrafos. 

• Produzir, revisar e reescrever 

textos considerando sua estru- 

tura: paragrafação, marginação e 

título procurando demonstrar cla- 

reza e coerência nas informações 

registradas, observando sinais de 

pontuação e sua relação com o 

sentido produzido no texto. 

• Demonstrar autonomia para revi- 

sar o próprio texto durante e de- 

pois do processo de escrita. 

• Compreender diferenças entre 

organização de textos em estro- 

fes/versos e em prosa com uso 

de parágrafos. 

• Produzir, revisar e reescrever 

textos considerando sua estru- 

tura: paragrafação, marginação e 

título procurando demonstrar cla- 

reza e coerência nas informações 

registradas, observando sinais de 

pontuação e sua relação com o 

sentido produzido no texto. 



 

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Estabelecer relações entre nor- 

mas sistematizadas e uso na fala 

e na escrita. 

• Aplicar conhecimentos morfossin- 

táticos na leitura e escrita. 

• Aplicar regras convencionais de 

acentuação gráfica na produção 

escrita. 

• Aplicar vocabulário a partir de ati- 

vidades de pesquisa em jornais e 

revistas, Internet e enciclopédia. 

• Utilizar a língua escrita como 

meio de informação e de trans- 

missão de cultura e como ins- 

trumento para planejar e reali- 

zar tarefas concretas em diver- 

sas situações comunicativas. 

• Reconstruir significados a partir 

do texto escrito e seu contexto. 

Análise linguística/semiótica 

 
• Compreender regularidades e ir- 

regularidades ortográficas aplica- 

das em produção de texto. 

• Revisar e corrigir a grafia empre- 

gada na produção textual, le- 

vando em conta a importância da 

grafia adequada à produção de 

sentido. 

• Contrapor ocorrências de interfe- 

rências da fala na escrita, anali- 

sando as possibilidades de erro 

(inadequação). 

• Estabelecer relações entre nor- 

mas sistematizadas e uso na fala 

e na escrita. 

• Aplicar conhecimentos morfossin- 

táticos na leitura e escrita. 

Análise linguística/semiótica 

 
• Compreender regularidades e ir- 

regularidades ortográficas aplica- 

das em produção de texto. 

• Revisar e corrigir a grafia empre- 

gada na produção textual, le- 

vando em conta a importância da 

grafia adequada à produção de 

sentido. 

• Contrapor ocorrências de interfe- 

rências da fala na escrita, anali- 

sando as possibilidades de erro 

(inadequação). 

• Estabelecer relações entre nor- 

mas sistematizadas e uso na fala 

e na escrita. 

• Aplicar conhecimentos morfossin- 

táticos na leitura e escrita. 

Análise linguística/semiótica 

 
• Compreender regularidades e ir- 

regularidades ortográficas aplica- 

das em produção de texto. 

• Revisar e corrigir a grafia empre- 

gada na produção textual, le- 

vando em conta a importância da 

grafia adequada à produção de 

sentido. 

• Contrapor ocorrências de interfe- 

rências da fala na escrita, anali- 

sando as possibilidades de erro 

(inadequação). 

• Estabelecer relações entre nor- 

mas sistematizadas e uso na fala 

e na escrita. 

• Aplicar conhecimentos morfossin- 

táticos na leitura e escrita. 

 
 
  



  

  

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

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

 



  

  

 

 

 

 

 

• Consultar dicionários enciclopé- 

dias e gramáticas sempre que 

necessário, em momentos de lei- 

tura e escrita ampliando seus co- 

nhecimentos. 

• Aplicar regras convencionais de 

acentuação gráfica na produção 

escrita. 

• Aplicar vocabulário a partir de ati- 

vidades de pesquisa em jornais e 

revistas, Internet e enciclopédia. 

• Utilizar a língua escrita como 

meio de informação e de trans- 

missão de cultura e como ins- 

trumento para planejar e reali- 

zar tarefas concretas em diver- 

sas situações comunicativas. 

• Reconstruir significados a partir 

do texto escrito e seu contexto. 

• Consultar dicionários enciclopé- 

dias e gramáticas sempre que 

necessário, em momentos de lei- 

tura e escrita ampliando seus co- 

nhecimentos. 

• Aplicar regras convencionais de 

acentuação gráfica na produção 

escrita. 

• Aplicar vocabulário a partir de ati- 

vidades de pesquisa em jornais e 

revistas, Internet e enciclopédia. 

• Utilizar a língua escrita como 

meio de informação e de trans- 

missão de cultura e como ins- 

trumento para planejar e reali- 

zar tarefas concretas em diver- 

sas situações comunicativas. 

• Reconstruir significados a partir 

do texto escrito e seu contexto. 

• Consultar dicionários enciclopé- 

dias e gramáticas sempre que 

necessário, em momentos de lei- 

tura e escrita ampliando seus co- 

nhecimentos. 

• Aplicar regras convencionais de 

acentuação gráfica na produção 

escrita. 

• Aplicar vocabulário a partir de ati- 

vidades de pesquisa em jornais e 

revistas, Internet e enciclopédia. 

• Utilizar a língua escrita como 

meio de informação e de trans- 

missão de cultura e como ins- 

trumento para planejar e reali- 

zar tarefas concretas em diver- 

sas situações comunicativas. 

• Reconstruir significados a partir 

do texto escrito e seu contexto. 

• Consultar dicionários enciclopé- 

dias e gramáticas sempre que 

necessário, em momentos de lei- 

tura e escrita ampliando seus co- 

nhecimentos. 



  

  

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

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE 

ARTES VISUAIS  
ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Apreciar e reconhecer formas 

distintas das artes visuais tradici- 

onais e contemporâneas. 

• Conhecer diferentes cores e ex- 

perimentar materiais e suportes 

diversos da natureza. 

• Explorar a imaginação, a criativi- 

dade e a expressividade a partir 

de temas e observação do meio 

ambiente. 

 
 
 
 
 

 

• Conhecer os monumentos/pontos 

turísticos a fim de despertar o 

sentimento de pertencimento e a 

apropriação do patrimônio cultu- 

ral e ambiental da cidade. 

• Conhecer espaços culturais di- 

versos. 

• Conhecer elementos que contri- 

buem para a formação do espec- 

tador. 

• Experimentar processos de cria- 

ção, explorando pensamentos, 

emoções e percepções. 

• Conhecer imagens de obras de 

arte tradicionais e contemporâ- 

neas reconhecendo a diversidade 

cultural presente nas manifesta- 

ções artísticas brasileiras. 

• Reconhecer semelhanças e dife- 

renças em imagens e obras de 

arte observando os elementos da 

composição visual. 

• Apresentar produções dos estu- 

dantes aos colegas, aos profes- 

sores e à comunidade, narrando 

o seu processo de construção. 

• Vivenciar experiências por meio 

das mídias digitais nos processos 

de criação artística. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

ARTES VISUAIS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Criar, explorar e expressar-se a 

partir de temas e observação do 

meio ambiente. 

• Identificar diferentes cores e ex- 

perimentar materiais e suportes 

diversos da natureza. 

• Conhecer alguns fundamentos da 

linguagem visual (cor, forma, tex- 

tura, equilíbrio, movimento, con- 

trastes de claro e escuro), apli- 

cando seus princípios na criação 

de trabalhos artísticos variados. 

• Associar imagens de obras de 

arte tradicionais e contemporâ- 

neas com temas, contextos e 

pensamentos distintos, reconhe- 

cendo a diversidade cultural pre- 

sente nas manifestações artísti- 

cas brasileiras. 

• Criar formas artísticas, exerci- 

tando a imaginação e o potencial 

criativo. 

• Explorar e reconhecer e identifi- 

car elementos constitutivos das 

artes visuais. 

• Conhecer as distintas matrizes 

estéticas e culturais locais e regi- 

onais. 

• Experimentar diferentes formas 

de expressão artística. 

• Reconhecer categorias das artes 

visuais (museus, galerias, institui- 

ções, artistas, artesãos, curado- 

res, etc.). 

• Conhecer os monumentos/pontos 

turísticos do Distrito Federal a fim 

de despertar o sentimento de 

pertencimento e a apropriação do 

patrimônio cultural e ambiental 

das regiões administrativas. 

• Explorar diferentes tecnologias e 

recursos digitais nos processos 

de criação artística. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

ARTES VISUAIS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Conhecer alguns fundamentos da 

linguagem visual, aplicando seus 

princípios na criação de trabalhos 

artísticos variados. 

• Selecionar técnicas, materiais e 

suportes para a produção de ima- 

gens justificando suas escolhas a 

fim de desenvolver o processo 

criativo. 

• Relacionar e compreender critica- 

mente formas distintas das artes 

visuais tradicionais e contempo- 

râneas locais, regionais e nacio- 

nais. 

• 

• Analisar imagens de obras de 

arte tradicionais e contemporâ- 

neas brasileiras com temas, con- 

textos e pensamentos, reconhe- 

cendo a diversidade cultural pre- 

sente nas manifestações artísti- 

cas brasileiras para ampliar o re- 

pertorio cultural. 

• Compreender as diferentes ca- 

racterísticas das cores, como 

forma de elaborar novos parâme- 

tros de conhecimento e observa- 

ção da natureza. 

• Produzir trabalhos artísticos a 

partir de temas e observação do 

meio ambiente. 

• Conhecer e identificar a diversi- 

dade cultural presente em mani- 

festações artísticas brasileiras. 

• Explorar a imaginação e a ex- 

pressividade por meio de temas 

que contextualizem a ação cria- 

dora. 

• 

• Produzir diferentes imagens/com- 

posições por meio das mídias di- 

gitais. 

• Conhecer os monumentos/pontos 

turísticos do Distrito Federal e 

suas motivações históricas a fim 

de despertar o sentimento de 

pertencimento e a apropriação do 

patrimônio cultural e ambiental 

das regiões administrativas. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

ARTES VISUAIS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Reconhecer e valorar a influência 

de distintas matrizes estéticas e 

culturais das artes visuais nas 

manifestações artísticas das cul- 

turas locais, regionais e nacio- 

nais. 

• Conhecer obras de arte sobre a 

diversidade cultural presente no 

Distrito Federal. 

• Pesquisar e exercitar as diferen- 

tes propriedades da cor. 

• Conhecer os fundamentos da lin- 

guagem visual e aplicar seus 

princípios em criação de traba- 

lhos artísticos variados. 

• Apreciar obras artísticas, obser- 

vando fundamentos da 

• Pesquisar e conhecer três dos 

maiores protagonistas na cena 

da construção de Brasília, esta- 

belecendo a relação de elemen- 

tos visuais como formas geomé- 

tricas, volume, equilíbrio, e dinâ- 

mica de cores e traços (linhas) 

com a Arquitetura. 

• Conhecer o patrimônio artístico 

do Distrito Federal. 

• Frequentar espaços culturais di- 

versos. 

• Analisar imagens de obras de 

arte tradicionais e contemporâ- 

neas brasileiras com temas, con- 

textos e pensamentos, reconhe- 

cendo a diversidade cultural 

• Selecionar técnicas, materiais e 

suportes para a produção de ima- 

gens justificando suas escolhas a 

fim de desenvolver o processo 

criativo. 

• Conhecer diferentes ima- 

gens/composições por meio das 

mídias digitais. 

• Reconhecer processos de cria- 

ção, explorando pensamentos, 

emoções e percepções para insti- 

gar a reflexão, a sensibilidade, a 

imaginação, a intuição, a curiosi- 

dade e a flexibilidade. 

• Identificar o processo de constru- 

ção das produções realizadas in- 

dividual ou coletivamente, de- 

monstrando atitude de respeito 

frente aos seus trabalhos e dos 

colegas. 

• Valorizar o patrimônio cultural, 

material e imaterial, de culturas 

diversas, em especial a brasi- 

leira, incluindo-se suas matrizes 

indígenas, africanas e europeias, 

de diferentes épocas, favore- 

cendo a construção de vocabulá- 

rio e repertório relativos às dife- 

rentes linguagens artísticas. 



  

  

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

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

ARTES VISUAIS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

linguagem visual a fim de estabe- 

lecer conceitos e significados 

propostos. 

presente nas manifestações ar- 

tísticas para ampliar o repertório 

cultural. 

  

 
 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

ARTES VISUAIS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Pesquisar e conhecer as diversas 

áreas de produção e trabalhos 

artísticos. 

• Elaborar trabalhos que utilizem 

de aspectos artísticos visuais da 

diversidade brasileira. 

• Reconhecer e valorar a influência 

de distintas matrizes estéticas e 

culturais das Artes Visuais nas 

manifestações artísticas das cul- 

turas locais, regionais e nacionais 

e internacionais. 

• Reconhecer e valorar a influência 

de distintas matrizes estéticas e 

culturais das artes visuais nas 

manifestações artísticas das 

• Compreender as diferentes ca- 

racterísticas das cores e elaborar 

novos parâmetros de conheci- 

mento. 

• Apreciar obras artísticas, identifi- 

cando fundamentos da lingua- 

gem visual e estabelecendo con- 

ceitos e significados propostos 

por artistas. 

• Estabelecer relações entre ele- 

mentos (objetos, formas) de dife- 

rentes proporções. 

• Conhecer, apreciar e valorizar o 

patrimônio artístico do Distrito Fe- 

deral. 

• Explicar o fazer artístico como 

meio de desenvolvimento de 

• Construir imagens a partir da se- 

leção e pesquisa de materiais, 

suportes e técnicas que melhor 

dialogam com as produções dos 

estudantes a fim de desenvolver 

o potencial criativo. 

• Criar imagens e produções visu- 

ais por meio das mídias digitais. 

• Conhecer as diferentes imagens 

de obras históricas da arte brasi- 

leira a fim de compreender a im- 

portância e a diversidade das 

manifestações artísticas. 

• Frequentar espaços culturais di- 

versos, conhecendo aspectos im- 

portantes na formação estética e 

visual. 

• Avaliar o processo de construção 

das produções realizadas indivi- 

dual ou coletivamente, demons- 

trando atitude de respeito frente 

aos seus trabalhos e dos cole- 

gas. 

• Analisar imagens e obras de arte 

destacando os elementos da 

composição visual e suas rela- 

ções com a produção de sentidos 

e significados. 

• Analisar manifestações artísticas 

brasileiras expostas em espaços 

culturais, com atitudes de res- 

peito a fim de desenvolver a ar- 

gumentação e o repertório 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

ARTES VISUAIS 
ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

culturas locais, regionais, nacio- 

nais e universais. 

• Conhecer a diversidade cultural 

como meio de construção da 

identidade coletiva. 

potencialidades, percepção, refle- xão, 

intuição, sensibilidade, ima- ginação e 

flexibilidade. 

 relativo às diferentes linguagens 

artísticas. 



 

  

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

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

TEATRO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Conhecer espaços culturais de 

comunicação artística teatral que 

estejam em torno da escola ou 

da comunidade do estudante. 

• Desenvolver a percepção sobre 

formas distintas de manifesta- 

ções do teatro em diferentes con- 

textos, conhecendo aspectos de 

formação de plateia. 

• Exercitar a criatividade por meio 

do faz de conta e imitação utili- 

zando o corpo. 

• Conhecer elementos da teatrali- 

dade e suas relações expressi- 

vas e compositivas. 

• Utilizar-se de modalidades tea- 

trais para desenvolver a confi- 

ança em si mesmo, a autodisci- 

plina e a liberdade de autoex- 

pressão. 

• Reconhecer a estrutura do texto 

dramático: início, meio e fim. 

• Interpretar narrativas. infantis 

• Confeccionar e utilizar máscaras 

com referências indígenas, afri- 

canas japonesas, gregas, india- 

nas e outras 

• Perceber o teatro como fonte de 

cultura e sua relação com a histó- 

ria, respeitando as diversidades 

étnicas, religiosas, culturais e so- 

ciais. 



 

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

TEATRO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Utilizar espaços culturais de co- 

municação artística teatral que 

estejam na cidade ou em regiões 

vizinhas. 

• Apreciar diferentes formas de 

manifestações do teatro em dife- 

rentes contextos, conhecendo as- 

pectos de formação de plateia. 

• Criar cenas dramáticas por meio 

de histórias ou memórias utili- 

zando o corpo. 

• Conhecer elementos da teatrali- 

dade e suas relações expressi- 

vas e compositivas. 

• Interpretar personagens de narra- 

tivas teatrais para estimular a au- 

tocrítica, o senso estético e de- 

senvolver a autodisciplina e liber- 

dade de autoexpressão. 

• Produzir e encenar pequenas pe- 

ças teatrais. 

• Produzir individual e coletiva- 

mente textos dramáticos com iní- 

cio, meio e fim. 

• Reconhecer e compreender o te- 

atro como fonte de cultura e sua 

relação com a história, respei- 

tando as diversidades étnicas, re- 

ligiosas, culturais e sociais. 

• Encenar pequenas cenas tea- 

trais, utilizando máscaras com re- 

ferências indígenas, africanas ja- 

ponesas, gregas, indianas e ou- 

tras. 



 

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

TEATRO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Conhecer espaços culturais de 

comunicação artística teatral do 

Distrito Federal. 

• Compreender diferentes formas 

de manifestações do teatro em 

diversos contextos, conhecendo 

aspectos de formação de plateia. 

 

• Expressar-se cenicamente por 

meio do corpo, visando criar há- 

bitos sociais, organizar ideias e 

pensamentos. 

• Dramatizar cenas explorando 

desde a teatralidade dos gestos e 

das ações do cotidiano até ele- 

mentos de diferentes matrizes 
estéticas e culturais. 

• Utilizar os elementos teatrais nas 

produções cênicas. 

• Criar e interpretar personagens 

de narrativas teatrais para esti- 

mular a confiança em si mesmo, 

desenvolver a autodisciplina e li- 

berdade de autoexpressão. 

• Produzir e encenar espetáculos 

teatrais. 

• Produzir com autonomia textos 

de diferentes gêneros dramáticos 

com início, meio e fim. 

• Conhecer cenas cotidianas das 

culturas indígenas, quilombolas e 

afro-brasileiras respeitando suas 

especificidades. 



 

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

TEATRO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Experienciar diferentes formas de 

manifestações do teatro em di- 

versos contextos, observando os 

aspectos de plateia. 

• Combinar movimentos corporais 

e vocais em atividades cênicas 

em grupo ou individual. 

• Produzir textos dramáticos e en- 

cená-los expressando-se por 

meio do corpo, voz e sensações. 

• Identificar as diferentes modalida- 

des teatrais. 

• Reconhecer e experienciar os 

elementos teatrais em espetácu- 

los cênicos. 

• Explorar diferentes tecnologias e 

recursos digitais em produções 

cênicas. 

• Vivenciar cenas cotidianas das 

culturas indígenas, ciganas, qui- 

lombolas e afro-brasileiras dos 

grupos que residem no Distrito 

Federal e entorno respeitando 

suas especificidades. 

• Criar e exercitar novas formas de 

linguagens corporal e cênica a 

partir do circo (palhaçadas/clown 

por meio da definição de um per- 

sonagem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

TEATRO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Conhecer espaços culturais his- 

tóricos de comunicação artística 

nas regiões do Brasil. 

• Pesquisar e conhecer os princi- 

pais dramaturgos e atores tea- 

trais do Brasil. 

• Experienciar e comparar diferen- 

tes formas de manifestações do 

teatro em diversos contextos, ob- 

servando os aspectos de plateia. 

• Compor movimentos corporais e 

vocais em atividades cênicas em 

grupo ou individual. 

• Encenar textos dramáticos de pe- 

ças brasileiras expressando-se 

por meio do corpo, voz e sensa- 

ções. 

• Produzir peças teatrais com defi- 

nição de elenco (atores, diretor, 

sonoplasta, cenógrafo). 

• Identificar e compreender as in- 

fluências das culturas indígenas 

e afro-brasileiras, marcadas pela 

diversidade de rituais, mitos e 

imaginários, entendendo a fun- 

ção do corpo como elemento ex- 

pressivo das relações pessoais. 

• Produzir e exercitar novas formas 

de linguagens corporal e cênica 

a partir do circo (palhaça- das/clown) 

por meio da criação de personagens 

e ter a possibili- dade de brincar com 

outra per- sonalidade. 

• Utilizar diferentes tecnologias e re- 

cursos digitais em produções cêni- 

cas. 



 

 

 

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

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Contextos e Práticas 

 
• Vivenciar brincadeiras, jogos 

rítmicos e canções presentes 

em sua cultura, que resgatem 

o universo infantil da criança 

 
Elementos da Linguagem 

• Identificar as partes do corpo 

e o corpo em sua totalidade 

no movimento. 

• Experimentar ações 

corporais. 

 
Processos de Criação 

• Vivenciar improvisações em 

dança. 

• Utilizar a imaginação como 

Contextos e Práticas 

 
• Vivenciar brincadeiras, jogos 

rítmicos e canções presentes em 

sua cultura, que resgatem o uni- 

verso infantil da criança. 

 
Elementos da Linguagem 

• Identificar as partes do corpo e o 

corpo em sua totalidade no 

movimento. 

• Experimentar ações corporais 

 
Processos de Criação 

• Vivenciar improvisações em 

dança. 

• Utilizar a imaginação como 

Contextos e Práticas 

 
• Vivenciar brincadeiras, jogos 

rítmicos e canções presentes em 

sua cultura, que resgatem o uni- 

verso infantil da criança 

 
• Conhecer espaços culturais da 

comunidade local voltados para 

dança. 

 
Elementos da Linguagem 

• Conhecer e vivenciar os 

elementos do espaço. 

• Vivenciar percursos espaciais 

variados. 

 
 
 
 

Contextos e Práticas 

 
• Conhecer espaços culturais da 

comunidade local voltados para 

dança. 

 
Elementos da Linguagem 

• Vivenciar os elementos do 

espaço. 

• Vivenciar percursos espaciais 

variados. 

• Experimentar variações de tempo 

do movimento. 

 
Processos de Criação 

• Vivenciar improvisações em 

dança. 



 

 

 

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

PARA ASUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

estímulo e material para 

improvisações em dança. 

estímulo e material para 

improvisações em dança. 

• Vivenciar momentos de trocas 

sobre as experiências em dança. 

Processos de Criação 

• Vivenciar improvisações em 

dança. 

• Experimentar movimentos a partir 

de elementos da natureza 

 
• Vivenciar momentos de trocas 

sobre as experiências em dança. 

 

• Experimentar movimentos a partir 

de elementos da natureza 

• Vivenciar momentos de trocas 

sobre as experiências em dança 



 

 

 

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

PARA ASUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Contextos e Práticas 

 
• Experimentar, conhecer e 

compartilhar de brincadeiras, 

jogos rítmicos e canções do 

contexto do estudante seja 

ele familiar, da comunidade 

e/ou da escola. 

 
Elementos da Linguagem 

• Identificar as partes 

fracionadas do corpo e o 

corpo em sua totalidade no 

movimento. 

• Explorar as possibilidades de 

forma do corpo. 

Contextos e Práticas 

 
• Experimentar, conhecer e com- 

partilhar de brincadeiras, jogos 

rítmicos e canções do contexto 

do estudante seja ele familiar, da 

comunidade e/ou da escola. 

 
Elementos da Linguagem 

• Diferenciar ações de 

deslocamento das ações no 

espaço pessoal (cinesfera). 

• Conhecer e experimentar 

elementos do espaço. 

Contextos e Práticas 

 
• Experimentar, conhecer e com- 

partilhar de brincadeiras, jogos 

rítmicos e canções do contexto 

do estudante seja ele familiar, da 

comunidade e/ou da escola. 

• Conhecer espaços culturais de 

dança da Região Administrativa 

circunvizinha à escola e identifi- 

car seus elementos constitutivos 
 

Elementos da Linguagem 

•  Experimentar elementos do 

espaço. 

• Combinar percursos espaciais 

variados 

Contextos e Práticas 

 

• Experimentar, conhecer e com- 

partilhar de brincadeiras, jogos 

rítmicos e canções do contexto 

do estudante seja ele familiar, da 

comunidade e/ou da escola. 

 
• Conhecer espaços culturais de 

dança da Região Administrativa 

circunvizinha à escola e identifi- 

car seus elementos constitutivos. 

 
Elementos da Linguagem 

• Combinar percursos espaciais 

variados. 

• Combinar variações do tempo dos 



 

 

 

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

PARA ASUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Processos de Criação 

 
• Vivenciar improvisações em 

dança individualmente, em 

duplas e/ou trios 

 
• Experimentar movimentação 

a partir de elementos da 

natureza da fauna e da flora. 

 
• Compartilhar e refletir em 

grupo sobre as experiências 

vivenciadas nas atividades 

em sala. 

Processos de Criação 

 
• Vivenciar improvisações em 

dança individualmente, em du- 

plas e/ou trios. 

 
• Experimentar movimentação a 

partir de elementos da natureza 

da fauna e da flora. 

 
• Compartilhar e refletir em grupo 

sobre as experiências vivencia- 

das nas atividades em sala. 

Processos de Criação 

 
• Vivenciar improvisações em 

dança individualmente, em du- 

plas e/ou trios 

 
• Improvisar danças inspiradas em 

obras artísticas de outras lingua- 

gens. 

• Compartilhar e refletir em grupo 

sobre as experiências vivencia- 

das nas atividades em sala. 

movimentos. 

 
Processos de Criação 

 
• Vivenciar improvisações em 

dança individualmente, em du- 

plas e/ou trios 

• Improvisar danças inspiradas em 

obras artísticas de outras lingua- 

gens. 

• Compartilhar e refletir em grupo 

sobre as experiências vivencia- 

das nas atividades em sala. 



 

 

 

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

PARA ASUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Contextos e Práticas 

 
• Conhecer, vivenciar e apreci- 

ar manifestações de dança do 

contexto do estudante seja 

ele familiar, da comunidade 

e/ou da escola. 

 
• Conhecer as danças das 

diferentes matrizes culturais 

presentes no patrimônio 

artístico brasileiro. 

 
Elementos da Linguagem 

• Conhecer as articulações do 

corpo e suas possibilidades 

de movimentação. 

• Explorar e compreender as 

Contextos e Práticas 

 
• Conhecer, vivenciar e apreciar 

manifestações de dança do 

contexto do estudante seja ele 

familiar, da comunidade e/ou da 

escola. 

• Conhecer as danças das 

diferentes matrizes culturais 

presentes no patrimônio artístico 

brasileiro. 

 

 
Elementos da Linguagem 

• Combinar ações corporais, com e 

sem deslocamento. 

 
• Associar ações corporais explo- 

Contextos e Práticas 

 
• Vivenciar e apreciar manifesta- 

ções de dança do contexto do 

estudante seja ele familiar, da 

comunidade e/ou da escola. 

 
• Conhecer as danças das 

diferentes matrizes culturais 

presentes no patrimônio artístico 

brasileiro. 

• Conhecer espaços culturais de 

Brasília com promoção ao 

sentimento de pertencimento à 

cidade. 

Contextos e Práticas 

 
• Conhecer espaços culturais de 

Brasília com promoção ao senti- 

mento de pertencimento à cida- 

de. 
• Reconhecer e identificar os 

elementos constitutivos dos es- 

paços culturais e suas formas de 

funcionamento. 

 
Elementos da Linguagem 

 
• Combinar ações corporais explo- 

rando percursos espaciais. 

 
• Compor diversos percursos 

espaciais em diferentes varia- 



 

 

 

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

PARA ASUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

possibilidades de forma do 

corpo. 

 

 

 

Processos de Criação 

 
• Utilizar obras artísticas como 

inspiração para a criação em 

dança. 

rando os elementos do espaço 

 
Processos de Criação 

• Utilizar obras artísticas como 

inspiração para a criação em 

dança. 

• Vivenciar propostas de criação 

coletiva. 

Elementos da Linguagem 

 
• Combinar ações corporais explo- 

rando percursos espaciais. 

 
Processos de Criação 

• Vivenciar propostas de criação 

coletiva. 

• Explorar a criação artística por 

meio de fotografias, vídeos, 

áudios e outros. 

• Vivenciar trocas e reflexão sobre 

as experiências de dança 

vivenciadas em grupo. 

ções de tempo. 

 
Processos de Criação 

• Explorar a criação artística por 

meio de fotografias, vídeos, 

áudios e outros. 

• Vivenciar trocas e reflexão sobre 

as experiências de dança 

vivenciadas em grupo 



 

 

 

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

PARA ASUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Contextos e Práticas 

 
• Conhecer, vivenciar e 

apreciar manifestações de 

dança da cultura local e 

regional. 

 
Elementos da Linguagem 

• Estabelecer relações entre o 

movimento das partes do 

corpo, movimentos parciais, e 

do corpo na totalidade, 

movimentos totais. 

 
Processos de Criação 

• Vivenciar propostas de 

criação coletiva em dança em 

pequenos e grandes grupos. 

Contextos e Práticas 

 
• Conhecer, vivenciar e apreciar 

manifestações de dança da cultu- 

ra local e regional. 

• Pesquisar a diversidade cultural 

presente nas manifestações de 

dança brasileira. 

 
Elementos da Linguagem 

• Ampliar as possibilidades de 

experimentação das formas do 

corpo. 

• Ampliar o repertório de 

experimentação de ações 

corporais. 

Contextos e Práticas 

 
• Conhecer espaços culturais do 

Distrito Federal, em especial 

aqueles voltados para as práticas 

de dança. 

• Identificar elementos constitutivos 

do espaço cultural teatral. 

 
Elementos da Linguagem 

 
• Conhecer e vivenciar os elemen- 

tos do espaço. 

 
Processos de Criação 

• Utilizar obras artísticas (músicas, 

peças teatrais, literatura, artes 

visuais) como inspiração para a 

Contextos e Práticas 

 
• Conhecer os campos de atuação 

profissional da área de dança. 

 
Elementos da Linguagem 

 
• Combinar variações de tempo 

dos movimentos. 

 

 
Processos de Criação 

• Utilizar obras artísticas (músicas, 

peças teatrais, literatura, artes 

visuais) como inspiração para a 

criação em dança. 

 
• Compreender a dança como um 



 

 

 

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

HUMANOS/EDUCAÇÃO PARA ASUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – 
ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS - ARTE 

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Refletir sobre os 

momentos de criação em 

dança vivenciados. 

Processos de Criação 

• Experimentar movimentos a 

partir de estímulos internos 

(pessoais). 

criação em dança. 

• Refletir sobre os momentos 

de criação em dança 

vivenciados. 

 

fazer processual identificando 

suas etapas. 

 
• Refletir sobre os momentos 

de criação em dança 

vivenciados. 



 

 

 

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

PARA ASUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Contextos e Práticas 

 
• Conhecer as manifestações 

de dança das regiões do Bra- 

sil. 

 

 
Elementos da Linguagem 

 
• Explorar diferentes posturas 

corporais, alternando as par- 

tes do corpo que o apoiam 

sobre o solo. 

 

 
Processos de Criação 

 
• Vivenciar propostas de cria- 

ção coletiva em dança. 

Contextos e Práticas 

 
• Adquirir repertório relativo às 

diferentes manifestações de dan- 

ça de matrizes indígenas, africa- 

nas e europeias 

 
Elementos da Linguagem 

 
• Identificar e caracterizar as for- 

mas,as ações corporais, as estru- 

turas espaciais e temporais mais 

presentes nas manifestações de 

dança das diferentes matrizes 

culturais brasileiras. 

Contextos e Práticas 

 
• Adquirir repertório relativo às 

diferentes manifestações de dan- 

ça de matrizes indígenas, africa- 

nas e europeias. 

 
• Conhecer possibilidades alterna- 

tivas de espaços cênicos urbanos 

e seus elementos constitutivos. 

 
Elementos da Linguagem 

 
• Identificar e caracterizar as for- 

mas, as ações corporais, as es- 

truturas espaciais e temporais 

mais presentes nas manifesta- 

ções de dança das diferentes 

Contextos e Práticas 

 
• Explorar jogos eletrônicos de 

dança. 

 
Elementos da Linguagem 

 
• Identificar as qualidades do fator 

de movimento peso e as atitudes 

com relação à gravidade. 

 

 

Processos de Criação 

 
• Explorar a criação artística por 

meio de fotografias, vídeos, áu- 

dios e outros. 



  

  

 
 

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

EIXOS INTEGRADORES – 
ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS - 

ARTE 
MÚSICA 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

1º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

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

EIXOS INTEGRADORES – 
ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS - ARTE 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

 Processos de Criação 

 
• Experimentar movimentos a 

partir de diferentes estímulos 

narrativos e factuais. 

matrizes culturais brasileiras. 

 
Processos de Criação 

 
• Vivenciar momentos de reflexão 

sobre as experiências de 

criação em dança, 

compreendendo as etapas de 

seu processo de cria- ção. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



  

  

• Apreciar diversas formas, gêne- 

ros e estilos de expressão musi- 

cal, do contexto do estudante, 

seja ele familiar, da comunidade 

e/ou da escola. 

• Conhecer, valorizar e respeitar a 

diversidade musical como res- 

gate da cultura popular e amplia- 

ção de repertório. 

• Explorar diversas fontes sonoras, 

como as existentes no próprio 

corpo (palmas, voz, estalos, pas- 

sos), na natureza e em objetos 

cotidianos, reconhecendo os ele- 

mentos constitutivos da música. 

• Perceber o silêncio como parte 

de sequências sonoras. 

• Explorar sonoridades de banda 

rítmica (de instrumentos conven- 

cionais ou de materiais reutilizá- 

veis) como chocalhos, pandorins, 

reco-reco, triângulo, pandeiro, ca- 

xixi, guizo, agogô, afoxé, clavas, 

tambores, bumbu, xilofone, pra- 

tos, dentre outros. 

• Explorar diferentes formas de re- 

gistro musical não convencional 

para anotações de criações pró- 

prias, de seus pares e contextos. 

• Observar suas possibilidades vo- 

cais bem como os cuidados para a 

preservação da voz. 

• Perceber e explorar os elementos 

constitutivos da música por meio 

de jogos, brincadeiras, canções e 

práticas diversas. 

• Criar e produzir música a partir 

de jogos musicais, brincadeiras, 

brinquedos cantados, rítmicos e 

sonoros. 

• Experenciar improvisações so- 

noro musicais por meio de ativi- 

dades diversas no intuito de de- 

senvolver o seu protagonismo ex- 

pressivo individual e/ou coletivo. 

• Explorar diferentes formas de re- 

gistro musical não convencional 

para anotações de criações pró- 

prias, de seus pares e contextos. 

• Reconhecer e 

experimentar, em 

projetos temáticos, as 

relações processuais 

entre diversas lin- 

guagens artísticas 

(dança, teatro, artes 

visuais). 

• Explorar diferentes 

tecnologias e recursos 

digitais nos processos de 

criação, 

vivência,experencia- ção, 

apreciação, compartilha- 

mento artístico. 

• Experenciar 

improvisações so- noro 

musicais por meio de 

ativi- dades diversas no 

intuito de de- senvolver o 

seu protagonismo ex- 

pressivo individual e/ou 

coletivo. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

MÚSICA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Apreciar e identificar diversas for- 

mas, gêneros e estilos de expres- 

são musical, do contexto do estu- 

dante, seja ele familiar, da comu- 

nidade e/ou da escola. 

•  Valorizar e respeitar a diversi- 

dade musical como resgate da 

cultura• Identificar os elementos 

constitutivos da música por meio 

de jogos, brincadeiras, canções e 

práticas diversas. 

• Discriminar o silêncio como parte 

de sequências sonoras nas ativi- 

dades de brinquedos sonoros e 

jogos folclóricos. 

• Improvisar em diversos contextos 

musicais (corpo, natureza, obje- 

tos, ambientes e instrumentos), 

como processo de criação popu- 

lar e ampliação de repertório. 

• Identificar os elementos constitu- 

tivos da música por meio de jo- 

gos, brincadeiras, canções e prá- 

ticas diversas. 

• Discriminar o silêncio como parte 

de sequências sonoras nas ativi- 

dades de brinquedos sonoros e 

jogos folclóricos. 

• Improvisar em diversos contextos 

musicais (corpo, natureza, obje- 

tos, ambientes e instrumentos), 

como processo de criação. 

• Acompanhar música, utilizando 

instrumentos da bandinha e/ou 

confeccionados. 

• Identificar os elementos constitu- 

tivos da música por meio de jo- 

gos, brincadeiras, canções e prá- 

ticas diversas. 

• Acompanhar música, utilizando 

instrumentos da bandinha e/ou 

confeccionados. 

• Criar códigos próprios para repre- 

sentação sonora. 

• Propor temas para projetos temá- 

ticos musicais com seus pares 

para apresentação na escola. 

• Utilizar diferentes tecnologias e 

recursos digitais (celular, filmado- 

ras e gravadores em geral) nos 

processos de criação, improvisa- 

ção musical, apresentações, 

apreciação e demais espaços, 

como registro das atividades mu- 

sicais realizadas. 

• Improvisar em diversos contextos 

musicais (corpo, natureza, obje- 

tos, ambientes e instrumentos), 

como processo de criação. 

• Acompanhar música, utilizando 

instrumentos da bandinha e/ou 

confeccionados. 

• Criar códigos próprios para repre- 

sentação sonora. 

• Propor temas para projetos temá- 

ticos musicais com seus pares 

para apresentações nas escolas. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

MÚSICA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Organizar as sonoridades por 

classificação de fontes sonoras, 

observando suas características. 

• Explorar suas possibilidades vo- 

cais bem como os cuidados para 

a preservação da voz. 

   



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

MÚSICA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Perceber e reconhecer diversas 

formas, gêneros e estilos de ex- 

pressão musical da Região Admi- 

nistrativa na qual vive e/ou es- 

tuda. 

• Trocar as experiências/vivências 

dos diversos gêneros/estilos mu- 

sicais de seu contexto, reconhe- 

cendo sua diversidade cultural. 

• Utilizar diversas fontes sonoras 

em criações musicais: trilha so- 

nora para peças de teatro, dança, 

contação de história, atividades 

corporais livres e/ou guiadas. 

• Utilizar adequadamente o poten- 

cial vocal no canto individual e/ou 

coletivo, fala, conto e reconto de 

histórias, nas atividades em sala, 

no geral. 

• Analisar os elementos constituti- 

vos da música em audições guia- 

das. 

• Criar e produzir contextos sono- 

romusicais, utilizando intencional- 

mente os elementos constitutivos 

da música em peças teatrais, jo- 

gos, trilhas sonoras, histórias, 

brincadeiras, dentre outros que 

compõem o cotidiano escolar. 

• Relacionar o silêncio contido nas 

sequências sonoras como ele- 

mento formador do ritmo (pau- 

sas) em atividades de percepção 

musical, livres ou guiadas. 

• Compor repertório musical indivi- 

dual e/ou coletivo utilizando ins- 

trumentos da bandinha. 

• Utilizar códigos próprios de regis- 

tro musical, para representação 

sonora. 

• Elaborar projetos temáticos em 

coletivo com seus pares e profes- 

sores para atividades musicais 

escolares. 

• Apreciar criticamente atividades 

musicais realizadas e registradas 

por meio das tecnologias de mí- 

dia. 

• Utilizar diferentes tecnologias e 

recursos digitais nos processos 

de criação, vivência, experencia- 

ção, apreciação, compartilha- 

mento artístico. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

MÚSICA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Apreciar estilos e gêneros musi- 

cais no contexto da formação da 

sociedade brasileira. 

• Perceber e reconhecer elemen- 

tos dos vários gêneros e estilos 

da expressão musical do con- 

texto da origem do DF. 

• Combinar gêneros e estilos musi- 

cais do DF para expressar sua di- 

versidade cultural desde sua ori- 

gem, por meio das demais lin- 

guagens artísticas (artes visuais, 

dança e teatro). 

• Perceber suas potencialidades 

vocais na interpretação de obras 

musicais. 

• Analisar os elementos constituti- 

vos da música referentes ao 

ritmo, intensidade e altura, identi- 

ficando-os no repertório individual 

e coletivo da sala de aula. 

• Explorar, por meio da escuta 

atenta de obras musicais, a im- 

portância e a função do silêncio 

como parte da estrutura musical 

em diferentes gêneros/estilos 

musicais. 

• Tocar instrumentos da bandinha, 

de maneira organizada e intenci- 

onal em projetos temáticos, rela- 

cionando gêneros/estilos musi- 

cais diversos. 

• Executar músicas com instru- 

mentos da bandinha como fundo 

na montagem de espetáculos. 

• Codificar sistematicamente as 

músicas tocadas com os instru- 

mentos da bandinha, simboli- 

zando cada instrumento utilizado 

com registro próprio. 

• Tocar instrumentos da bandinha, 

de maneira organizada e intenci- 

onal em projetos temáticos, rela- 

cionando gêneros/estilos musi- 

cais diversos. 

• Executar músicas com instru- 

mentos da bandinha como fundo 

na montagem de espetáculos. 

• Codificar sistematicamente as 

músicas tocadas com os instru- 

mentos da bandinha, simboli- 

zando cada instrumento utilizado 

com registro próprio. 

• Registrar, em multimídia, produ- 

ções musicais criadas pelos pa- 

res e coletivo da comunidade es- 

colar utilizando os conteúdos mu- 

sicais desenvolvidos para apreci- 

ação crítica. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

MÚSICA ENSINO 
FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

   • Visitar e conhecer espaços musi- 

cais/culturais do Distrito Federal 

e entorno para apreciação e am- 

pliação de repertório cultural. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
LINGUAGENS - ARTE 

MÚSICA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Utilizar gêneros e estilos da ex- 

pressão musical no contexto das 

tradições orais, em pesquisas 

musicais. 

• Conhecer elementos dos vários 

gêneros e estilos musicais do re- 

pertório das regiões do Brasil. 

• Montar espetáculos temáticos 

para execução de composições 

individuais e/ou coletivas utili- 

zando diversas fontes sonoras 

• Reconhecer sua tessitura vocal 

com base em registros sonoros 

graves e agudos. 

• Selecionar intencionalmente os 

elementos constitutivos da mú- 

sica em criações musicais com o 

propósito de evocar determinada 

emoção (medo, raiva, tensão, 

calma, dentre outras). 

• Executar livremente cantigas e 

canções do repertório próprio e 

coletivo do contexto escolar, ob- 

servando as pequenas quebras 

sonoras que constituem o ritmo, 

pulsação e duração do som. 

• Montar espetáculos temáticos 

para execução de composições 

individuais e/ou coletivas utili- 

zando diversas fontes sonoras. 

• Reconhecer sua tessitura vocal 

com base em registros sonoros 

graves e agudos. 

• Selecionar intencionalmente os 

elementos constitutivos da mú- 

sica em criações musicais com o 

propósito de evocar determinada 

emoção. 

• Participar de apresentações mu- 

sicais tocando instrumentos da 

bandinha e cantando, em proje- 

tos temáticos do contexto esco- 

lar. 

• Reconhecer e decodificar regis- 

tros estabelecidos para cada 

• Participar de apresentações mu- 

sicais tocando instrumentos da 

bandinha e cantando, em proje- 

tos temáticos do contexto esco- 

lar. 

• Reconhecer e decodificar regis- 

tros estabelecidos para cada ins- 

trumento da bandinha, em execu- 

ção musical. 

• Registar e organizar material au- 

diovisual de produções artístico- 

musicais no contexto da comuni- 

dade escolar. 

• Participar de festivais de curtas e 

vídeos. 



  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

EIXOS INTEGRADORES – 
ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS - 

ARTE 
MÚSICA 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

  instrumento da bandinha, em 

execução musical. 

• Registar e organizar material 

au- diovisual de produções 

artístico- musicais no contexto 

da comuni- dade escolar. 

• Participar de festivais de curtas 

e vídeos. 

 



  

  

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

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

ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Experimentar habilidades loco- 

motoras básicas: caminhar, cor- 

rer, pular, saltar, elevar-se, galo- 

par, deslizar, saltar obstáculos, 

escalar. 

 
• Experimentar diferentes brinca- 

deiras e jogos da cultura popular 

presentes no contexto comunitá- 

rio e regional em convivência co- 

letiva com outras crianças. 

• Conhecer habilidades locomoto- 

ras básicas: caminhar, correr, pu- 

lar, saltar, elevar-se, galopar, 

deslizar, saltar obstáculos, esca- 

lar. 

 
• Vivenciar coletivamente brinca- 

deiras e jogos da cultura popular 

adaptados e resignificados pro- 

porcionando à criança experiên- 

cias corporais lúdicas inclusivas. 

• Desenvolver habilidades locomo- 

toras básicas: caminhar, correr, 

pular, saltar, elevar-se, galopar, 

deslizar, saltar obstáculos, esca- 

lar. 

 
• Desenvolver múltiplas linguagens 

(corporal, visual, oral e escrita), a 

partir de brincadeiras e jogos po- 

pulares do contexto comunitário e 

regional. 

• Aprofundar habilidades locomoto- 

ras básicas: caminhar, correr, pu- 

lar, saltar, elevar-se, galopar, 

deslizar, saltar obstáculos, esca- 

lar. 

 
• Aprofundar múltiplas linguagens 

(corporal, visual, oral e escrita), a 

partir de brincadeiras e jogos po- 

pulares do contexto comunitário e 

regional. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

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

ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Conhecer, por meio de múltiplas 

linguagens (corporal, visual, oral 

e escrita), as brincadeiras e os jo- 

gos populares do contexto do es- 

tudante. 

 
• Participar de situações proble- 

mas de ordem corporal em dife- 

rentes contextos com o uso de 

regras simples, compartilhando 

momentos e sensações que pro- 

movam o desenvolvimento de 

vínculos afetivos, o respeito mú- 

tuo, a solidariedade e a autocon- 

fiança. 

• Vivenciar diferentes brincadeiras 

e jogos da cultura popular que 

propiciem a convivência coletiva 

com outras crianças e o uso de 

diversas linguagens de modo a 

valorizar a diversidade cultural do 

contexto comunitário e regional. 

 
• Vivenciar situações-problema de 

ordem corporal em diferentes 

contextos com o uso de regras 

simples, compartilhando momen- 

tos e sensações que promovam o 

desenvolvimento de vínculos afe- 

tivos, o respeito mútuo, a solidari- 

edade e a autoconfiança. 

• Proporcionar o conhecimento 

acerca de brincadeiras e jogos da 

cultura popular que propiciem a 

convivência coletiva com outras 

crianças e o uso de diversas lin- 

guagens de modo a valorizar a 

diversidade cultural do nosso 

país. 

 
• Provocar situações-problema de 

ordem corporal em diferentes 

contextos com o uso e criação de 

regras, compartilhando momen- 

tos e sensações que promovam o 

desenvolvimento de vínculos afe- 

tivos, o respeito mútuo, a solidari- 

edade e a autoconfiança. 

• Ampliar o conhecimento acerca 

de brincadeiras e jogos da cultura 

popular que propiciem a convi- 

vência coletiva com outras crian- 

ças e o uso de diversas lingua- 

gens de modo a valorizar a diver- 

sidade cultural do nosso país. 

 
• Compreender situações-pro- 

blema de ordem corporal em dife- 

rentes contextos com o uso e cri- 

ação de regras, compartilhando 

momentos e sensações que pro- 

movam o desenvolvimento de 

vínculos afetivos, o respeito mú- 

tuo, a solidariedade e a autocon- 

fiança. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

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

ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Conhecer e manusear brinque- 

dos por meio de materiais alter- 

nativos e recicláveis. 

 
• Vivenciar ritmo, equilíbrio e ex- 

pressividade através da vivência 

de brincadeiras, jogos e danças. 

• Criar, com o auxílio do professor, 

brinquedos feitos de sucatas e 

material reciclável. 

 
• Conhecer ritmo, equilíbrio e ex- 

pressividade através da vivência 

de brincadeiras, jogos e danças. 

• Construir e criar brinquedos e jo- 

gos feitos com sucata e material 

reciclável desenvolvendo a criati- 

vidade. 

 
• Produzir ritmo, equilíbrio e ex- 

pressividade através da vivência 

de brincadeiras, jogos e danças. 

• Produzir brinquedos e jogos fei- 

tos com sucata e material reciclá- 

vel desenvolvendo a criatividade. 

 
• Aprimorar ritmo, equilíbrio e ex- 

pressividade através da vivência 

de brincadeiras, jogos e danças. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

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

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Experimentar jogos de tabuleiro 

tradicionais. 

 
• Experimentar atividades corpo- 

rais adotando uma postura de 

respeito às características de gê- 

nero, biótipos e habilidades. 

 
• Identificar situações de injustiça e 

preconceito geradas e/ou presen- 

tes no contexto dos jogos e de- 

mais práticas corporais e discutir 

alternativas para superá-las. 

• Conhecer jogos de tabuleiro tra- 

dicionais. 

 
• Conhecer atividades corporais 

adotando uma postura de res- 

peito às características de gê- 

nero, biótipos e habilidades. 

 
• Analisar situações de injustiça e 

preconceito geradas e/ou presen- 

tes no contexto dos jogos e de- 

mais práticas corporais e discutir 

alternativas para superá-las. 

• Vivenciar regras dos jogos de ta- 

buleiro tradicionais. 

 
• Vivenciar atividades corporais 

adotando uma postura de res- 

peito às características de gê- 

nero, biótipos e habilidades. 

 
• Pesquisar situações de injustiça 

e preconceito geradas e/ou pre- 

sentes no contexto dos jogos e 

demais práticas corporais e dis- 

cutir alternativas para superá-las. 

• Compreender regras dos jogos 

de tabuleiro tradicionais. 

 
• Compreender atividades corpo- 

rais adotando uma postura de 

respeito às características de gê- 

nero, biótipos e habilidades. 

 
• Problematizar situações de injus- 

tiça e preconceito geradas e/ou 

presentes no contexto dos jogos 

e demais práticas corporais e dis- 

cutir alternativas para superá-las. 



  

  

 
 
 

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

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

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Experimentar, por meio de múlti- 

plas linguagens (corporal, oral, 

escrita e audiovisual), as brinca- 

deiras e os jogos populares do 

Distrito Federal e de matriz indí- 

gena e africana, explicando suas 

características e a importância 

desse patrimônio histórico cultu- 

ral na preservação das diferentes 

culturas. 

 
• Experimentar, por meio de múlti- 

plas linguagens (corporal, oral, 

escrita e audiovisual), as brinca- 

deiras e os jogos populares do 

Brasil e de matriz indígena e afri- 

cana, explicando suas caracterís- 

ticas e a importância desse patri- 

mônio histórico cultural na pre- 

servação das diferentes culturas. 

• Vivenciar, por meio de múltiplas 

linguagens (corporal, oral, escrita 

e audiovisual), as brincadeiras e 

os jogos populares do Distrito Fe- 

deral e de matriz indígena e afri- 

cana, explicando suas caracterís- 

ticas e a importância desse patri- 

mônio histórico cultural na pre- 

servação das diferentes culturas. 

 
• Vivenciar, por meio de múltiplas 

linguagens (corporal, oral, escrita 

e audiovisual), as brincadeiras e 

os jogos populares do Brasil e de 

matriz indígena e africana, expli- 

cando suas características e a 

importância desse patrimônio his- 

tórico cultural na preservação das 

diferentes culturas. 

• Conhecer, por meio de múltiplas 

linguagens (corporal, oral, escrita 

e audiovisual), as brincadeiras e 

os jogos populares do Distrito Fe- 

deral e de matriz indígena e afri- 

cana, explicando suas caracterís- 

ticas e a importância desse patri- 

mônio histórico cultural na pre- 

servação das diferentes culturas. 

 
• Conhecer, por meio de múltiplas 

linguagens (corporal, oral, escrita 

e audiovisual), as brincadeiras e 

os jogos populares do Brasil e de 

matriz indígena e africana, expli- 

cando suas características e a 

importância desse patrimônio his- 

tórico cultural na preservação das 

diferentes culturas. 

• Aprimorar, por meio de múltiplas 

linguagens (corporal, oral, escrita 

e audiovisual), as brincadeiras e 

os jogos populares do Distrito Fe- 

deral e de matriz indígena e afri- 

cana, explicando suas caracterís- 

ticas e a importância desse patri- 

mônio histórico cultural na pre- 

servação das diferentes culturas. 

 
• Produzir múltiplas linguagens 

(corporal, oral, escrita e audiovi- 

sual), as brincadeiras e os jogos 

populares do Brasil e de matriz 

indígena e africana, explicando 

suas características e a importân- 

cia desse patrimônio histórico 

cultural na preservação das dife- 

rentes culturas. 



  

  

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

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

1º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Número 

• Identificar o uso do número em 

suas diferentes funções sociais. 

• Contar, comparar e ordenar a 

quantidade de objetos de cole- 

ções até 100 unidades e apre- 

sentar o resultado por registros 

verbais e simbólicos, em situa- 

ções de seu interesse, como jo- 

gos, brincadeiras, materiais da 

sala de aula, entre outros. 

• Elaborar situações contextualiza- 

das, tendo em vista a compara- 

ção entre os números: ordenação 

crescente e decrescente, ante- 

cessor e sucessor maior que, 

igual a, menor que, até 99. 

• Contar eventos ou objetos de 

uma coleção de maneira exata 

Número 

• Compreender a lógica do 

Sistema de Numeração Decimal 

(SND) a partir da construção de 

agrupamentos de 10, com o 

respectivo registro simbólico e a 

partir da comparação de números 

naturais de até duas ordens em 

situações cotidianas, com e sem 

suporte da reta numérica. 

• Compreender que o SND é 

formado por 10 algarismos e que 

o valor do algarismo corresponde 

à posição que ele ocupa. 

• Compor e decompor número de 

até duas ordens, por meio de 

diferentes adições, com o suporte 

de material manipulável. 

Número 

• Identificar as nomenclaturas de 

unidade e dezena após a com- 

preensão do agrupamento. 

• Realizar contagens de 2 em 2; 5 

em 5 e 10 em 10 (iniciar pela 

contagem de 10 em 10 pela ca- 

racterística do SND). 

• Construir fatos básicos da adição 

compreendendo as diferentes 

composições até 10, estimulando 

o cálculo mental e o uso em reso- 

lução de situações-problema. 

• Compreender as diferentes ideias 

da adição: juntar (objetos de na- 

turezas diferentes) e acrescentar 

(objetos de mesma natureza), por 

meio de situações-problema, rea- 

lizando registros pictóricos e nu- 

méricos. 

Número 

• Compreender diferentes ideias 

de multiplicação: repetição de 

parcelas iguais, combinações e 

configuração retangular. 

• Compreender as diferentes ideias 

de divisão: partilha e medida. 

Identificar e resolver situações- 

problema significativas de adição, 

subtração, multiplicação e divisão 

envolvendo as diferentes ideias 

por meio de registros pictóricos, 

orais ou escritos de experiências 

vivenciadas a partir de jogos, 

brincadeiras etc. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

1º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

ou aproximada, utilizando dife- 

rentes estratégias. 

• Realizar correspondência biuní- 

voca na contagem: reciprocidade 

entre o objeto contado e a fala 

numérica a que se refere. 

• Realizar contagens para desen- 

volver a capacidade de separar 

objetos já contados dos ainda 

não contados (zoneamento). 

• Compreender que o último objeto 

de uma coleção a ser contada re- 

fere-se à quantidade de objetos 

da coleção (Kamii). 

• Estabelecer a relação entre 

quantidades iguais com objetos 

diferentes. 

• Compreender a relação entre 

símbolo e quantidade e quanti- 

dade e símbolo. 

Grandezas e Medidas 

• Selecionar e fazer uso das 

medidas arbitrárias (o palmo, o 

pé, o braço) para medir, visando 

padronização. 

• Identificar instrumentos mais 

usuais de medidas e seus 

significados nos contextos sociais 

(balança /saco de arroz; 

metro/fita...). 

• Compreender diferentes ideias 

da subtração a partir de situa- 

ções-problema: retirar, comparar 

e completar. 

• Resolver e elaborar problemas 

de adição e de subtração, envol- 

vendo números de até dois alga- 

rismos, com os significados de 

juntar, acrescentar, retirar, com- 

parar e completar com o suporte 

de imagens e/ou material mani- 

pulável, utilizando estratégias e 

formas de registro pessoais. 

 

Pensamento Algébrico 

• Descrever, após o reconheci- 

mento e a explicitação de um pa- 

drão (ou regularidade), os ele- 

mentos ausentes em sequências 

recursivas de números naturais, 

objetos ou figuras. 

Pensamento Algébrico 

• Descrever, após o reconheci- 

mento e a explicitação de um pa- 

drão (ou regularidade), os ele- 

mentos ausentes em sequências 

recursivas de números naturais, 

objetos ou figuras. 

 

 
Geometria 

• Identificar e nomear figuras 

planas (círculo, quadrado, 

retângulo e triângulo) em 

desenhos apresentados em 

diferentes disposições ou em 

contornos de faces de sólidos 

geométricos. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

1º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Pensamento algébrico 

• Organizar e ordenar objetos fami- 

liares ou representações por figu- 

ras, por meio de atributos, tais 

como cor, forma e medida. 

 

Geometria 

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

• Localizar-se e orientar-se no es- 
paço próximo, descrevendo oral- 
mente e de forma pictórica, locali- 
zações próximas e pequenas tra- 
jetórias. 

 Geometria 
• Observar, manusear e relacionar 

figuras geométricas espaciais 
(cones, cilindros, esferas e blo- 
cos retangulares) a objetos famili- 
ares do mundo físico, sem uso de 
nomenclaturas. 

 

Grandezas e Medidas 

• Compreender expressões bási- 

cas para desenvolver a ideia de 

tempo: agora, depois, antes, 

amanhã, hoje. 

• Relatar em linguagem verbal ou 
não verbal sequência de aconte- 
cimentos relativos a um dia, utili- 
zando, quando possível, os horá- 
rios dos eventos. 

• Relacionar períodos do dia, dias 
da semana e meses do ano, utili- 
zando calendário, quando neces- 
sário. 

Grandezas e Medidas 

• Produzir registros para comunicar 

o resultado de uma medição. 

• Reconhecer cédulas e moedas 
do nosso Sistema Monetário 
Brasileiro por meio de atividades 
lúdicas. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

1º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Grandezas e Medidas 

• Identificar a ideia de grandezas: 
massa, comprimento, capaci- 
dade, temperatura e tempo. 

• Utilizar instrumentos de medidas 
não convencionais/ arbitrárias. 

• Comparar comprimentos, capaci- 
dades ou massas. 

 • Identificar a escrita de uma data, 

por meio da consulta ao calendá- 

rio, apresentando o dia da se- 

mana, o mês e o ano. 

 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Números 

• Reconhecer os diferentes empre- 

gos do número e saber utilizá-los 

em suas diferentes funções soci- 

ais. 

• Ampliar a contagem de coleções 

e/ou eventos, fazendo estimati- 

vas por meio de estratégias di- 

versas a respeito da quantidade 

de objetos de coleções e registrar 

o resultado da contagem desses 

objetos (até 1000 unidades). 

• Consolidar a compreensão de si- 

tuações básicas que envolvem a 

construção da ideia de número: 

correspondência biunívoca, zone- 

amento, conservação de quanti- 

dades, relações entre quantida- 

des e símbolos. 

Números 

• Realizar contagens de 2 em 2; 3 

em 3; 5 em 5 e 10 em 10 (iniciar 

pela contagem de 10 em 

hipóteses sobre a grandeza 

numérica, pela identificação da 

quantidade de algarismos e da 

posição ocupada por eles na 

escrita numérica até no mínimo 

999). 

• Experimentar atividades para o 

desenvolvimento do cálculo 

mental considerando fatos 

fundamentais da adição e 

subtração. 

• Construir fatos básicos da adição 

e utilizá-los no cálculo mental ou 

escrito, compreendendo e 

aplicando as diferentes ideias da 

adição, por meio de situações- 

Números 

• Resolver e elaborar problemas 

de adição e de subtração, envol- 

vendo números de até três or- 

dens, com os significados de jun- 

tar, acrescentar, retirar, comparar 

e completar utilizando estratégias 

pessoais ou convencionais. 

• Reconhecer e aplicar diferentes 

ideias de multiplicação: soma de 

parcelas iguais, combinações e 

configuração retangular, por meio 

da resolução de situações-pro- 

blema com estratégias pessoais 

e registros pictóricos e numéri- 

cos, utilizando imagens e/ou ma- 

terial manipulável. 

• Compreender e aplicar diferentes 

ideias de divisão: partilha e me- 

Números 

• Reconhecer e resolver situações- 

problema significativas de adição, 

subtração, multiplicação e 

divisão, envolvendo diferentes 

ideias por meio de registros 

pictóricos, orais ou escritos de 

experiências matemáticas 

vivenciadas a partir de jogos, 

brincadeiras etc. 

• Reconhecer em contextos 

cotidianos a ideia fracionária de 

metade nas quantidades 

discretas e contínuas. 

• Resolver e elaborar problemas 

envolvendo dobro, metade, triplo 

e terça parte, com o suporte de 

imagens ou material manipulável, 

utilizando estratégias pessoais. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Comparar ou ordenar quantida- 

des por contagem (1 em 1, 10 em 

10, 100 em 100), pela formulação 

de hipóteses sobre a grandeza 

numérica pela identificação de 

quantidades (até a ordem de cen- 

tenas) e pela compreensão de 

características do sistema de nu- 

meração decimal (valor posicio- 

nal e função do zero). 

• Ler, interpretar e produzir escritas 

numéricas, levantando hipóteses 

com base na observação de re- 

gularidades do SND utilizando a 

linguagem oral, de registros não 

convencionais e da linguagem 

matemática. 

problema, utilizando estratégias 

pessoais ou convencionais com 

registros pictóricos e numéricos. 

• Construir fatos básicos da subtra- 

ção e utilizá-los no cálculo mental 

ou escrito, compreendendo e 

aplicando as diferentes ideias da 

subtração, por meio de situa- 

ções-problema, com o uso de es- 

tratégias pessoais ou convencio- 

nais com registros pictóricos e 

numéricos. 

 
Pensamento Algébrico 

• Construir sequências de números 

naturais em ordem crescente ou 

decrescente a partir de um 

número qualquer, utilizando uma 

regularidade estabelecida. 

• Escrever um padrão (ou 

dida, por meio de situações-pro- 

blema com registros pictóricos e 

numéricos. 

 
Pensamento Algébrico 

• Descrever os elementos ausen- 

tes em sequências repetitivas e 

em sequências recursivas de nú- 

meros naturais, objetos ou figu- 

ras. 

 

 
Geometria 

• Reconhecer, comparar e nomear 

figuras planas (círculo, quadrado, 

retângulo e triângulo), por meio 

de características comuns, em 

desenhos apresentados em dife- 

rentes disposições ou em sólidos 

geométricos. 

Pensamento Algébrico 
• Descrever os elementos ausen- 
tes em sequências repetitivas e em 
sequências recursivas de números 
naturais, objetos ou figuras. 

 

Geometria 
• Analisar, comparar, construir e 
visualizar as formas geométricas 
planas (bidimensionais) e espaciais 
(tridimensionais) por meio de 
desenhos, figuras ou por 
observação na natureza e no 
ambiente geométricos. 

 

Grandezas e Medidas 
• Realizar contagens considerando 
o valor de cédulas e moedas de 
nosso Sistema Monetário 
Brasileiro, por meio de atividades 
lúdicas. 
• Reconhecer cédulas e moedas 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Compor e decompor números na- 

turais de até três ordens, com su- 

porte de material manipulável por 

meio de diferentes adições. 

• Estruturar a nomenclatura cen- 

tena. 

 
Pensamento Algébrico 

• Construir sequências de números 

naturais em ordem crescente ou 

decrescente a partir de um nú- 

mero qualquer, utilizando uma re- 

gularidade estabelecida. 

Escrever um padrão (ou regulari- 

dade) de sequências repetitivas e 

de sequências recursivas, por 

meio de palavras, símbolos ou 

desenhos. 

regularidade) de sequências 

repetitivas e de sequências 

recursivas, por meio de palavras, 

símbolos ou desenhos. 

 
Geometria 

• Reconhecer, nomear e comparar 

figuras geométricas espaciais 

(cubo, bloco retangular, pirâmide, 

cone, cilindro e esfera), 

relacionando-as com objetos do 

mundo físico. 

 

Grandezas e Medidas 

• Estimar, medir e comparar 

capacidade e massa, utilizando 

estratégias pessoais e unidades 

de medida não padronizadas ou 

padronizadas (litro, mililitro, 

grama e quilograma). 

• Reconhecer instrumentos mais 

 
Grandezas e Medidas 

• Indicar a duração de intervalos 

de tempo entre duas datas, como 

dias da semana e meses do ano, 

utilizando calendário, para plane- 

jamentos e organização de 

agenda. 

• Comparar grandezas de mesma 

natureza, por meio de estratégias 

pessoais e pelo uso de instru- 

mentos de medidas não conven- 

cionais e convencionais. 

• Reconhecer unidades de tempo: 

dia, semana, mês, bimestre, se- 

mestre, ano e utilizar calendários 

e agendas. 

do Sistema Monetário Brasileiro e 
estabelecer a equivalência de 
valores entre moedas e cédulas 
para resolver situações do 
cotidiano. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Geometria 

• Perceber o próprio corpo, suas 

dimensões e sua relação com o 

espaço físico. 

• Localizar-se e orientar-se no es- 

paço próximo, descrevendo oral- 

mente e de forma pictórica, locali- 

zações próximas e pequenas tra- 

jetórias. 

• Registrar, em linguagem verbal 

ou não verbal, a localização e tra- 

jetórias de pessoas e de objetos 

no espaço, considerando mais de 

um ponto de referência, e indicar 

as mudanças de direção e de 

sentido. 

• Esboçar roteiros a serem segui- 

dos ou plantas de ambientes fa- 

miliares, assinalando entradas, 

usuais de medidas e seus 

significados nos contextos 

sociais. 

  



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

saídas e alguns pontos de refe- 

rência. 

• Reconhecer seu próprio corpo 

como referencial de trajetória no 

espaço. 

 
Grandezas e Medidas 

• Compreender a ideia de grande- 

zas: massa, comprimento, capa- 

cidade, temperatura e tempo. 

• Utilizar instrumentos de medida 

arbitrária e medida padrão para 

compreender a necessidade de 

medida legal (metro, litro, hora, 

quilo etc.). 

• Estimar, medir e comparar com- 

primentos de lados de salas (in- 

cluindo contorno) e de polígonos, 

utilizando unidades de medida 

   



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

não padronizadas e padroniza- 

das (metro, centímetro e milíme- 

tro) e instrumentos adequados. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Números 

• Atribuir a utilização de números 

em suas diferentes funções soci- 

ais. 

• Consolidar a contagem de cole- 

ções e/ou eventos. 

• Demonstrar a produção de escri- 

tas numéricas, levantando hipóte- 

ses com base em observação de 

regularidades, utilizando a lingua- 

gem oral, de registros não con- 

vencionais e da linguagem mate- 

mática. 

• Ler, escrever e comparar núme- 

ros naturais até a ordem de uni- 

dade de milhar, estabelecendo 

relações entre os registros numé- 

ricos e o sistema de escrita. 

Números 

• Comparar ou ordenar 

quantidades por contagem (1 em 

1, 10 em 10, 100 em 100, 1000 

em 1000); hipóteses sobre a 

grandeza numérica pela 

identificação da quantidade de 

algarismos e da posição ocupada 

por eles na escrita numérica (até 

no mínimo 10000). 

• Construir e utilizar fatos básicos 

da adição, da subtração e da 

multiplicação para o cálculo 

mental ou escrito. 

• Compreender e aplicar as 

diferentes ideias de adição: juntar 

e acrescentar por meio de 

situações problema com registros 

pictóricos e numéricos. 

• Resolver problemas envolvendo 

Números 

• Compreender e aplicar diferentes 

ideias de multiplicação: soma de 

parcelas iguais, combinações e 

configuração retangular por meio 

da resolução de situações-pro- 

blema com registros pictóricos e 

numéricos, utilizando imagens 

e/ou material manipulável. 

• Compreender e aplicar as dife- 

rentes ideias da divisão na reso- 

lução e elaboração de situações- 

problema com um número natural 

por outro (até 10), com resto zero 

e com resto diferente de zero, 

com os significados de repartição 

equitativa e de medida, por meio 

de estratégias e registros pesso- 

ais. 

Números 

• Compreender e resolver 

situações-problema significativas 

de adição, subtração, 

multiplicação e divisão, 

envolvendo as diferentes ideias 

através de registros pictóricos, 

orais e ou escritos das 

experiências matemática 

vivenciadas a partir de jogos, 

brincadeiras etc. 

• Compreender em contextos 

cotidianos ideias fracionárias de 

metade, metade da metade 

(quarto) e dos décimos de 

quantidades contínuas e 

discretas. 

• Associar o quociente de uma 

divisão com resto zero de um 

número natural por 2, 4 e 10 às 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Compreender a identificação de 

quantidade de algarismos e da 

posição por eles ocupadas. 

• Ler, escrever e comparar quanti- 

dades até 9999, estabelecendo 

relações entre os registros numé- 

ricos e sistema de escrita. 

• Introduzir a nomenclatura milhar. 

 
Pensamento Algébrico 

• Identificar regularidades em se- 

quências ordenadas de números 

naturais, resultantes da realiza- 

ção de adições ou subtrações su- 

cessivas por um mesmo número. 

 
Geometria 

• Reconhecer o corpo como refe- 

rencial de localização no espaço. 

significados da adição, juntar e 

acrescentar. 

• Solucionar problemas 

envolvendo as diferentes ideias 

de subtração: retirar, comparar e 

completar por meio de situações 

problema com registros pictóricos 

e numéricos. 

• Demonstrar a relação entre 

números naturais e pontos da 

reta numérica para utilizá-la na 

ordenação dos números naturais 

e também na construção de fatos 

da adição e da subtração, 

relacionando-os com 

deslocamentos para a direita ou 

para a esquerda. 

Pensamento Algébrico 

• Compreender a ideia de igual- 

dade para escrever diferentes 

sentenças de adições ou de sub- 

trações de dois números naturais 

que resultem na mesma soma ou 

diferença. 

 

 
Geometria 

• Formular composição e análises 

de figuras em malhas quadricula- 

das estabelecendo sua relação 

com a medida de perímetro. 

ideias de metade, quarta e 

décima partes. 

• Compreender, resolver e formular 

situações- problema, envolvendo 

meio, quartos e décimos, 

utilizando representações não 

convencionais. 

 
Pensamento Algébrico 

• Compreender a ideia de 
igualdade para escrever 
diferentes sentenças de adições 
ou de subtrações de dois 
números naturais que resultem 
na mesma soma ou diferença. 

 

Geometria 

• Reconhecer as partes que 

compõe diferentes figuras 

tridimensionais. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Descrever e representar, por 

meio de esboços de trajetos ou 

utilizando croquis e maquetes, a 

movimentação de pessoas ou de 

objetos no espaço, incluindo mu- 

danças de direção e sentido, com 

base em diferentes pontos de re- 

ferência. 

• Reproduzir, em linguagem verbal 

ou não verbal, a localização e as 

trajetórias de pessoas e de obje- 

tos no espaço, considerando 

mais de um ponto de referência, 

e indicar as mudanças de direção 

e de sentido. 

• Relacionar diferentes pontos de 

referências para localização de 

pessoas e objetos no espaço es- 

tabelecendo relações entre eles e 

Pensamento Algébrico 

• Descrever uma regra de 

formação da sequência ordenada 

e determinar elementos faltantes 

ou seguintes. 

 
Geometria 

• Associar, nomear e comparar 

figuras geométricas espaciais a 

objetos do mundo físico. 

• Descrever características de 

algumas figuras geométricas 

espaciais (prismas retos, 

pirâmides, cilindros, cones), 

relacionando-as com suas 

planificações. 

 

Probabilidade e Estatística 

• Realizar pesquisa, organizar e 

construir representações 

Probabilidade e Estatística 

•  Compreender a funcionalidade 

dos registros, nos jogos e brinca- 

deiras. 

• Construir e representar formas 

geométricas planas, 

reconhecendo e descrevendo 

informalmente características 

como número de lados e de 

vértices. 

 

Probabilidade e Estatística 

• Classificar eventos envolvendo o 

acaso, tais como “acontecerá 

com certeza”, “talvez aconteça” e 

“é impossível acontecer”, em situ- 

ações do cotidiano. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

expressando-as através de dife- 

rentes linguagens: oralidade, 

gesto, desenho, maquete, mapa, 

croqui e escrita. 

 
Probabilidade e Estatística 

• Ler, interpretar e fazer uso das 

informações expressas em ta- 

belas e em gráficos de colunas 

simples na forma de ícones, sím- 

bolos, signos e códigos. 

próprias, envolvendo até duas 

variáveis categóricas de seu interesse 

e universo de até trinta elementos, 

com ou sem uso de materiais 

manipuláveis ou desenhos. 

  



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Números 

• Ler, escrever e ordenar números 

naturais até a ordem de dezenas 

de milhar, reconhecendo as pro- 

priedades do sistema de numera- 

ção decimal realizando opera- 

ções por meio de situações-pro- 

blema. 

• Mostrar, por decomposição e 

composição, que todo número 

natural pode ser escrito por meio 

de adições e multiplicações por 

potências de dez, para compre- 

ender o sistema de numeração 

decimal e desenvolver estraté- 

gias de cálculo. 

• Estabelecer relações de ordem 

de números naturais e seu posici- 

onamento na reta numerada. 

Números 

• Resolver e elaborar situações- 

problema com números naturais 

envolvendo adição e subtração, 

utilizando estratégias diversas, 

como cálculo, cálculo mental e 

algoritmos diversos, além de 

fazer estimativas do resultado. 

• Utilizar as relações entre adição 

e subtração, bem como entre 

multiplicação e divisão, para 

ampliar as estratégias de cálculo. 

• Utilizar as propriedades das 

operações para desenvolver 

estratégias de cálculo. 

 
Pensamento Algébrico 

• Reconhecer, por meio de 
investigações, utilizando a 
calculadora quando necessário, 

Números 

• Resolver e elaborar situações 

problema envolvendo diferentes 

significados da multiplicação (adi- 

ção de parcelas iguais, configura- 

ção retangular e proporcionali- 

dade), utilizando estratégias di- 

versas, como cálculo por estima- 

tiva, cálculo mental e algoritmos. 

• Resolver e elaborar situações- 

problema de divisão cujo divisor 

tenha no máximo dois algaris- 

mos, envolvendo os significados 

de partilha e de medida, utili- 

zando estratégias diversas, como 

cálculo por estimativa, cálculo 

mental e algoritmos. 

• Compreender a tabuada como 

forma de organização de fatos 

fundamentais. 

Números 

• Compreender a representação do 

número fracionário em situações 

significativas e concretas. 

• Associar a representação de um 

número decimal a uma fração e 

vice-versa. 

• Ampliar os procedimentos 

operatórios de adição, subtração, 

multiplicação e divisão dos 

números naturais para contextos 

envolvendo os números 

decimais, por meio de situações- 

problema. 

• Estabelecer relação de 

equivalência entre frações. 

• Estabelecer relação de ordem 

(maior que, menor que) entre 

frações de mesmo numerador ou 

de mesmo denominador. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Ampliar procedimentos operató- 

rios de adição, subtração, multi- 

plicação e divisão dos números 

naturais, por meio de situações- 

problema. 

as relações inversas entre as 
operações de adição e de subtração e 
de multiplicação e de divisão, para 
aplicá-las na resolução de situações-
problema 

 

Grandezas e Medidas 

• Construir relógio analógico para 

registro, leitura e interpretação de 

horas e minutos. 

• Resolver situações-problema 

envolvendo transformações entre 

as principais unidades de tempo: 

dia/mês; dia/semana; mês/ano; 

horas/dias. 

• Ler e registrar medidas e intervalos 

de tempo em horas, minutos e 

segundos em situações 

relacionadas ao seu cotidiano, como 

informar os horários de início e 

• Compreender a representação do 

número decimal em situações 

significativas e concretas, reco- 

nhecendo a função da vírgula na 

escrita do número. 

•  Reconhecer que as regras do 

sistema de numeração decimal 

podem ser estendidas para a re- 

presentação decimal de um nú- 

mero racional e relacionar déci- 

mos e centésimos com a repre- 

sentação do sistema monetário 

brasileiro. 

 
Pensamento Algébrico 

• Reconhecer e mostrar, por meio 

de exemplos, que a relação de 

igualdade existente entre dois 

termos permanece quando se 

adiciona ou se subtrai um mesmo 

• Resolver, com o suporte de 

imagem e/ou material 

manipulável, problemas simples 

de contagem, como a 

determinação do número de 

grupos possíveis ao se combinar 

cada elemento de uma coleção 

com todos os elementos de 

outra, utilizando estratégias e 

formas de registro pessoais. 

• Resolver situações-problema 

envolvendo números fracionários 

(parte/ todo e fração de 

quantidade) no contexto social. 

• Propiciar o desenvolvimento do 

cálculo mental, cálculo 

aproximado, estimativa, uso de 

calculadora, socialização de 

estratégias de conferência. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Pensamento Algébrico 

• Identificar regularidades em se- 

quências numéricas compostas 

por múltiplos de um número natu- 

ral. 

• Reconhecer, por meio de investi- 

gações, que há grupos de núme- 

ros naturais para os quais as divi- 

sões por um determinado número 

resultam em restos iguais, identi- 

ficando regularidades. 

 
Grandezas e Medidas 

• Medir e estimar comprimentos 

(incluindo perímetros), massas e 

capacidades, utilizando unidades 

de medida padronizadas mais 

usuais. 

• Medir, comparar e estimar área 

de figuras planas desenhadas em 

término de realização de uma tarefa e 

sua duração. 

 
Geometria 

• Identificar ângulos retos e não 

retos em figuras poligonais com o 

uso de dobraduras, esquadros ou 

softwares de geometria. 

• Reconhecer ângulos como 

rotação e deslocamento (girar 

45º, 90º, 180º, 360º). 

• Definir simetria de reflexão em 

figuras e em pares de figuras 

geométricas planas e utilizá-la na 

construção de figuras 

congruentes, com o uso de 

malhas quadriculadas e de 

softwares de geometria. 

• Construir e interpretar maquetes. 

número a cada um desses ter- 

mos. 

 

Grandezas e Medidas 

• Reconhecer temperatura como 

grandeza e o grau Celsius como 

unidade de medida a ela associ- 

ada e utilizá-lo em comparações 

de temperaturas em diferentes 

regiões do Brasil ou no exterior 

ou, ainda, em discussões que en- 

volvam problemas relacionados 

ao aquecimento global. 

 

Geometria 

• Identificar semelhanças e diferen- 

ças (quanto ao número de lados, 

ângulos e vértices) entre os polí- 

gonos. 

Pensamento Algébrico 

• Determinar o número 
desconhecido que torna 
verdadeira uma igualdade que 
envolve as operações 
fundamentais com números 
naturais. 

 

Grandezas e Medidas 

• Registrar as temperaturas 

máxima e mínima diárias, em 

locais do seu cotidiano, e 

interpretar gráficos de colunas 

com as variações diárias da 

temperatura, utilizando, inclusive, 

planilhas eletrônicas. 

• Resolver e elaborar problemas 

que envolvam situações de 

compra e venda e formas de 

pagamento, utilizando termos 

como troco e desconto, 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

malha quadriculada, pela conta- 

gem dos quadradinhos ou de me- 

tades de quadradinho, reconhe- 

cendo que duas figuras com for- 

matos diferentes podem ter a 

mesma medida de área. 

• Realizar leituras de medidas em 

instrumentos convencionais e 

não convencionais, que expres- 

sem o resultado por número deci- 

mal e/ou frações. 

• Interpretar textos que constem infor- 

mações que envolvam medidas. 

• Relacionar as principais frações 

das principais unidades de medi- 

das a saber: ½, ¼. (½ Metro = 50 

cm; ¼ L = 250 mL). 

Probabilidade e Estatística 

• Realizar pesquisa envolvendo 

variáveis categóricas e 

numéricas e organizar dados 

coletados por meio da construção 

de tabelas e gráficos de colunas 

simples ou agrupadas, com e 

sem uso de tecnologias digitais. 

• Calcular o perímetro e a área de 

figuras planas: triângulos; quadri- 

láteros (quadrado, retângulo, lo- 

sango, paralelogramo e trapézio) 

a partir de situações-problema, 

utilizando a malha quadriculada 

ou material concreto. 

 
Probabilidade e Estatística 

• Identificar, entre eventos aleató- 

rios cotidianos, aqueles que têm 

maior chance de ocorrência, re- 

conhecendo características de 

resultados mais prováveis, sem 

utilizar frações. 

enfatizando o consumo ético, 

consciente e responsável. 

 
Geometria 

• Reconhecer e estudar os 

elementos (bases, número de 

faces, vértices e arestas) das 

figuras espaciais: cilindros, 

cones, pirâmides, 

paralelepípedos e cubos. 

• Associar prismas e pirâmides a 

suas planificações e analisar, 

nomear e comparar seus 

atributos, estabelecendo relações 

entre as representações planas e 

espaciais. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Geometria 

• Identificar localização e trajetórias re- 

presentados por meio de mapas. 

• Descrever trajetórias e localiza- 

ção de pessoas e de objetos no 

espaço, por meio de malhas qua- 

driculadas e representações 

como desenhos, mapas, planta 

baixa e croquis, empregando ter- 

mos como direita e esquerda, 

mudanças de direção e sentido, 

intersecção, transversais, parale- 

las e perpendiculares. 

• Realizar observações em relação 

ao objeto e seu observador, fa- 

zendo registros e socialização da 

observação. 

• Distinguir as figuras geométricas 

no meio ambiente e utilizá-las 

para representá-lo. 

  Probabilidade e Estatística 

• Adquirir noções de combinação 

associada à multiplicação e 

tabela. 

• Resolver situações-problema 
simples envolvendo noções de 
possibilidade e probabilidade. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

 
Probabilidade e Estatística 

• Ler e interpretar informações pre- 

sentes nos meios de comunica- 

ção e no comércio, registradas 

por meio de tabelas e gráficos. 

• Analisar, resolver, e realizar re- 

gistro de dados apresentados em 

tabelas simples ou de dupla en- 

trada, em gráficos de colunas, de 

barras, de setores ou pictóricos, 

com base em informações das di- 

ferentes áreas do conhecimento, 

e produzir texto com a síntese de 

sua análise. 

   

 
 

 

 
 

 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Números 

• Reconhecer outros sistemas de 

numeração em contexto da Histó- 

ria da Matemática para a compre- 

ensão da importância do número 

para a civilização atual. 

• Ler, escrever e ordenar números 

naturais até a ordem das cente- 

nas de milhar com compreensão 

das principais características do 

sistema de numeração decimal. 

• Ler, escrever e ordenar números 

racionais na forma decimal com 

compreensão das principais ca- 

racterísticas do sistema de nume- 

ração decimal, utilizando, como 

recursos, a composição e decom- 

posição e a reta numérica. 

• Comparar e representar números 

na reta numérica. 

Números 

• Propiciar o reconhecimento de 

múltiplos e divisores em 

contextos do cotidiano. 

• Resolver e elaborar problemas 

de adição e subtração com 

números naturais e com números 

racionais, cuja representação 

decimal seja finita, utilizando 

estratégias diversas, como 

cálculo por estimativa, cálculo 

mental e algoritmos. 

• Compreender a representação do 

número fracionário e decimal em 

situações significativas e 

concretas. 

Números 

• Identificar e representar frações 

(menores e maiores que a uni- 

dade), associando-as ao resul- 

tado de uma divisão ou à ideia de 

parte de um todo, utilizando a 

reta numérica como recurso. 

• Associar as representações 10%, 

25%, 50%, 75% e 100% respecti- 

vamente à décima parte, quarta 

parte, metade, três quartos e um 

inteiro, para calcular porcenta- 

gens, utilizando estratégias pes- 

soais, cálculo mental e calcula- 

dora, em contextos de educação 

financeira, entre outros. 

• Ampliar procedimentos operató- 

rios de adição, subtração, multi- 

plicação e divisão dos números 

Números 

• Realizar adição e subtração de 

frações com denominadores 

iguais e com denominadores 

diferentes, por meio das 

equivalências, na resolução de 

situações-problema. 

• Resolver e elaborar problemas 

simples de contagem envolvendo 

o princípio multiplicativo. 

• Identificar frações equivalentes. 

Comparar e ordenar números 

racionais positivos 

(representações fracionária e 

decimal), relacionando-os a 

pontos na reta numérica. 

• Propiciar o desenvolvimento de 

cálculo mental, cálculo 

aproximado, estimativa, uso de 

calculadora e socialização de 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Ampliar procedimentos operató- 

rios de adição, subtração, multi- 

plicação e divisão dos números 

naturais, por meio de situações- 

problema. 

 

 
Pensamento Algébrico 

• Concluir, por meio de investiga- 

ções, que a relação de igualdade 

existente entre dois membros de 

uma equação permanece ao adi- 

cionar, subtrair, multiplicar ou di- 

vidir cada um desses membros 

por um mesmo número, para 

construir a noção de equivalên- 

cia. 

Pensamento Algébrico 

• Resolver e elaborar problemas 

cuja conversão em sentença 

matemática seja uma igualdade 

com uma operação em que um 

dos termos é desconhecido. 

 
Grandezas e Medidas 

• Reconhecer temperatura como 

grandeza e o grau Celsius como 

unidade de medida a ela 

associada e utilizá-lo em 

comparações de temperaturas 

em diferentes regiões do Brasil 

ou no exterior ou, ainda, em 

discussões que envolvam 

problemas relacionados ao 

aquecimento global. 

• Registrar as temperaturas 

máxima e mínima diárias, em 

naturais para contextos envol- 

vendo os números decimais, por 

meio de situações-problema. 

 

 
Pensamento Algébrico 

• Resolver problemas que envol- 

vam variação de proporcionali- 

dade direta entre duas grande- 

zas. 

 
Grandezas e Medidas 

• Concluir, por meio de investiga- 

ções, que figuras de perímetros 

iguais podem ter áreas diferentes 

e que, também, figuras que têm a 

mesma área podem ter períme- 

tros diferentes. 

estratégias de conferência. 

 
Pensamento Algébrico 

• Resolver problemas envolvendo 

a partilha de uma quantidade em 

duas partes desiguais. 

 
Grandezas e Medidas 

• Propiciar o reconhecimento de 

cédulas e moedas que circulam 

no Brasil e de possíveis trocas 

entre cédulas e moedas de 

outros países. 

• Realizar operações utilizando a 

compreensão de valores 

monetários: preços, trocos, 

orçamentos e prestações. 

• Interpretar, criar e produzir textos 

que constem informações que 

envolvam medidas. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Grandezas e Medidas 

• Construir e utilizar os principais 

instrumentos de medidas presen- 

tes no contexto sociocultural. 

• Correlacionar e reconhecer a pre- 

sença e importância de medidas 

em outras áreas de conheci- 

mento e nas profissões. 

• Resolver e elaborar problemas 

envolvendo medidas das grande- 

zas comprimento, área, massa, 

tempo, temperatura e capaci- 

dade, recorrendo a transforma- 

ções entre as unidades mais usu- 

ais em contextos socioculturais. 

locais do seu cotidiano, e elaborar 

gráficos de colunas com as 

variações diárias da temperatura, 

utilizando, inclusive, planilhas 

eletrônicas. 

 
Geometria 

• Representar locais, espaços e 

edificações por meio de 

maquetes utilizando poliedros, 

esferas, cilindros e cones. 

• Reconhecer a congruência dos 

ângulos e a proporcionalidade 

entre os lados correspondentes 

de figuras poligonais em 

situações de ampliação e de 

redução por meio de desenhos 

ou figuras em malhas 

quadriculadas e usando 

tecnologias digitais. 

• Reconhecer volume como gran- 

deza associada a sólidos geomé- 

tricos e medir volumes por meio 

de empilhamento de cubos, utili- 

zando, preferencialmente, obje- 

tos concretos. 

 
Geometria 

• Calcular o perímetro e a área de 

figuras planas: triângulos; quadri- 

láteros (quadrado, retângulo, lo- 

sango, paralelogramo e trapézio) 

a partir de situações-problema, 

utilizando a malha quadriculada 

ou material concreto. 

 
Probabilidade e Estatística 

• Utilizar noções de combinação 

associada à multiplicação e ta- 

bela em situações-problema. 

• Relacionar as principais frações 

das principais unidades de 

medidas a saber: ½, ¼ (½ metro 

= 50 cm; ¼ L = 250 ml). 

 
Geometria 

• Associar figuras espaciais a suas 

planificações (prismas, 

pirâmides, cilindros e cones) e 

analisar, nomear e comparar 

seus atributos. 

• Reconhecer, nomear e comparar 

polígonos, considerando lados, 

vértices e ângulos, e desenhá- 

los, utilizando material de 

desenho ou tecnologias digitais. 

• Realizar composição, 

decomposição e representação 

de figuras tridimensionais. 

• Perceber os elementos 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Geometria 

• Reconhecer e representar locali- 

zação, trajetórias e orientações 

por meio de mapas. 

• Utilizar e compreender diferentes 

representações para a localiza- 

ção de objetos no plano, como 

mapas, células em planilhas ele- 

trônicas e coordenadas geográfi- 

cas, a fim de desenvolver as pri- 

meiras noções de coordenadas 

cartesianas. 

• Interpretar, descrever e represen- 

tar a localização ou movimenta- 

ção de objetos no plano cartesi- 

ano (1º quadrante), utilizando co- 

ordenadas cartesianas, indicando 

mudanças de direção e de sen- 

tido e giros. 

• Identificar semelhanças e 

diferenças entre poliedros 

(prismas, pirâmides e outros), 

reconhecendo os seus elementos 

semelhantes e diferentes arestas. 

 
Probabilidade e Estatística 

•  Reconhecer na vivência 

situações determinísticas e 

probabilísticas (podem ou não 

ocorrer). 

• Determinar a probabilidade de 

ocorrência de um resultado em 

eventos aleatórios, reconhecendo 

características de resultados 

mais prováveis sem utilizar 

frações, usando todos os 

resultados possíveis têm a 

mesma chance de ocorrer 

(equiprováveis). 

• Elaborar e resolver situações- 

problema simples, envolvendo 

noções de possibilidade e proba- 

bilidade. 

geométricos nas formas da 

natureza, nas criações artísticas, 

na tecnologia e na arquitetura. 

 

 
Probabilidade e Estatística 

• Apresentar todos os possíveis 

resultados de um experimento 

aleatório, estimando se esses 

resultados são igualmente 

prováveis ou não. 



  

  

 

 

 

 

 

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

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Probabilidade e Estatística 

• Ler, interpretar e compreender in- 

formações presentes nos meios 

de comunicação e no comércio, 

registradas por meio de tabelas e 

gráficos. 

• Realizar pesquisa envolvendo va- 

riáveis categóricas e numéricas, 

organizar dados coletados por 

meio da construção de tabelas, 

gráficos de colunas, barras, seto- 

res, pictóricos e de linhas, com e 

sem uso de tecnologias digitais, e 

apresentar texto escrito sobre a 

finalidade da pesquisa e a sín- 

tese dos resultados. 

   



  

  

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

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Vida e Evolução 

 
 

• Reconhecer o próprio corpo, 

identificando as suas partes e 

representando-as graficamen- 

te. 

• Reconhecer as funcionalida- 

des das partes do corpo. 

• Destacar as inúmeras capa- 

cidades do corpo humano, 

como correr, saltar, produzir 

som, raciocinar, manusear 

objetos com controle e deli- 

cadeza etc., e como elas po- 

dem ser aprendidas e melho- 

radas, independentemente de 

gênero, de origem étnico- 

racial, de constituição física e 

intelectual, de condição soci- 

Vida e Evolução 

 
 

• Comparar as características 

físicas entre os colegas, identifi- 

cando semelhanças com outros 

indivíduos. 

• Reconhecer a diversidade entre 

os colegas, respeitando os indi- 

víduos em suas diferentes cara- 

terísticas: individuais, físicas, cul- 

turais socioeconômicas, étnico- 

raciais, de gênero, de orientação 

sexual e de idade. 

• Compreender a importância da 

valorização, do acolhimento e do 

respeito às diferenças individuais, 

físicas, socioeconômicas, étnico- 

raciais, de gênero, de orientação 

sexual, de idade e culturais para 

Terra e Universo 

 
 

• Estabelecer uma forma de orga- 

nização das atividades escolares 

considerando as diferentes esca- 

las temporais. 

• Identificar e nomear diferentes 

escalas de tempo: os períodos 

diários (manhã, tarde e noite) e a 

sucessão de dias, semanas, me- 

ses e anos. 

• Analisar as formas de acompa- 

nhamento e registro do tempo 

como relógios e calendários e 

monitorar o intervalo de tempo 

necessário para a ocorrência de 

eventos marcantes. 

• Descrever as atividades diárias 

nos períodos da manhã, tarde e 

Matéria e Energia 

 
• Comparar as características 

como dureza, maleabilidade, 

transparência, opacidade, resis- 

tência e flexibilidade de materiais 

que constituem objetos comuns 

do cotidiano. 

• Classificar os principais materiais 

que constituem os objetos do 

cotidiano de acordo com suas 

origens - materiais naturais e ma- 

teriais produzidos pelas socieda- 

des. 

• Avaliar o consumo e descarte de 

materiais, considerando questões 

sociais, ambientais e de susten- 

tabilidade. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

al, cultural etc. 

• Sugerir jogos e brincadeiras que 

estimulem o uso de todas as 

partes do corpo. 

• Relatar situações nas quais a 

poeira, os fluidos corporais, a 

fuligem, a umidade etc., pre- 

judicam a saúde e qualidade 

de vida das pessoas. 

• Discutir como problemas de 

pele, infecções, problemas 

respiratórios, dentre outros, 

estão relacionados com as 

“sujeiras” (poeira, fluidos, flui- 

dos corporais, materiais em 

decomposição, fuligem etc.). 

• Identificar as “sujeiras” (poei- 

ra, fluidos, fluidos corporais, 

materiais em decomposição, 

fuligem etc.) como possíveis 

a promoção da convivência har- 

moniosa em sociedade. 

• Sugerir jogos e brincadeiras nas 

quais a diversidade entre os indi- 

víduos é valorizada. 

noite e quantificar em quais ocor- 

rem a maior parte das atividades. 

• Relacionar o período do dia 

iluminado pelo Sol, como o de 

maior atividade do ser humano e 

o período menos iluminado com 

o de menor atividade. 

• Examinar e comparar grupos de 

animais com relação a seu perío- 

do de maior atividade. Exemplos: 

cachorros, gatos, corujas, mor- 

cegos, mariposas, borboletas, 

cobras. 

 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

fontes de micro-organismos 

nocivos à saúde. 

• Demonstrar a importância dos 

hábitos de higiene pessoal 

(lavar as mãos antes de co- 

mer, escovar os dentes e lim- 

par os olhos, o nariz e as ore- 

lhas) para a manutenção da 

saúde. 

   



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Vida e Evolução 

 
 

• Identificar as plantas mais 

significativas do cotidiano 

(plantas de casa, da escola, 

da horta, de plantações, plan- 

tas/árvores decorativas, árvo- 

res de sombra, árvores com 

balanço etc.), indicando os 

locais onde se desenvolvem. 

• Descrever características de 

plantas que fazem parte coti- 

diano escolar/rural/urbano 

considerando: tamanho, for- 

ma, cor, cheiro, fase da vida e 

relacionar essas característi- 

cas aos locais onde habitam. 

• Recordar os animais mais 

significativos do cotidiano es- 

Vida e Evolução 

 
 

• Compreender o Sol como fonte 

primária de energia para a vida 

na Terra. 

• Entender a importância da água 

para a vida no Planeta. 

• Observar e registrar, por meio de 

experimentos, a importância da 

água e da luz para a manutenção 

da vida das plantas em geral. 

• Relatar casos do cotidiano esco- 

lar/doméstico/rural nos quais a 

pouca intensidade luminosa e/ou 

a baixa disponibilidade de água 

prejudicou o desenvolvimento de 

plantas (Exemplo: ausência de 

gramíneas embaixo de árvores 

de copa frondosa). 

Terra e Universo 

 
 

• Descrever as posições do Sol em 

diversos horários do dia, identifi- 

cando a posição do nascente, da 

elevação máxima e do poente. 

• Associar a posição do Sol no Céu 

à intensidade da incidência de 

luz. 

• Acompanhar as variações do 

tamanho da sombra de objetos e 

associá-las as posições do Sol 

no Céu no período de um dia. 

• Observar e descrever as varia- 

ções de temperatura e reflexão 

da luz em objetos escuros e cla- 

ros, de diferentes constituições, 

expostos ao Sol. 

• Avaliar os efeitos da radiação 

Matéria e Energia 

 
 

• Selecionar e identificar do que 

são feitos os objetos que fazem 

parte do cotidiano (metal, vidro, 

papel, madeira, plástico e tecido). 

• Discutir o uso dos diferentes 

objetos com base em sua com- 

posição. 

• Identificar, por meio de pesquisa, 

a composição e forma de objetos 

antigos, comparando-os com ob- 

jetos da mesma função utilizados 

na atualidade. 

• Reconhecer que os objetos são 

produzidos para funções especí- 

ficas e que o seu uso depende 

das propriedades dos materiais 

que os compõem. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

colar/rural/urbano (animais 

domésticos, do campo, sel- 

vagens, insetos etc.), indi- 

cando os locais onde se de- 

senvolvem e a relação deles 

com os seres humanos. 

• Descrever características de 

animais que fazem parte do 

cotidiano, considerando: ta- 

manho, forma, cor, cheiro, 

fase da vida, local que se de- 

senvolve, pela- 

gem/revestimento do corpo, 

presença de chifres, esca- 

mas, penas, garras, e relaci- 

onar essas características 

aos locais onde vivem. 

• Relatar casos nos quais a 

interferência humana causou 

desequilíbrios nas popula- 

• Relatar, a partir de pesquisa na 

comunidade, os diferentes usos 

(alimentício, medicinal, constru- 

ção, decorativo etc.) das plantas 

do cotidiano, identificando quais 

partes do vegetal são utilizados 

em cada caso. 

• Identificar as principais partes de 

uma planta (raiz, caule, folhas, 

flores e frutos) e as funções que 

cada uma desempenha. 

• Analisar a relação das plantas 

com o ambiente e demais seres 

vivos. 

• Relatar como a existência ou 

ausência de plantas no ambiente 

escolar contribuiu com a qualida- 

de de vida e bem-estar dos estu- 

dantes. 

solar (aquecimento e reflexão) 

em diferentes tipos de superfície 

(água, areia, solo, superfícies 

escura, clara e metálica etc.) or- 

denando os que apresentam 

mais brilho e os que sofrem mai- 

ores variações de temperatura. 

• Apontar e justificar situações 

vivenciais nas quais o Sol é a 

fonte de calor e energia. 

• Propor o uso de diferentes mate- 

riais para a construção de objetos 

de uso cotidiano, tendo em vista 

algumas propriedades, tais como 

flexibilidade, dureza, transparên- 

cia, condutibilidade etc. 

• Observar e discutir situações 

cotidianas que podem represen- 

tar riscos à segurança e à saúde 

dos indivíduos. 

• Discutir com os colegas e os 

familiares sobre como eles per- 

cebem as situações de risco à 

saúde e à segurança nos ambi- 

entes escolar e doméstico. 

• Reconhecer os principais materi- 

ais e objetos que representam 

riscos à saúde e à segurança – 

objetos cortantes, materiais in- 

flamáveis, eletricidade, produtos 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

ções de animais e/ou plantas.   de limpeza, medicamentos etc. 

• Discutir estratégias para preven- 

ção de acidentes domésticos 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Vida e Evolução 

 
 

• Elencar os animais mais 

frequentes nos cotidianos ur- 

bano e rural (animais domés- 

ticos, animais de pecuária e 

animais selvagens), identifi- 

cando as suas principais ca- 

racterísticas e destacando a 

relação desses animais com 

os seres humanos. 

• Relatar desequilíbrios ambi- 

entais, destacando a influên- 

cia humana em cada situação 

e os consequentes distúrbios 

às populações de animais 

envolvidas. 

• Conhecer o ciclo de vida dos 

seres vivos. 

Vida e Evolução 

 
 

• Elencar animais que comparti- 

lham características externas 

similares, sugerindo categorias 

para aqueles mais semelhantes. 

• Diferenciar os animais por gran- 

des grupos, dando destaque às 

características que os asseme- 

lham. 

• Conhecer as classes dos animais 

vertebrados (peixes, anfíbios, 

répteis, aves e mamíferos), com- 

parando as características que os 

situam em cada grupo taxonômi- 

co. 

• Propor estratégias de preserva- 

ção dos vertebrados do Cerrado, 

considerando as espécies mais 

Terra e Universo 

 
 

• Manipular diferentes tipos de 

modelos de representação do 

planeta Terra e observar como 

são expressos os diferentes tipos 

de solos, presença de água e 

florestas, desníveis e irregulari- 

dades dos terrenos etc. 

• Reconhecer e representar a 

esfericidade da Terra através de 

modelos. 

• Identificar semelhanças e dife- 

renças nos modelos de represen- 

tação da Terra no que diz respei- 

to aos tipos de solos, presença 

de água e florestas, desníveis e 

irregularidades dos terrenos etc. 

• Contrastar modelos de represen- 

Matéria e Energia 

 
• Produzir sons a partir da vibração 

de objetos de diferentes consti- 

tuições e formatos. 

• Identificar as variáveis que influ- 

enciam no som emitido por mate- 

riais de diferentes constituições e 

formatos. 

• Reconhecer a fonte de diferentes 

sons, relacionando-os à consti- 

tuição do material que o produ- 

ziu. 

• Experimentar situações com 

baixa e alta luminosidade e luzes 

com diferentes cores e descrever 

como os objetos são visualizados 

em cada situação. 

• Investigar o que ocorre com a 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Identificar, com exemplos do 

cotidiano, a forma de repro- 

dução e desenvolvimento dos 

animais domésticos. 

• Reconhecer a reprodução 

como forma de continuidade 

das espécies 

• Reconhecer que os seres 

vivos passam por alterações 

ao longo do seu ciclo de vida. 

• Identificar ocorrências que 

interferem no ciclo de vida 

dos animais e plantas. 

afetadas pelas interferências hu- 

manas no meio ambiente. 

tação da região do entorno da 

escola com observação de cam- 

po, identificando como as carac- 

terísticas reais se traduzem nos 

modelos. 

• Fazer observações do céu a olho 

nu e registrar as variações de 

posições do Sol, da Lua e dos 

planetas num mesmo horário de 

dias, semanas e meses distintos. 

• Manipular mapas celestes para 

auxiliar na observação e registro 

do ciclo diário, semanal e mensal 

dos principais astros da abóboda 

celeste, especificamente o Sol, a 

Lua e planetas do sistema solar. 

• Observar e registrar como variam 

as posições do nascente e poen- 

te do Sol no decorrer do ano. 

passagem da luz através de obje- tos 

transparentes (copos, janelas de 

vidro, lentes, prismas, água etc.), no 

contato com superfícies polidas e 

espelhos e no contato com objetos 

opacos (paredes, pessoas etc.). 

• Compreender que a luz interage 

de forma diferente de acordo com 

o material que ilumina. 

• Investigar as consequências do 

excesso de luminosidade sobre o 

olho humano. 

• Identificar os sons do cotidiano 

escolar, urbano e rural, incluindo 

ruídos, em especial aqueles que 

produzem incômodo, como 

obras, aviões, trens, fogos de 

artifício etc. 



  

  

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

  • Observar e registrar os principais 

eventos celestes à noite. 

• Observar e relatar os diferentes 

tipos de solo existentes na cidade 

e no entorno da escola. 

• Comparar diferentes amostras de 

solo com base em características 

como cor, textura, tamanho das 

partículas e permeabilidade etc. 

• Investigar as origens e justificar 

as principais aplicações práticas 

de cada tipo de solo. 

• Identificar os diferentes tipos de 

solos e classificá-los com relação 

as aplicações na agricultura, na 

construção civil, extração de mi- 

nerais etc. 

• Reconhecer a importância do 

solo para a manutenção da vida 

destacando seu papel para as 

• Relacionar as condições sonoras 

do ambiente e hábitos pessoais à 

saúde auditiva, considerando os 

efeitos negativos de sons altos, 

ruídos frequentes, uso indevido 

dos fones de ouvido etc., pro- 

pondo estratégias para mitigá-los 

ou eliminá-los. 

• Discutir sobre a qualidade de 

vida e o bem-estar proporciona- 

dos por paisagens sonoras agra- 

dáveis. 

• Identificar os fatores ambientais e 

os hábitos pessoais prejudiciais à 

saúde dos olhos e acuidade vi- 

sual, propondo estratégias para 

mitigá-los ou eliminá-los. 



 

  

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

  plantas, animais invertebrados e 

para os seres humanos. 

• Identificar os diversos usos do 

solo na região. 

• Discutir sobre a importância do 

solo para a agricultura. 

• Propor ações para conservação e 

preservação do solo como: reflo- 

restamento; proteção de nascen- 

tes; rotação de culturas agrícolas; 

adubação e plantio direto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Vida e Evolução 

 
• Apresentar exemplos do 

cotidiano de forma a ilustrar 

as relações de predação en- 

tre os animais. 

• Elaborar uma cadeia alimen- 

tar simples, considerando os 

exemplos de predação elen- 

cados. 

• Discutir sobre os animais 

herbívoros, em especial os 

invertebrados, (artrópodes, 

anelídeos, moluscos), para 

incluí-los na cadeia alimentar, 

destacando sua posição (ní- 

vel trófico). 

• Selecionar um bioma brasilei- 

ro como referência para ela- 

Vida e Evolução 

 
• Levantar percepções da comuni- 

dade acerca dos micro- 

organismos e da sua importância 

para a vida na Terra, refletindo se 

há impressões distorcidas acerca 

da importância e ubiquidade des- 

ses seres. 

• Investigar se há algum ambiente 

ou ser vivo, no planeta Terra, que 

não é povoado por e/ou não inte- 

rage com os micro-organismos. 

• Reconhecer que os seres do 

Reino Animalia, desde seu sur- 

gimento no Planeta, sempre coe- 

xistiram com as bactérias, consi- 

derando que este segundo grupo 

surgiu na Terra há mais tempo e 

que mantém uma relação íntima 

Matéria e Energia 

 
• Apontar situações cotidianas nas 

quais é possível identificar mistu- 

ras (café com leite, água e sa- 

bão, leite e chocolate em pó, 

água e sal, água e óleo, resíduos 

de poluição no ar, no solo e na 

água etc.). 

• Identificar as misturas com base 

em propriedades físicas observá- 

veis como temperatura de fusão, 

temperatura de ebulição, densi- 

dade e número de fases, reco- 

nhecendo suas composições. 

• Criar situações para observar as 

alterações das propriedades físi- 

cas das substâncias e misturas. 

Exemplo: água pura vs. água 

com sal 

Terra e Universo 

 
• Observar as posições do nascen- 

te e do poente do Sol e identificar 

os pontos cardeais Leste-Oeste e 

Norte-Sul. 

• Conhecer e saber fazer o uso de 

bússolas e aplicativos mobile de 

GPS para identificar os pontos 

cardeais. 

• Identificar os pontos cardeais a 

partir de observações e registros 

de diferentes posições relativas 

do Sol e da sombra de uma vara 

(gnômon) e compará-los com as 

indicações dos pontos cardeais 

obtidas por meio de uma bússola 

e aplicativos de GPS. 

• Localizar as posições relativas da 



 

  

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

borar uma cadeia alimentar 

simples, destacando a radia- 

ção solar como fonte primária 

de energia a todos seres vi- 

vos e os decompositores co- 

mo os seres que garantem a 

ciclagem de nutrientes nos 

ecossistemas. 

• Reconhecer o papel do Sol 

como fonte primária de ener- 

gia para a produção de ali- 

mentos. 

• Elaborar uma teia alimentar 

do bioma Cerrado, destacan- 

do as interações tróficas e 

com exemplos de animais 

que se alimentam em diferen- 

tes níveis tróficos. 

• Demonstrar por meio de 

dinâmicas, jogos, brincadei- 

com todos os animais. 

• Investigar a importância dos 

micro-organismos, em especial 

das bactérias, para a manuten- 

ção da vida na Terra. 

• Reconhecer que nenhum animal 

é capaz de se desenvolver sem o 

suporte dos micro-organismos, 

em especial das bactérias. 

• Conhecer processos de produção 

de alimentos, combustível e medi- 

camentos auxiliados por micro- 

organismos. 

• Formular representações do 

planeta Terra caso os micro- 

organismos desapareçam. 

• Investigar e mapear a comunida- 

de em busca de doenças causa- 

das por infecções de micro- 

organismos. 

• Discutir situações em que os 

materiais sofrem transformações 

quando submetidos a determina- 

das condições de temperatura, 

luz e umidade. Exemplo: desbo- 

tamento de pinturas e roupas, 

ferrugem, amolecimento e endu- 

recimento de materiais etc.). 

• Testar, utilizando linguagem 

científica e diferentes formas de 

registros, as transformações que 

ocorrem em materiais do dia a 

dia quando submetidos a certas 

condições de temperatura (aque- 

cimento/resfriamento), de radia- 

ção (luz) e de umidade. 

• Investigar técnicas para redução 

dos efeitos das variações de 

temperaturas, da incidência de 

radiação e da umidade sobre os 

escola, da cidade e do DF utili- zando 

cartas e mapas. 

• Comparar os calendários de 

diferentes civilizações identifi- 

cando as referências utilizadas 

para contagem da passagem do 

tempo em cada cultura. 

• Reconhecer as fases da Lua e 

sua periodicidade através de re- 

gistros das formas aparentes ao 

longo do mês e compreender o 

que são e como ocorrem. 

• Caracterizar os movimentos de 

rotação e translação da Terra. 

• Associar os movimentos cíclicos 

da Lua e da Terra a períodos re- 

gulares de tempo. 

• Compreender como as diferentes 

culturas utilizavam os movimen- 

tos ciclos da Lua e da Terra na 



 

  

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

ras etc., a perda energética 

entre níveis tróficos. 

• Apresentar registros de extin- 

ção ou diminuição significati- 

va de espécies do Cerrado, 

avaliando o impacto desse 

desequilíbrio na teia alimentar 

e no ecossistema. 

• Empregar a dinâmica de 

perda energética e fluxo de 

energia nas cadeias alimenta- 

res para compará-la com o 

ciclo da matéria. 

• Descrever e destacar seme- 

lhanças e diferenças entre o 

ciclo da matéria e o fluxo de 

energia entre os componen- 

tes vivos e não vivos de um 

ecossistema. 

• Compreender o papel dos 

• Reconhecer que, apesar de sua 

ubiquidade, apenas uma peque- 

na parcela dos micro-organismos 

causa doenças. 

• Investigar as formas de transmis- 

são de doenças infecciosas, pro- 

pondo atitudes e medidas ade- 

quadas para sua prevenção. 

materiais (Exemplos.:utilização 

de resinas, de vernizes, técnicas 

de curagem, vulcanização etc.). 

• Relatar situações em que se 

observam transformações irre- 

versíveis dos materiais ocasiona- 

das por variações de temperatu- 

ra. 

• Testar e concluir que, ao ser 

submetida a certas condições de 

temperatura, a matéria pode so- 

frer transformações reversíveis 

(como mudanças no estado físico 

da água) e irreversíveis (como o 

cozimento do ovo, a queima do 

papel etc.). 

construção de calendários e co- mo 

surgiu os anos bissextos em nosso 

calendário. 

• Saber utilizar simulações dos 

movimentos de rotação e transla- 

ção da Terra e da inclinação de 

seu eixo imaginário na compre- 

ensão das estações do ano. 



 

  

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

fungos e bactérias no proces- 

so de decomposição. 

• Elaborar dinâmicas que ilus- 

trem as consequências eco- 

lógicas para um ecossistema 

que teve interrompida a cicla- 

gem de nutrientes. 

   



 

  

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Vida e Evolução 

 
• Discutir com colegas, amigos, 

pais e familiares sobre a ocor- 

rência de problemas circulató- 

rios, respiratórios e digestó- 

rios na comunidade. 

• Avaliar os problemas e doen- 

ças identificados, consideran- 

do as possíveis causas e 

consequências dessas condi- 

ções de saúde. 

• Relacionar as condições de 

saúde e as doenças elenca- 

das com os órgãos e funções 

dos sistemas circulatório, di- 

gestório e respiratório. 

• Apresentar exemplos nos 

quais hábitos alimentares po- 

Vida e Evolução 

 
• Comparar cardápios e discutir 

sobre alimentação saudável. 

• Elaborar um cardápio com os 

principais grupos alimentares. 

• Separar alimentos pelas suas 

características nutricionais. 

• Compreender a atuação dos 

diferentes tipos de nutrientes no 

organismo. 

• Reconhecer a importância da 

microbiota intestinal no processo 

de nutrição e desenvolvimento do 

ser humano. 

• Destacar a importância das 

vitaminas e sais minerais para a 

manutenção da saúde do orga- 

nismo. 

Matéria e Energia 

 
• Explorar fenômenos da vida 

cotidiana que evidenciem propri- 

edades físicas dos materiais co- 

mo densidade, condutibilidade 

elétrica e térmica, magnetismo, 

dureza, elasticidade e outros. 

• Examinar a relação entre massa 

e volume na densidade de mate- 

riais. 

• Utilizar pilhas e baterias para 

testar a condutibilidade elétrica 

dos materiais. 

• Experimentar situações nas quais 

há condutividade térmica dos 

materiais, 

• Testar a resposta magnética de 

diversos materiais com o uso de 

Terra e Universo 

 
• Utilizar mapas celestes e aplicati- 

vos digitais para conhecer as ca- 

racterísticas das principais cons- 

telações como formato, brilho de 

alguns componentes, posição 

etc. 

• Identificar algumas constelações 

no Céu e os períodos do ano em 

que são visíveis. 

• Associar o movimento diário do 

Sol e das demais estrelas no céu 

ao movimento de rotação da Ter- 

ra. 

• Projetar, construir e utilizar dis- 

positivos para observação à dis- 

tância, como lunetas, periscópios 

e máquinas fotográficas e discutir 

os impactos que proporcionaram 



 

  

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

dem comprometer o sistema 

circulatório, discutindo a inte- 

ração entre os dois sistemas. 

• Relacionar o consumo de 

tabaco com a diminuição da 

capacidade circulatória do 

corpo. 

• Elaborar modelos para ilustrar 

a interação entre os sistemas 

digestório, circulatório e respi- 

ratório a partir do processo de 

alimentação. 

• Discutir sobre a ocorrência de 

doenças ligadas ao sistema 

excretor. 

• Conhecer os principais ór- 

gãos e funções do sistema 

excretor. 

• Compreender o papel dos 

rins no processo de elimina- 

• Compreender que há diferentes 

necessidades nutricionais entre 

os indivíduos determinadas por 

diversos fatores como: idade, 

sexo, hábitos de vida, restrições 

alimentares etc. 

• Propor cardápios que atendam 

às necessidades nutricionais pa- 

ra pessoas de diferentes grupos 

(homens, mulheres, idosos, cri- 

anças, bebês), considerando su- 

as características individuais. 

• Conhecer os principais distúrbios 

nutricionais e suas possíveis 

causas. 

• Destacar a relação entre distúr- 

bios nutricionais e hábitos de vi- 

da, como a prática de exercícios 

físicos, a alimentação, o uso de 

medicamentos etc. 

imãs. 

• Investigar as deformações causadas 

por forças mecânicas, considerando 

a elasticidade e a dureza dos mate- 

riais. 

• Relacionar o uso e as aplicações 

dos materiais com suas proprie- 

dades físicas. 

• Investigar em que estado físico a 

água se apresenta em diferentes 

ambientes e ecossistemas. 

• Relacionar a variação da tempe- 

ratura com a mudança de estado 

físico da água. 

• Associar as mudanças de estado 

físico da água com o ciclo hidro- 

lógico. 

• Discutir a importância do ciclo 

hidrológico para as sociedades 

humanas. 

na compreensão dos corpos ce- lestes 



 

  

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

ção de resíduos do corpo. 

• Destacar a interação entre o 

sistema circulatório e o siste- 

ma excretor para a elimina- 

ção dos resíduos produzidos 

no processo de digestão e 

respiração. 

• Debater sobre a hemodiálise, 

considerando os casos nos 

quais o procedimento é ne- 

cessário. 

• Organizar uma lista de ali- 

mentos prejudiciais ao funci- 

onamento saudável do siste- 

ma excretor, discutindo os 

efeitos deles nos rins e nas 

principais glândulas do siste- 

ma excretor. 

• Refletir sobre os próprios hábitos 

alimentares e de vida, conside- 

rando sua importância para a 

manutenção da saúde. 

• Associar as condições climáticas 

do Cerrado ao ciclo hidrológico 

local. 

• Analisar, considerando a realida- 

de local, as implicações do ciclo 

hidrológico na agricultura, no cli- 

ma, na geração de energia elétri- 

ca, no fornecimento de água po- 

tável. 

• Examinar situações em que a 

retirada da cobertura vegetal 

(desmatamento e queimadas) 

causa impacto na conservação 

do solo, dos cursos de água e na 

qualidade do ar atmosférico. 

• Conhecer a relação entre cober- 

tura vegetal e o ciclo hidrológico. 

• Discutir e explicar os impactos da 

retirada da cobertura vegetal na 

conservação dos solos, dos cur- 

 



 

  

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

  sos de água e da qualidade do ar 

atmosférico, considerando aspec- 

tos como secas, enchentes, de- 

sertificação, processos erosivos 

etc. 

• Selecionar argumentos para 

propor alternativas sustentáveis 

para produção de alimentos e de 

bens de consumo para a forma 

de vida atual e para as gerações 

futuras. 

• Observar e relatar as formas de 

uso e descarte de recursos natu- 

rais na comunidade (escolar, ur- 

bana, rural), em especial dos re- 

cursos hídricos, dos combustíveis 

fósseis, de minérios e de materi- 

ais descartáveis. 

• Reconhecer que a taxa de con- 

sumo dos recursos naturais está 

 



 

  

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

  além da capacidade ambiental e 

humana de renovação desses 

recursos. 

• Conhecer o uso da água na 

agricultura e na indústria. 

• Propor estratégias e tecnologias 

para minimizar o impacto das 

atividades humanas na qualidade 

da água e apresentar ações para 

o consumo consciente e diminui- 

ção do desperdício de água na 

escola. 

• Investigar os hábitos de consumo 

da comunidade, considerando 

influências socioeconômicas, cul- 

turais e as de propagandas e 

marketing, em especial aquelas 

direcionadas às crianças. 

 



 

  

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

  • Construir propostas coletivas 

para um consumo mais conscien- 

te. 

• Criar soluções tecnológicas para 

descarte adequado e a reutiliza- 

ção e reciclagem de materiais 

consumidos na escola e na vida 

cotidiana. 

• Mapear as formas e processos 

de reuso e reciclagem de materi- 

ais, reconhecendo as limitações 

do processo de reciclagem. 

 
 

 

 
 
 
 

 



 

  

 

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

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Entender, propor e respeitar re- 

gras de convívio nos lugares de 

vivência. 

• Identificar as características do 

meio ambiente próximo à escola 

e do seu lugar de vivência, reco- 

nhecendo diferenças e seme- 

lhanças e como contribuir para 

preservar essas paisagens. 

•  Identificar espaços de convivên- 

cia e seu papel para a comuni- 

dade escolar e circunvizinha. 

• Conhecer a importância da inter- 

dependência de espaços, e que 

estes são construídos a partir de 

relações sociais e de interven- 

ções humanas. 

• Identificar questões ambientais, 

buscando conservar e respeitar o 

meio ambiente, participando de 

questões da vida coletiva da es- 

cola e da sua comunidade circun- 

vizinha. 

• Conhecer práticas de utilização e 

conservação dos espaços e meio 

ambiente, por meio de atitudes 

sustentáveis, visando ao bem-es- 

tar de todos. 

• Identificar mudanças e perma- 

nências ocorridas em diferentes 

espaços ao longo do tempo. 

• Localizar no espaço, o corpo e 

outros objetos, reconhecendo no- 

ções de posicionamento. 

• Conhecer registros cartográficos 

(mapas, guias de ruas, endere- 

ços, pontos de referência) obser- 

vando seus usos sociais. 

• Desenvolver noções de localiza- 

ção espacial e orientação. 

• Localizar nos trajetos de desloca- 

mentos diários, informações 

como endereço, nomes de ruas, 

pontos de referência. 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Reconhecer diversas fontes es- 

critas, midiáticas, iconográficas e 

orais que representem a diversi- 

dade geográfica 

de sua localidade. 

• Descrever fenômenos naturais 

que ocorrem nos seus lugares de 

vivências e sua periodicidade/ sa- 

zonalidade, compreendendo o 

impacto no seu modo de vida. 

• Conhecer as territorialidades, re- 

lações sociais e como estas 

constituem o espaço e a paisa- 

gem nos quais se encontram in- 

seridos, bem como conhecer o 

modo de vida de diferentes gru- 

pos sociais e como estes se rela- 

cionam com a sociedade atual. 



 

  

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Entender, propor e respeitar re- 

gras de convívio nos lugares de 

vivência e na região circunvizi- 

nha. 

• Desenvolver noções espaciais de 

localização, organização e dis- 

tância a partir do espaço da es- 

cola em relação ao lugar de vi- 

vência, pontos de referência e 

outros 

• Utilizar noções de localização es- 

pacial, orientação e legenda em 

situações cotidianas. 

• Explorar registros históricos e 

cartográficos (mapas, guias de 

ruas, endereços, pontos de refe- 

rência), observando seus usos 

sociais. 

• Compreender a sociedade como 

agente transformador de paisa- 

gens, identificando característi- 

cas e funcionamento de paisa- 

gens urbanas e do campo. 

• Descrever diferentes modos de 

vida social, reconhecendo a im- 

portância do respeito às diferen- 

ças. 

• Conhecer o uso sustentável de 

recursos naturais e a reciclagem 

de diferentes recursos no âmbito 

familiar, na escola e na socie- 

dade. 

• Relacionar os meios de trans- 

porte, de comunicação e moradia 

às diferentes culturas existentes 

no Brasil. 

• Identificar a divisão do trabalho 

realizada por diferentes grupos 

sociais, tendo em vista as ativida- 

des produtivas da região adminis- 

trativa. 

• Investigar atividades produtivas, 

profissões e ocupações de 

acordo com os costumes, modos 

e hábitos de vida, considerando 

questões de gênero. 



 

  

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Entender, propor e respeitar re- 

gras de convívio nos lugares de 

vivência, na região circunvizinha 

e na sua cidade. 

• Identificar as atividades produti- 

vas, profissões e ocupações que 

repercutem na natureza. 

• Compreender a ação da socie- 

dade nas questões socioambien- 

tais locais e em espaços distan- 

tes e seus impactos em diferen- 

tes espaços e tempos, reconhe- 

cendo a importância do cuidado e 

preservação do meio em que 

vive. 

• Estabelecer semelhanças e dife- 

renças que existem entre o seu 

ambiente familiar, escolar e so- 

cial. 

• Utilizar a linguagem cartográfica 

para se localizar, obter informa- 

ções e interpretar a organização 

geográfica. 

• Identificar e comparar a organiza- 

ção geográfica da cidade de Bra- 

sília com outras cidades. 

• Localizar, conhecer e comparar a 

realidade das relações socioeco- 

nômicas e culturais de grupos de 

diferentes origens e de povos de 

comunidades tradicionais nos 

seus lugares de vivência. 

• Utilizar a linguagem cartográfica 

para se localizar, obter informa- 

ções e interpretar a organização 

geográfica. 

• Explorar os diferentes tipos de 

mapas, suas aplicações, legen- 

das e escalas. 

• Compreender a divisão do traba- 

lho realizada por diferentes gru- 

pos sociais, considerando ques- 

tões de gênero e tendo em vista 

as atividades produtivas da ci- 

dade e do campo. 

• Relacionar a evolução dos meios 

de transporte e de comunicação, 

suas funções, a partir do avanço 

das tecnologias. 



 

  

 

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Reconhecer o Distrito Federal a 

partir de sua história, seus sím- 

bolos, seu sistema administrativo, 

percebendo a pluralidade cultu- 

ral, a biodiversidade, as ativida- 

des econômicas e suas relações 

com a qualidade de vida e a sus- 

tentabilidade. 

• Identificar o papel da sociedade 

na transformação do espaço geo- 

gráfico, conhecendo as manifes- 

tações cotidianas naturais e as 

produzidas pelas sociedades na 

modificação das paisagens. 

Aplicar a linguagem cartográfica 
para obter e representar informa- 
ções, comparando com outros lu- 
gares de vivência. 

• Perceber as relações de interde- 

pendência entre a cidade e o 

campo, comparando os diferen- 

tes modos de vida desses grupos 

sociais. 

• Compreender a formação espa- 

cial das regiões administrativas 

do DF. 

• Identificar as atividades econômi- 

cas do DF e suas relações com a 

saúde, a qualidade de vida, bem 

como a sustentabilidade ambien- 

tal. 

• Analisar os aspectos da ocupa- 

ção, as condições de moradia e o 

índice de qualidade de vida das 

Regiões Administrativas do DF. 

• Comparar os usos dos diferentes 

tipos de tecnologia em seu cotidi- 

ano. 

• Utilizar procedimentos básicos de 

observação, descrição, registro, 

comparação, análise e síntese na 

coleta e tratamento da informa- 

ção, seja por meio de fontes es- 

critas ou imagéticas. 

• Relacionar as características so- 

cioculturais e territorialidades de 

grupos de diferentes origens, no 

campo e na cidade, compreen- 

dendo a importância de valorizar 

a cultura, as diversidades e dife- 

renças, identificando as contribui- 

ções para a cultura local. 



 

  

 

 
 

 

 

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

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Relacionar as questões econômi- 

cas, políticas, ambientais e as 

desigualdades sociais em sua lo- 

calidade e nas regiões brasilei- 

ras. 

• Identificar as desigualdades soci- 

ais impressas na paisagem e no 

espaço geográfico, em sua locali- 

dade. 

• Utilizar a linguagem cartográfica 

para obter informações e ade- 

quar na vida cotidiana. 

• Compreender a organização do 

espaço geográfico e o funciona- 

mento da natureza em suas ma- 

nifestações cotidianas. 

• Caracterizar o papel das socieda- 

des na construção e produção 

das paisagens regionais, consi- 

derando suas relações com a in- 

dústria, o comércio e as caracte- 

rísticas regionais. 

• Reconhecer o papel das tecnolo- 

gias, da informação, da comuni- 

cação e dos transportes na confi- 

guração de paisagens urbanas e 

rurais e na estruturação da vida 

em sociedade. 

• Representar o território em dife- 

rentes aspectos por meio de ma- 

pas, maquetes e desenhos. 

• Utilizar os mapas como ferramen- 

tas de análise dos fenômenos ge- 

ográficos. 

• Investigar a dinâmica dos princi- 

pais problemas ambientais glo- 

bais. 

• Reconhecer os diversos tipos de 

poluição,  discutindo atitudes 

para a preservação ambiental e 

soluções para superar a degrada- 

ção ambiental. 

• Identificar as diversas fontes de 

energia nos processos produti- 

vos. 

• Identificar problemas que influen- 

ciam a qualidade de vida da co- 

munidade em que vive, diferenci- 

ando e associando os correspon- 

sáveis por propor e implementar 

soluções para questões de natu- 

reza social. 



 

  

 

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

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Eu, meu lugar no mundo, meu 

grupo social e meu tempo 

• Construir a sua identidade como 

sujeito individual e coletivo. 

• Identificar registros históricos 

(certidão de nascimento, calen- 

dários, cartas, fotos, álbuns) ob- 

servando seus usos sociais numa 

perspectiva cidadã. 

• Identificar aspectos do seu cres- 

cimento por meio do registro das 

lembranças particulares ou de 

lembranças dos membros de sua 

família e/ou de sua comunidade.) 

Eu, meu lugar no mundo, meu 

grupo social e meu tempo 

• Identificar o contexto histórico 

dos espaços de convivência co- 

mo elementos constituintes de 

sua identidade, reconhecendo as 

especificidades dos hábitos e das 

regras que os regem. 

• Conhecer as histórias da família 

e da escola e identificar o papel 

desempenhado por diferentes 

sujeitos em diferentes espaços. 

• Identificar mudanças e perma- 

nências nas formas de organiza- 

ção familiar. 

Eu, meu lugar no mundo, meu 

grupo social e meu tempo 

• Descrever e distinguir os seus 

papéis e responsabilidades rela- 

cionados à família, à escola e à 

comunidade. 

• Identificar a relação entre as suas 

histórias e as histórias de sua 

família e de sua comunidade. 

• Identificar instrumentos e marca- 

dores de tempo (relógios, calen- 

dários...) elaborados e ou utiliza- 

dos por sociedades ou grupos de 

convívio em diferentes localida- 

des. 

Eu, meu lugar no mundo, meu 

grupo social e meu tempo 

• Identificar as diferenças entre os 

variados ambientes em que vive 

(doméstico, escolar e da comuni- 

dade), reconhecendo as especifi- 

cidades dos hábitos e das regras 

que os regem. 

• Reconhecer o significado das 

comemorações e festas escola- 

res, diferenciando-as das datas 

festivas comemoradas no âmbito 

familiar ou da comunidade. 

• Identificar semelhanças e dife- 

renças entre jogos e brincadeiras 

atuais e de outras épocas e luga- 

res. 



 

  

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Eu e o outro: meu lugar na 
comunidade, registros, mi- 
nhas experiências pessoais 

e comunitárias 
 

• Reconhecer semelhanças e 

diferenças entre jogos e brinca- 

deiras atuais e de outras épo- 

cas e lugares. 

• Apropriar-se da história de sua 

família, da escola e da comuni- 

dade, percebendo-se como ci- 

dadão pertencente a esses 

grupos e como sujeitos históri- 

cos. 

• Reconhecer espaços de socia- 

bilidade e identificar os motivos 

que aproximam e separam as 

pessoas em diferentes grupos 

Eu e o outro: meu lugar na co- 
munidade, registros, minhas 

experiências pessoais 
e comunitárias 

 

• Compreender o sentido da alteri- 

dade, dando ênfase ao respeito 

às diferenças socioeconômicas, 

étnico-raciais, de gênero, de ori- 

entação sexual, de idade, cultu- 

rais, dentre outras. 

• Perceber e respeitar as diversi- 

dades socioculturais, políticas, 

étnico-raciais e de gênero que 

compõem a sociedade atual. 

• Selecionar situações cotidianas 

que remetam à percepção de 

mudança, pertencimento e me- 

mória. 

Eu e o outro: meu lugar na co- 
munidade, registros, minhas 

experiências pessoais 
e comunitárias 

 

• Identificar e organizar, temporal- 

mente, fatos da vida cotidiana, 

usando noções relacionadas ao 

tempo (antes, durante e depois). 

• Selecionar e compreender o 

significado de objetos e docu- 

mentos pessoais e da família 

como fontes de memórias e his- 

tórias nos âmbitos pessoal, fami- 

liar, escolar e comunitário; discu- 

tindo as razões pelas quais al- 

guns objetos são preservados e 

outros são descartados. 

• Selecionar objetos e documentos 

pessoais e de grupos próximos 

Eu e o outro: meu lugar na 
comunidade, registros, mi- 
nhas experiências pesso- 

ais 
e comunitárias 

 

• Identificar diferentes formas 

de trabalho existentes na 

comunidade em que vive, 

seus significados, suas es- 

pecificidades, sua importân- 

cia e impactos no ambiente 

causados por elas na comu- 

nidade em que vive. 

• Reconhecer a importância 

dos trabalhos prestados com 

a comunidade (voluntariado 

e mutirão). 



 

  

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

sociais ou de parentesco.  ao seu convívio e compreender 

sua função, seu uso e seu signifi- 

cado. 

 



 

  

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Eu e o nós: vivências 
no espaço público e priva- 

do 
 

• Identificar os grupos popula- 

cionais que formam a cidade, 

o município e a região, as 

relações estabelecidas entre 

eles e os eventos que mar- 

cam a formação da cidade, 

como fenômenos migratórios 

(vida rural/vida urbana), des- 

matamentos, estabelecimento 

de grandes empresas etc. 

• Selecionar, por meio da 

consulta de diversas fontes, e 

registrar acontecimentos 

ocorridos ao longo do tempo 

na cidade ou região em que 

vive. 

Eu e o nós: vivências 
no espaço público e privado 

 

• Identificar os registros de memó- 

ria na cidade (nomes de ruas, da 

região administrativa, monumen- 

tos, edifícios etc.), discutindo os 

critérios que explicam a escolha 

desses nomes. 

• Compreender as diferenças entre 

o espaço público e o privado, 

enfatizando as instituições públi- 

cas e seus aspectos administrati- 

vos. 

• Mapear os espaços públicos no 

lugar em que vive e identificar 

suas funções como equipamen- 

tos públicos sejam de lazer, ad- 

ministrativos, serviços, comunitá- 

rios, cultura e religião, educação, 

Eu e o nós: vivências 
no espaço público e privado 

 

• Identificar semelhanças e dife- 

renças existentes entre comuni- 

dades de sua cidade ou região, e 

descrever o papel dos diferentes 

grupos sociais que as formam. 

• Identificar modos de vida na 

cidade e no campo no presente, 

comparando-os com os do pas- 

sado. 

• Compreender as diferenças entre 

o espaço público e o privado e 

mapear os espaços públicos no 

lugar em que vive (ruas, praças, 

escolas, hospitais, prédios do 

governo etc.) e identificar suas 

funções. 

Eu e o nós: vivências 
no espaço público e privado 

 

• Identificar as áreas de conser- 

vação ambiental, compreen- 

dendo a importância de sua 

preservação. 

• Identificar diferenças entre 

formas de trabalho realizadas 

na cidade e no campo, consi- 

derando também o uso da tec- 

nologia nesses diferentes con- 

textos e comparar as relações 

de trabalho do presente com 

as de outros tempos e espa- 

ços, analisando mudanças e 

permanências. 

• Identificar mudanças que 

ocorreram em profissões, pro- 

dutos e serviços em sua co- 



 

  

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Identificar os patrimônios 

históricos e culturais de sua 

cidade ou região e discutir as 

razões culturais, sociais e 

políticas para que assim se- 

jam considerados. 

• Identificar os marcos históri- 

cos do lugar em que vive e 

compreender seus significa- 

dos. 

saúde, infraestrutura, segurança 

pública, esporte, assistência so- 

cial, entre outros. 

 munidade, ao longo do tempo. 



 

  

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Migrações como uma carac- 
terística humana: trajetórias 

dos grupos humanos e a 
formação do Distrito Federal 

 

• Reconhecer a história como 

resultado da ação do ser hu- 

mano no tempo e no espaço, 

com base na identificação de 

mudanças e permanências ao 

longo do tempo. 

• Conhecer as mudanças e 

permanências ao longo do 

tempo, discutindo os sentidos 

dos grandes marcos da histó- 

ria da humanidade (noma- 

dismo, desenvolvimento da 

agricultura e do pastoreio, 

criação da indústria etc.). 

Migrações como uma caracte- 
rística humana: trajetórias dos 
grupos humanos e a formação 

do Distrito Federal 
 

• Analisar as motivações dos 

processos migratórios em dife- 

rentes tempos e espaços e avali- 

ar o papel desempenhado pela 

migração nas regiões de destino. 

• Analisar diferentes fluxos popula- 

cionais e suas contribuições para 

a formação da sociedade brasilei- 

ra. 

• Verificar na sociedade em que 

vive, a existência ou não de mu- 

danças associadas à migração 

(interna e internacional). 

Migrações como uma caracte- 
rística humana: trajetórias dos 
grupos humanos e a formação 

do Distrito Federal 
 

• Identificar atores que contribuí- 

ram com a idealização de Brasília 

por meio de várias linguagens, 

principalmente aqueles invisibili- 

zados pela historiografia, utili- 

zando referências fílmicas, literá- 

rias e outras disponíveis em vá- 

rios acervos de museus no DF. 

• Compreender a importância dos 

candangos no processo de edifi- 

cação e formação da cidade co- 

nhecendo as grandes ações e 

obras realizadas por eles. 

• Entender aspectos econômicos, 

sociais, políticos e culturais do 

Migrações como uma carac- 
terística humana: trajetórias 

dos grupos humanos e a 
formação do Distrito Federal 

 

• Conhecer os grupos indígenas 

no DF e suas lutas pelo direito 

à terra. 

• Identificar os grupos remanes- 

centes de quilombos nas áreas 

próximas ao DF. 

• Diferenciar refugiados, imigran- 

tes e asilados no contexto atu- 

al e os fatores que ocasionam 

esta situação. 

• Reconhecer a existência de 

diferentes condições que tor- 

nam um sujeito refugiado. 



 

  

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Identificar as transformações 

ocorridas na cidade ao longo 

do tempo e discutir suas inter- 

ferências nos modos de vida 

de seus habitantes, tomando 

como ponto de partida o pre- 

sente. 

• Descrever as transformações 

ocorridas nos meios de co- 

municação (cultura oral, im- 

prensa, rádio, televisão, ci- 

nema, Internet e demais tec- 

nologias digitais de informa- 

ção e comunicação) e discutir 

seus significados para os di- 

ferentes grupos ou estratos 

sociais. 

 Distrito Federal e Entorno. 

• Analisar a influência da proce- 

dência histórica e cultural das 

famílias que se fixaram no DF. 

 



 

  

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

 
Cidadania, diversidade e 

patrimônio no Brasil e no 

mundo 

• Reconhecer a necessidade 

de conviver eticamente com o 

outro, conhecendo e respei- 

tando seus direitos, deveres, 

costumes e modos de viver, 

na busca da eliminação da 

discriminação e do preconcei- 

to. 

• Conhecer e manusear os 

documentos que subsidiam 

os direitos conquistados ao 

longo da história, compreen- 

dendo os devidos contextos 

em que foram promulgados. 

 
Cidadania, diversidade e 

patrimônio no Brasil e no mundo 

• Reconhecer e respeitar a diversi- 

dade sociocultural, étnico-racial e 

de gênero que compõem a soci- 

edade atual. 

• Identificar os processos de for- 

mação das culturas e dos povos, 

relacionando-os com o espaço 

geográfico ocupado. 

• Compreender os papéis dos 

povos indígenas, das diversas 

sociedades africanas e dos po- 

vos europeus na sociedade brasi- 

leira e suas implicações sociais 

na atualidade. 

• Identificar os mecanismos de 

 
Cidadania, diversidade e 

patrimônio no Brasil e no mundo 

• Associar o conceito de cidadania 

à conquista de direitos dos povos 

e das sociedades, compreenden- 

do-o como conquista histórica. 

• Diferenciar a noção de cidadania 

no Brasil ao longo da periodiza- 

ção da história do Brasil (colônia, 

império e república). 

• Reconhecer os grupos e lutas 

travadas pela redemocratização 

do país. 

• Compreender os marcos históri- 

cos dos direitos humanos como 

conquistas e lutas travadas pelos 

 
Cidadania, diversidade e 

patrimônio no Brasil e no 

mundo 

• Identificar os processos de 

produção, hierarquização e 

difusão dos marcos de memó- 

ria e discutir a presença e/ou a 

ausência de diferentes grupos 

que compõem a sociedade na 

nomeação desses marcos de 

memória. 

• Conhecer formas de marcação 

da passagem do tempo em 

distintas sociedades, incluindo 

os povos indígenas originários 

e os povos africanos. 

• Inventariar os patrimônios 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

• Associar a noção de cidada- 

nia aos princípios de respeito 

à diversidade, à pluralidade e 

aos direitos humanos. 

organização do poder político 

com vistas à compreensão da 

ideia de Estado e/ou de outras 

formas de ordenação social. 

• Analisar o papel das culturas e 

das religiões na composição 

identitária dos povos antigos e 

relacioná-los ao presente. 

movimentos sociais. materiais e imateriais da hu- 

manidade e analisar mudanças e 

permanências desses patri- 

mônios ao longo do tempo. 



 

 

 

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

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – ENSINO RELIGIOSO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Alteridade e Simbolismo 

 
• Identificar-se como parte de 

grupos sociais, desenvolvendo 

valores necessários para o 

convívio em sociedade, aco- 

lhendo e respeitando as seme- 

lhanças e diferenças entre o eu, 

o outro e o nós, bem como as 

semelhanças e diferenças físi- 

cas, culturais e religiosas de 

cada um. 

• Reconhecer que o seu nome e 

o das demais pessoas os identi- 

ficam e os diferenciam. 

• Valorizar a diversidade de 

formas de vida 

Alteridade e Simbolismo 

 
• Identificar e acolher sentimentos, 

lembranças, memórias e saberes 

individuais. 

• Identificar as diferentes formas 

pelas quais as pessoas manifes- 

tam sentimentos, ideias, memó- 

rias, gostos e crenças em dife- 

rentes espaços. 

Alteridade e Simbolismo 

 
• Reconhecer a alteridade como 

princípio orientador do relacio- 

namento com o outro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alteridade e Simbolismo 

 
• Reconhecer que os simbolismos 

estão presentes nas diversas 

formas de convivência humana. 

• Identificar significados atribuídos 

a cantos considerados sagrados 

por diferentes culturas, tradições 

e expressões religiosas. 



 

 

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – ENSINO RELIGIOSO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

2º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Alteridade e Simbolismo 

• Reconhecer e distinguir a 

importância das religiosida- 

des e seus símbolos nos dife- 

rentes espaços de convivên- 

cia (familiar, social e outros), 

valorizando e respeitando a 

vida e a dignidade do ser hu- 

mano. 

• Identificar e respeitar as 

diferentes formas de registro 

das memórias pessoais, fami- 

liares, escolares e religiosas 

(fotos, músicas, narrativas, 

álbuns…). 

Alteridade e Simbolismo 

• Identificar na convivência huma- 

na a possibilidade do agir ético 

em busca da percepção do sa- 

grado conforme a crença de cada 

sujeito. 

Alteridade e Simbolismo 

• Reconhecer na convivência 

humana as ações voluntárias e o 

agir altruísta. 

• Compreender a alteridade como 

princípio orientador do relacio- 

namento com o outro. 

Alteridade e Simbolismo 

• Exemplificar significados atri- 

buídos às danças e aos ali- 

mentos considerados sagrados 

por diferentes culturas, tradi- 

ções e expressões religiosas 



 

 

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – ENSINO RELIGIOSO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

3º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Alteridade e Simbolismo 

• Compreender o fenômeno 

religioso como expressão do 

sagrado presente na diversi- 

dade cultural e religiosa da 

comunidade. 

• Compreender e exercer a 

alteridade como princípio ori- 

entador do relacionamento 

com o outro. 

Alteridade e Simbolismo 

• Identificar, caracterizar e respei- 

tar os diferentes espaços e terri- 

tórios religiosos de diferentes 

tradições e movimentos religio- 

sos como locais de realização 

das práticas celebrativas. 

Alteridade e Simbolismo 

• Identificar, caracterizar e respei- 

tar práticas celebrativas (cerimô- 

nias, orações, festividades, pere- 

grinações, entre outras) como 

parte integrante do conjunto das 

diferentes manifestações religio- 

sas de várias culturas e socieda- 

des. 

Alteridade e Simbolismo 

• Reconhecer, caracterizar e res- 

peitar as indumentárias (roupas, 

acessórios, símbolos, pinturas 

corporais) utilizadas em diferen- 

tes manifestações e tradições 

religiosas, bem como elementos 

integrantes das identidades reli- 

giosas. 



 

 

 

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

PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – ENSINO RELIGIOSO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

4º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Alteridade e Simbolismo 

• Identificar e entender que as 

narrativas sagradas apresen- 

tam-se nas diversas formas de 

expressão da espiritualidade 

(orações, cultos, gestos, can- 

tos, dança, meditação) nas dife- 

rentes tradições religiosas e 

que elas surgiram dos mitos e 

histórias dos povos. 

• Compreender a diversidade 

religiosa existente no Distrito 

Federal. 

Alteridade e Simbolismo 

• Conhecer os ritos presentes no 

cotidiano pessoal, familiar, esco- 

lar e comunitário e as suas fun- 

ções em diferentes manifesta- 

ções e tradições religiosas. 

• Conhecer e respeitar as ideias de 

divindades de diferentes manifes- 

tações e tradições religiosas, nos 

contextos familiar e comunitário, 

bem como seus nomes, signifi- 

cados e representações. 

Alteridade e Simbolismo 

• Caracterizar ritos de iniciação e 

de passagem em diversos grupos 

religiosos (nascimento, casamen- 

to e morte). 

Alteridade e Simbolismo 

• Compreender os fenômenos 

religiosos como manifestação 

das diferentes experiências e 

expressões humanas, inclusive 

as expressões artísticas (pintu- 

ras, arquitetura, esculturas, íco- 

nes, símbolos, imagens), que se 

apresentam como parte da iden- 

tidade de diferentes culturas e 

tradições religiosas e resultado 

da liberdade. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE 
CIÊNCIAS HUMANAS – ENSINO RELIGIOSO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

5º ANO 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

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

Alteridade e Simbolismo 

• Identificar e respeitar aconteci- 

mentos sagrados de diferentes 

culturas e tradições religiosas 

como recurso para preservar a 

memória. 

• Perceber nos textos religiosos, 

escritos e orais, propostas de 

valorização da vida, construção 

da cidadania e superação de 

fundamentalismo e posturas 

radicais divergentes de uma 

ética pública plural. 

Alteridade e Simbolismo 

• Entender a necessidade de 

propiciar para si momentos refle- 

xivos através da meditação e ou 

oração, como processo de valori- 

zação da vida. 

• Valorizar a vida em função da 

dignidade do ser humano. 

• Perceber e vivenciar o valor da 

existência humana. 

Alteridade e Simbolismo 

• Reconhecer a importância e os 

elementos da tradição oral para 

preservar memórias e aconteci- 

mentos religiosos e como esses 

estão relacionados com ensina- 

mentos do modo de ser e viver. 

• Identificar elementos da tradição 

oral nas culturas e religiosidades 

indígenas, afro-brasileiras, ciga- 

nas, entre outras. 

• Conhecer o papel dos sábios e 

anciãos na comunicação e pre- 

servação da tradição oral. 

Alteridade e Simbolismo 

• Reconhecer os mitos de criação 

(concepções de mundo, nature- 

za, ser humano, divindades, vida 

e morte) em diferentes culturas e 

tradições religiosas, suas funções 

e mensagens religiosas. 



 

 

 

EIXOS INTEGRADORES- CUIDAR E EDUCAR/BRINCAR E INTERAGIR 
 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA – O EU, O OUTRO E NÓS 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
1º CICLO 

1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 
Demonstrar empatia pelos 

outros, percebendo que as 
pessoas têm diferentes 
sentimentos, 
necessidades e maneiras 
de pensar e agir. 

 

Agir de maneira 
independente, com 
confiança em suas 
capacidades, 
reconhecendo suas 
conquistas e limitações. 

 

Comunicar suas ideias e 
sentimentos a pessoas e 
grupos diversos, por meio 
de contatos diretos ou 
possibilitados pelas 
tecnologias da 
comunicação. 

Demonstrar valorização 

das características de seu 
corpo (cor dos olhos, 
cabelos, pele) e respeitar 
as características dos 
outros (crianças e adultos) 
com os quais convive. 

Compreender que as 

regras são passíveis de 
questionamento, 
discussão e reformulação 
entre os elementos do 
grupo. 

Desenvolver o senso de 

resiliência (saber perder, 
saber ganhar, aceitar a 
opinião das outras 
pessoas, reconsiderar seu 
ponto de vista). 

 Diferenciar alimentos 

doces e salgados, 
amargos e azedos, 
alimentando-se de modo 
independente, usando 
talheres, copos e 
guardanapos.  
 Vivenciar rotinas: 

organização dos tempos, 
espaços e materiais, de 
modo a constituir, 
gradualmente, sua 
autorregulação e 

Demonstrar empatia pelos 

outros, percebendo que 
as pessoas têm diferentes 
sentimentos, 
necessidades e maneiras 
de pensar e agir. 
Agir de maneira 

independente, com 
confiança em suas 
capacidades, 
reconhecendo suas 
conquistas e limitações. 
Comunicar suas ideias e 

sentimentos a pessoas e 
grupos diversos, por meio 
de contatos diretos ou 
possibilitados pelas 
tecnologias da 
comunicação. 

Desenvolver o senso de 

resiliência (saber perder, 
saber ganhar, aceitar a 
opinião das outras 
pessoas, reconsiderar 
seu ponto de vista). 

 Identificar e utilizar 

diferentes possibilidades 
de comunicação com as 
pessoas do convívio 
social, respeitando e 
negociando as regras 
sociais.  

 Reconhecer a 

importância das diferentes 
profissões para a vida em 
sociedade, identificando 
seus instrumentos 
característicos e funções 
sociais.  

 Desenvolver, 

gradativamente, atitudes 
antirracistas, 
antissexistas, anti-
homofóbicas e 
antibullying.  

Demonstrar empatia pelos 

outros, percebendo que 
as pessoas têm diferentes 
sentimentos, 
necessidades e maneiras 
de pensar e agir. 
Agir de maneira 

independente, com 
confiança em suas 
capacidades, 
reconhecendo suas 
conquistas e limitações. 
Ampliar as relações 

interpessoais, 
desenvolvendo afeto, 
atenção, limites e atitudes 
de participação e 
cooperação. 
Comunicar suas ideias e 

sentimentos a pessoas e 
grupos diversos, por meio 
de contatos diretos ou 
possibilitados pelas 
tecnologias da 
comunicação. 

Desenvolver o senso de 

resiliência (saber perder, 
saber ganhar, aceitar a 
opinião das outras 
pessoas, reconsiderar 
seu ponto de vista). 

 Identificar a evolução dos 

meios de transporte, 
sinais de trânsito e discutir 
sobre as regras de 
trânsito em culturas 
diversas.  

 Desenvolver, 

gradativamente, atitudes 
antirracistas, 
antissexistas, anti-
homofóbicas e 
antibullying.  

Demonstrar empatia pelos 

outros, percebendo que 
as pessoas têm diferentes 
sentimentos, 
necessidades e maneiras 
de pensar e agir. 
Agir de maneira 

independente, com 
confiança em suas 
capacidades, 
reconhecendo suas 
conquistas e limitações. 
Ampliar as relações 

interpessoais, 
desenvolvendo afeto, 
atenção, limites e atitudes 
de participação e 
cooperação. 
Comunicar suas ideias e 

sentimentos a pessoas e 
grupos diversos, por meio 
de contatos diretos ou 
possibilitados pelas 
tecnologias da 
comunicação. 

Desenvolver o senso de 

resiliência (saber perder, 
saber ganhar, aceitar a 
opinião das outras 
pessoas, reconsiderar 
seu ponto de vista). 

 Desenvolver, 

gradativamente, atitudes 
antirracistas, 
antissexistas, anti-
homofóbicas e 
antibullying.  



 

 

 

autonomia.  

 Identificar-se como 

membro de diversos 
grupos sociais (família, 
instituição de Educação 
Infantil) e distinguir seu 
papel dentro de cada um.  
  

 Participar de celebrações 

das datas comemorativas 
numa perspectiva cultural 
e suprarreligiosa, 
cultivando e fortalecendo 
valores como 
solidariedade e respeito.  

 Distinguir diferentes tipos 

de moradia, desde os 
tempos das cavernas até 
os dias atuais, 
relacionando-os aos 
materiais de que são 
construídos ao levar em 
conta aspectos 
econômicos, culturais e 
sociais.  

 Desenvolver, 

gradativamente, atitudes 
antirracistas, antissexistas, 
anti-homofóbicas e 
antibullying.  
 Passear, observar e 

discutir acerca das 
características das 
imediações da instituição 
de Educação Infantil.   

 Passear, observar e 

discutir acerca das 
características das 
imediações da instituição 
de Educação Infantil.   

 Conhecer e discutir 

acerca da história de 
Brasília, curiosidades e a 
história de vida das 
pessoas que constituem 
esse contexto.  

 
  



 

 

 

EIXOS INTEGRADORES- CUIDAR E EDUCAR/BRINCAR E INTERAGIR 
 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA – CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
1º CICLO 

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

Criar com o corpo formas 

diversificadas de 
expressão de 
sentimentos, sensações e 
emoções, tanto nas 
situações do cotidiano 
quanto em brincadeiras, 
dança, teatro, música, 
entre outros. 

Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu 
corpo em brincadeiras e 
jogos, na escuta e 
reconto de histórias, em 
atividades artísticas, 
entre outras. 

Criar movimentos, 

olhares e mímicas em 
brincadeiras, jogos e 
atividades artísticas como 
dança, teatro e música. 

Cuidar de sua higiene, 

alimentação, conforto e 
aparência. 

Coordenar suas 

habilidades manuais no 
atendimento adequado a 
seus interesses e 
necessidades em 
situações diversas. 
Reconhecimento 

progressivo do próprio 
corpo em brincadeiras, 
jogos e demais atividades, 
assim como na interação 
com os outros. 

 Reconhecer e valorizar as 

brincadeiras da cultura 

Criar com o corpo formas 

diversificadas de 
expressão de 
sentimentos, sensações e 
emoções, tanto nas 
situações do cotidiano 
quanto em brincadeiras, 
dança, teatro, música, 
entre outros. 

Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu 
corpo em brincadeiras e 
jogos, na escuta e 
reconto de histórias, em 
atividades artísticas, 
entre outras. 

Criar movimentos, 

olhares e mímicas em 
brincadeiras, jogos e 
atividades artísticas como 
dança, teatro e música. 

Coordenar suas 

habilidades manuais no 
atendimento adequado a 
seus interesses e 
necessidades em 
situações diversas. 

Reconhecimento 

progressivo do próprio 
corpo em brincadeiras, 
jogos e demais atividades, 
assim como na interação 
com os outros. 

 Reconhecer e valorizar as 

brincadeiras da cultura 

infantil, de acordo com as 

regras estabelecidas 
(brincar de pique-esconde, 
entre outras brincadeiras). 

Criar com o corpo formas 

diversificadas de expressão 
de sentimentos, sensações 
e emoções, tanto nas 
situações do cotidiano 
quanto em brincadeiras, 
dança, teatro, música, entre 
outros. 

Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu 
corpo em brincadeiras e 
jogos, na escuta e reconto 
de histórias, em atividades 
artísticas, entre outras. 

Criar movimentos, olhares e 

mímicas em brincadeiras, 
jogos e atividades artísticas 
como dança, teatro e 
música. 

Coordenar suas habilidades 

manuais no atendimento 
adequado a seus interesses 
e necessidades em 
situações diversas. 
Reconhecimento 

progressivo do próprio corpo 
em brincadeiras, jogos e 
demais atividades, assim 
como na interação com os 
outros. 

 Reconhecer e valorizar as 

brincadeiras da cultura 

infantil, de acordo com as 

regras estabelecidas 
(brincar de pique-esconde, 
entre outras brincadeiras). 

Experimentar diferentes 

situações que ampliem a 

Criar com o corpo formas 

diversificadas de 
expressão de 
sentimentos, sensações e 
emoções, tanto nas 
situações do cotidiano 
quanto em brincadeiras, 
dança, teatro, música, 
entre outros. 

Demonstrar controle e 

adequação do uso de seu 
corpo em brincadeiras e 
jogos, na escuta e 
reconto de histórias, em 
atividades artísticas, 
entre outras. 

Criar movimentos, 

olhares e mímicas em 
brincadeiras, jogos e 
atividades artísticas como 
dança, teatro e música. 

Coordenar suas 

habilidades manuais no 
atendimento adequado a 
seus interesses e 
necessidades em 
situações diversas. 

Reconhecimento 

progressivo do próprio 
corpo em brincadeiras, 
jogos e demais atividades, 
assim como na interação 
com os outros. 

 Reconhecer e valorizar as 

brincadeiras da cultura 

infantil, de acordo com as 

regras estabelecidas 
(brincar de pique-esconde, 
entre outras brincadeiras). 



 

 

 

infantil, de acordo com as 

regras estabelecidas 
(brincar de pique-esconde, 
entre outras brincadeiras). 
 Reconhecer, observar e 

nomear as diversas 
expressões corporais, 
possibilitando a 
familiarização com a 
imagem de seu próprio 
corpo refletida no espelho. 
Reconhecer e valorizar as 

conquistas corporais e a 
dos colegas em diversas 
situações. 

Criar e compartilhar 

situações que envolvam 
movimentos, com outras 
crianças e com adultos. 

Reconhecer sua atuação 

de forma individual e 
coletiva em brincadeiras 
livres e dirigidas, entre 
outras atividades. 

Reconhecer e nomear as 

sensações e ritmos 
(rápido, lento, forte, 
fraco...) por meio de 
movimentos corporais 
associados a diferentes 
sons. 

Identificar e nomear 

situações que envolvam 
sensações táteis e 
percepção das partes do 
próprio corpo e do corpo 
de outras crianças. 

 

Reconhecer a 

importância e a diferença 
do ritmo respiratório e dos 
batimentos cardíacos 
durante as atividades 
ativas e tranquilas, visando 
ao desempenho eficaz nas 
ações e tendo como base 
os sinais do corpo. 

Investigar objetos com 

uma ou ambas as mãos, 
identificando suas 
qualidades e as diferenças 
entre eles por seu aspecto 
físico. 

Reconhecer e expressar 

as características dos 
diferentes papeis sociais 
nas brincadeiras de faz de 
conta. 

 Reconhecer, observar e 

nomear as diversas 
expressões corporais, 
possibilitando a 
familiarização com a 
imagem de seu próprio 
corpo refletida no espelho. 
Experimentar diferentes 

situações que ampliem a 
consciência de suas 
potencialidades e limites 
do corpo (força, 
velocidade, resistência, 
agilidade, equilíbrio e 
flexibilidade). 

Criar e compartilhar 

situações que envolvam 
movimentos, com outras 
crianças e com adultos. 
Reconhecer e nomear as 

sensações e ritmos 
(rápido, lento, forte, 
fraco...) por meio de 
movimentos corporais 
associados a diferentes 
sons. 

Adequar gestos, 

movimentos e ritmos 
corporais a suas 
necessidades, intenções e 
ambientes, para 
desenvolver a 
independência. 

Reconhecer, participar e 

valorizar as 
manifestações culturais 
como um patrimônio 
imaterial (quadrilhas, 
brincadeiras de roda, 
brincadeiras cantadas 
etc.). 

Identificar e nomear 

situações que envolvam 
sensações táteis e 
percepção das partes do 
próprio corpo e do corpo 
de outras crianças. 

Identificar e compartilhar 

situações que exercitem os 
músculos da face por meio 
de brincadeiras, jogos e 
ginásticas (fazer caretas 
diversas; assoprar apitos, 

Participar, reconhecer 

e valorizar as diversas 
manifestações 
culturais, como 
brincadeiras, 

consciência de suas 
potencialidades e limites do 
corpo (força, velocidade, 
resistência, agilidade, 
equilíbrio e flexibilidade). 

Reconhecer sua atuação de 

forma individual e coletiva 
em brincadeiras livres e 
dirigidas, entre outras 
atividades. 

Criar e valorizar movimentos 

pela utilização de diferentes 
modalidades de dança. 

Reconhecer e nomear as 

sensações e ritmos (rápido, 
lento, forte, fraco...) por meio 
de movimentos corporais 
associados a diferentes 
sons. 

Adequar gestos, 

movimentos e ritmos 
corporais a suas 
necessidades, intenções e 
ambientes, para desenvolver 
a independência. 

Reconhecer e compartilhar, 

superar e ampliar os limites 
e as potencialidades 
corporais. 

línguas de sogra, penas, 
chama de vela, balão de ar; 
mastigação; imitar os sons 
produzidos pelos animais; 
fazer bolhas de sabão; jogar 
beijos etc.). 

Manipular materiais diversos 

para confeccionar brinquedos 
com materiais alternativos. 

Reconhecer e expressar as 

características dos diferentes 
papeis sociais nas 
brincadeiras de faz de conta. 

Participar e reconhecer os 

processos simbólicos, por 
meio da dramatização de 
histórias, músicas, entre 
outros, tendo o corpo como 
protagonista 

Reconhecer e utilizar a 

linguagem não verbal, por 
meio da imitação e mímica, de 
forma a inventar e reinventar 
os movimentos dos elementos 
do mundo que a cerca. 

Participar e ampliar suas 

diversas formas de 
comunicação (gestual e 

Reconhecer e valorizar as 

conquistas corporais e a 
dos colegas em diversas 
situações. 

Criar e valorizar 

movimentos pela 
utilização de diferentes 
modalidades de dança. 

Adequar gestos, 

movimentos e ritmos 
corporais a suas 
necessidades, intenções e 
ambientes, para 
desenvolver a 
independência. 

Reconhecer e 

compartilhar, superar e 
ampliar os limites e as 
potencialidades 
corporais. 

Reconhecer a 

importância e a diferença 
do ritmo respiratório e dos 
batimentos cardíacos 
durante as atividades 
ativas e tranquilas, visando 
ao desempenho eficaz nas 
ações e tendo como base 
os sinais do corpo. 

Participar, reconhecer 

e valorizar as 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-
esconde, elástico, 
bambolê etc.) e demais 
manifestações que 
digam respeito às 
tradições culturais de 
sua comunidade e de 
outras. 

Manipular materiais 

diversos para confeccionar 
brinquedos com materiais 
alternativos. 

Reconhecer e expressar 

as características dos 
diferentes papeis sociais 
nas brincadeiras de faz de 
conta. 



 

 

 

Participar, em diferentes 

espaços, de situações com 
obstáculos, por baixo e por 
cima de diferentes objetos, 
em caminhos marcados no 
chão, escalando, 
equilibrando com um ou os 
dois pés. 

Dominar o equilíbrio 

corporal em diferentes 
situações de movimentos 
(andando em linha reta, 
parado, pulando, 
saltando). 

Participar e ampliar suas 

diversas formas de 
comunicação (gestual e 
verbal). 

Realizar circuitos de 

locomoção: arrastar, 
rolar, saltar, pular com 
um pé ou com os dois, 
fazer estrelinha, andar. 

Ampliar as possibilidades 

de desenvolvimento da 
coordenação motora 
global por meio de 
brincadeiras, jogos, 
danças, ginásticas 
(atividades exploratórias 
de espaços estruturados 
com diferentes materiais 
– cordas, arcos, bastões, 
cones, brinquedos...). 

Realizar atividades com 

materiais diversos e de 
variados tamanhos para 
desenvolver a 
coordenação motora fina 
que envolva ações de 
alinhavar, traçar, 
contornar vários tipos de 
papéis, empilhar, 
encaixar, rosquear, 
pinçar, recortar, colar, 
pintar, modelar com 
massa ou argila, montar 
quebra-cabeças, 
manipular grãos diversos 
etc. 
Dialogar e expressar as 

observações e sensações 
do próprio corpo em 
passeios a pé, na própria 
instituição e/ou nas 
proximidades. 

Demonstrar autonomia no 

processo de alimentação 
e realizar a prática do 

brincadeiras de roda, 
jogos, danças, festejos 
e canções tradicionais 
(pipa, cantigas de 
roda, pegapega, cabra-
cega, barra-manteiga, 
corda, pião, ciranda, 
esconde-esconde, 
elástico, bambolê etc.) 
e demais 
manifestações que 
digam respeito às 
tradições culturais de 
sua comunidade e de 
outras. 

Investigar objetos com 

uma ou ambas as mãos, 
identificando suas 
qualidades e as diferenças 
entre eles por seu aspecto 
físico. 

Reconhecer e expressar 

as características dos 
diferentes papeis sociais 
nas brincadeiras de faz de 
conta. 

Participar e reconhecer 

os processos simbólicos, 
por meio da dramatização 
de histórias, músicas, entre 
outros, tendo o corpo como 
protagonista 

Reconhecer e utilizar a 

linguagem não verbal, por 
meio da imitação e mímica, 
de forma a inventar e 
reinventar os movimentos 
dos elementos do mundo 
que a cerca. 

Participar, em diferentes 

espaços, de situações com 
obstáculos, por baixo e por 
cima de diferentes objetos, 
em caminhos marcados no 
chão, escalando, 
equilibrando com um ou os 
dois pés. 

Dominar o equilíbrio 

corporal em diferentes 
situações de movimentos 
(andando em linha reta, 
parado, pulando, 
saltando). 

Participar e ampliar suas 

diversas formas de 
comunicação (gestual e 
verbal). 

Realizar circuitos de 

locomoção: arrastar, 

verbal). 

Realizar circuitos de 

locomoção: arrastar, rolar, 
saltar, pular com um pé ou 
com os dois, fazer 
estrelinha, andar. 

Realizar e compartilhar, com 

seus pares e com adultos, 
atividades de coordenação 
visomotora. 

Reelaborar as brincadeiras e 

jogos, incluindo a criação de 
outros gestos e regras, em 
substituição e acréscimo aos 
tradicionais. 
Realizar atividades com 

materiais diversos e de 
variados tamanhos para 
desenvolver a coordenação 
motora fina que envolva 
ações de alinhavar, traçar, 
contornar vários tipos de 
papéis, empilhar, encaixar, 
rosquear, pinçar, recortar, 
colar, pintar, modelar com 
massa ou argila, montar 
quebra-cabeças, manipular 
grãos diversos etc. 

Criar e participar de 

atividades de locomoção 
(andar, correr, saltar, trotar 
etc.), de variadas formas 
(rápido, devagar, câmera 
lenta). 

Demonstrar as habilidades 

de caminhar, correr, saltar, 
saltitar, pular, escorregar, 
rolar etc., visando à 
orientação espacial e à 
lateralidade, por meio de 
brincadeiras, jogos, 
ginásticas, danças etc. 
 Participar de brincadeiras por 

meio de ações corporais, em 
que se utilizem os conceitos 
de: antes/depois, curto/longo, 
cedo/tarde, lento/rápido, 
forte/fraco. 
Reconhecer sua dominância 

lateral em ações habituais e 
brincadeiras. 

Participar e ampliar suas 

diversas formas de 
comunicação (gestual e 
verbal). 

Realizar circuitos de 

locomoção: arrastar, 
rolar, saltar, pular com 
um pé ou com os dois, 
fazer estrelinha, andar. 
Ampliar as possibilidades 

de desenvolvimento da 
coordenação motora 
global por meio de 
brincadeiras, jogos, 
danças, ginásticas 
(atividades exploratórias 
de espaços estruturados 
com diferentes materiais 
– cordas, arcos, bastões, 
cones, brinquedos...). 

Criar brincadeiras com 

objetos de diferentes 
tamanhos, formas, 
texturas e pesos (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.). 

Reelaborar as 

brincadeiras e jogos, 
incluindo a criação de 
outros gestos e regras, 
em substituição e 
acréscimo aos 
tradicionais. 
Realizar atividades com 

materiais diversos e de 
variados tamanhos para 
desenvolver a 
coordenação motora fina 
que envolva ações de 
alinhavar, traçar, 
contornar vários tipos de 
papéis, empilhar, 
encaixar, rosquear, 
pinçar, recortar, colar, 
pintar, modelar com 
massa ou argila, montar 
quebra-cabeças, 
manipular grãos diversos 
etc. 

Criar e participar de 

atividades de locomoção 
(andar, correr, saltar, trotar 
etc.), de variadas formas 
(rápido, devagar, câmera 
lenta). 



 

 

 

autosservimento com a 
orientação do adulto. 

rolar, saltar, pular com 
um pé ou com os dois, 
fazer estrelinha, andar.  

 Praticar atividades de 
relaxamento pelo controle 
da respiração e escuta de 
variados sons. 

Realizar e compartilhar, 

com seus pares e com 
adultos, atividades de 
coordenação visomotora. 

Criar brincadeiras com 

objetos de diferentes 
tamanhos, formas, 
texturas e pesos (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.). 

Ampliar as diferentes 

estratégias motoras para 
separar objetos altos de 
baixos, curtos de 
compridos, finos de 
grossos, largos de 
estreitos, cheios de 
vazios etc. 

Realizar atividades com 

materiais diversos e de 
variados tamanhos para 
desenvolver a 
coordenação motora fina 
que envolva ações de 
alinhavar, traçar, 
contornar vários tipos de 
papéis, empilhar, 
encaixar, rosquear, 
pinçar, recortar, colar, 
pintar, modelar com 
massa ou argila, montar 
quebra-cabeças, 
manipular grãos diversos 
etc. 

Criar e participar de 

atividades de locomoção 
(andar, correr, saltar, 
trotar etc.), de variadas 
formas (rápido, devagar, 
câmera lenta). 

Dialogar e expressar as 

observações e sensações 
do próprio corpo em 
passeios a pé, na própria 
instituição e/ou nas 
proximidades. 

Participar de pesquisas 

sobre o repertório de 
jogos, brincadeiras, 

Demonstrar as 

habilidades de caminhar, 
correr, saltar, saltitar, 
pular, escorregar, rolar 
etc., visando à orientação 
espacial e à lateralidade, 
por meio de brincadeiras, 
jogos, ginásticas, danças 
etc. 
Participar de pesquisas 

sobre o repertório de 
jogos, brincadeiras, 
brinquedos, festejos, 
histórias e modos de vida 
das crianças, 
característicos de 
diferentes culturas e da 
tradição cultural de sua 
comunidade. 
 Participar de brincadeiras 

por meio de ações 
corporais, em que se 
utilizem os conceitos de: 
antes/depois, curto/longo, 
cedo/tarde, lento/rápido, 
forte/fraco. 
Reconhecer sua 

dominância lateral em 
ações habituais e 
brincadeiras. 

 



 

 

 

brinquedos, festejos, 
histórias e modos de vida 
das crianças, 
característicos de 
diferentes culturas e da 
tradição cultural de sua 
comunidade. 

EIXOS INTEGRADORES- CUIDAR E EDUCAR/BRINCAR E INTERAGIR 
 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA – TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
1º CICLO 

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

Valorizar e criar 

produções artísticas 
individuais e coletivas em 
suas respectivas 
linguagens. 

Ampliar o repertório e a 

criação de produções 
artísticas individuais e 
coletivas, nas diversas 
linguagens artísticas, 
desenvolvendo a 
dimensão estética da 
arte. 

Expressar-se livremente, 

por meio de desenhos e 
pinturas, verbalizando o 
significado de sua 
produção. 
Reconhecer as cores 

primárias e secundárias. 

Utilizar, de forma 

dirigida, diferentes 
fontes sonoras para 
acompanhar canções, 
cantigas e brincadeiras 
cantadas. 

o corpo (voz/canto, 

estalos, passos, 

palmas, 

onomatopeias, 

dentre outros); 
o natureza 

(sementes, 

madeira, folhas, 

cascas, pedras de 

diferentes formas e 

tamanhos, dentre 

outros); 
o objetos do cotidiano 

e materiais 
reutilizáveis (caixas 
de papelão, 
embalagens 

Valorizar e criar 

produções artísticas 
individuais e coletivas em 
suas respectivas 
linguagens. 

Ampliar o repertório e a 

criação de produções 
artísticas individuais e 
coletivas, nas diversas 
linguagens artísticas, 
desenvolvendo a 
dimensão estética da 
arte. 

Expressar-se livremente, 

por meio de desenhos e 
pinturas, verbalizando o 
significado de sua 
produção. 
Reconhecer as cores 

primárias e secundárias. 

Utilizar, de forma 

dirigida, diferentes 
fontes sonoras para 
acompanhar canções, 
cantigas e brincadeiras 
cantadas. 

o corpo (voz/canto, 

estalos, passos, 

palmas, 

onomatopeias, 

dentre outros); 
o natureza 

(sementes, 

madeira, folhas, 

cascas, pedras de 

diferentes formas e 

tamanhos, dentre 

outros); 
o objetos do cotidiano 

e materiais 
reutilizáveis (caixas 
de papelão, 
embalagens 

Valorizar e criar produções 

artísticas individuais e 
coletivas em suas 
respectivas linguagens. 

Ampliar o repertório e a 

criação de produções 
artísticas individuais e 
coletivas, nas diversas 
linguagens artísticas, 
desenvolvendo a dimensão 
estética da arte. 

Expressar-se livremente, por 

meio de desenhos e 
pinturas, verbalizando o 
significado de sua produção. 

Manusear e experimentar 

materiais diversos (jornais, 
papel, papelão, embalagens, 
objetos, dentre outros) em 
diferentes planos, texturas e 
espaços, criando objetos 
artísticos. 

Reconhecer as cores 

primárias e secundárias. 
Produzir tintas alternativas a 

partir de materiais naturais 
(pó de café, urucum, 
cenoura, beterraba, folhas 
verdes, terras, dentre 
outros), utilizando-as em 
estado original ou 
acrescentando cola na 
formulação. 

Experimentar e reconhecer a 

relação entre 
texturas/objetos/materiais, 
utilizando-os em diversas 
criações artísticas. 

Criar, individual ou 

coletivamente, histórias 
para sonorizá-las, 
utilizando diversas fontes 
sonoras. 

Perceber e expressar 

Valorizar e criar 

produções artísticas 
individuais e coletivas em 
suas respectivas 
linguagens. 

Ampliar o repertório e a 

criação de produções 
artísticas individuais e 
coletivas, nas diversas 
linguagens artísticas, 
desenvolvendo a 
dimensão estética da 
arte. 

Expressar-se livremente, 

por meio de desenhos e 
pinturas, verbalizando o 
significado de sua 
produção. 
Perceber e expressar 

sensações, sentimentos e 
pensamentos por meio de 
participação ativa e 
criação de histórias 
sonorizadas. 

Escutar atentamente, em 

mídias, apresentações ou 
concertos, estilos e 
gêneros musicais (música 
folclórica, erudita, 
popular, dentre outros) do 
contexto da criança, seja 
familiar, comunitário e/ou 
da instituição 
educacional, identificando 
livremente algumas 
diferenças existentes 
entre eles. 

Cantar de modo livre e 

direcionado, em variados 
momentos do cotidiano, 
observando a maneira 
mais confortável de 
cantar, de acordo com 
sua voz (adequação do 
tom da música). 



 

 

 

plásticas, sacos de 
papel, potes de 
plástico, panelas, 
colher de pau, 
madeira, garrafas, 
vidros, tampas, 
tampinhas, tubos 
de papelão e PVC, 
tubos flexíveis, 
dentre outros). 

Identificar sons e 

suas diversas 
fontes sonoras, por 
meio de jogos de 
escuta 
atenta/cabra-cega, 
caixa surpresa, o 
que é o que é, 
dentre outros. 

Perceber e expressar 

sensações, sentimentos e 
pensamentos por meio de 

participação ativa e 
criação de histórias 

sonorizadas. 

Escutar atentamente, em 

mídias, apresentações ou 
concertos, estilos e 
gêneros musicais (música 
folclórica, erudita, 
popular, dentre outros) do 
contexto da criança, seja 
familiar, comunitário e/ou 
da instituição 
educacional, identificando 
livremente algumas 
diferenças existentes 
entre eles. 
Cantar de modo livre e 

direcionado, em variados 
momentos do cotidiano, 
observando a maneira 
mais confortável de 
cantar, de acordo com 
sua voz (adequação do 
tom da música). 

Perceber a pulsação 

rítmica – tempo forte da 
música e da palavra, 
utilizando sons corporais 
e objetos do cotidiano 
para a marcação do 
tempo forte ao escutar e 
cantar cantigas e músicas 
diversas, ao participar de 
jogos musicais corporais 
e de brincadeiras 
cantadas. 

Cantar intercalando som 

e silêncio, utilizando 
instrumentos e objetos 

plásticas, sacos de 
papel, potes de 
plástico, panelas, 
colher de pau, 
madeira, garrafas, 
vidros, tampas, 
tampinhas, tubos 
de papelão e PVC, 
tubos flexíveis, 
dentre outros). 

Perceber e expressar 

sensações, sentimentos e 
pensamentos por meio de 
participação ativa e criação 
de histórias sonorizadas. 

. 

Escutar atentamente, em 

mídias, apresentações ou 
concertos, estilos e 
gêneros musicais (música 
folclórica, erudita, 
popular, dentre outros) do 
contexto da criança, seja 
familiar, comunitário e/ou 
da instituição 
educacional, identificando 
livremente algumas 
diferenças existentes 
entre eles. 

Cantar de modo livre e 

direcionado, em variados 
momentos do cotidiano, 
observando a maneira 
mais confortável de 
cantar, de acordo com 
sua voz (adequação do 
tom da música). 

Perceber a pulsação 

rítmica – tempo forte da 
música e da palavra, 
utilizando sons corporais 
e objetos do cotidiano 
para a marcação do 
tempo forte ao escutar e 
cantar cantigas e músicas 
diversas, ao participar de 
jogos musicais corporais 
e de brincadeiras 
cantadas. 
Confeccionar 

instrumentos e objetos 
sonoros com materiais 
reaproveitáveis, 
utilizando-os para 
acompanhar músicas 
cantadas e pequenas 
composições autorais 
individuais ou coletivas 
(chocalhos com 
vasilhames, grãos e 
miçangas, clavas com 

sensações, sentimentos e 
pensamentos por meio de 
participação ativa e criação 
de histórias sonorizadas. 

Criar pequenas paródias 

individuais e coletivas. 

Escutar atentamente, em 

mídias, apresentações ou 
concertos, estilos e gêneros 
musicais (música folclórica, 
erudita, popular, dentre 
outros) do contexto da 
criança, seja familiar, 
comunitário e/ou da 
instituição educacional, 
identificando livremente 
algumas diferenças 
existentes entre eles. 

Cantar de modo livre e 

direcionado, em variados 
momentos do cotidiano, 
observando a maneira mais 
confortável de cantar, de 
acordo com sua voz 
(adequação do tom da 
música). 

Perceber a pulsação rítmica 

– tempo forte da música e 
da palavra, utilizando sons 
corporais e objetos do 
cotidiano para a marcação 
do tempo forte ao escutar e 
cantar cantigas e músicas 
diversas, ao participar de 
jogos musicais corporais e 
de brincadeiras cantadas. 

Cantar músicas e 

acompanhá-las com 
instrumentos convencionais 
ou confeccionados com 
materiais diversos, 
explorando a intensidade do 
som (forte/fraco), e 
amplificar a intensidade das 
músicas cantadas e tocadas 
por meio de microfones e 
comparar sua vibração, 
tateando caixas de som 
durante a execução. 

Participar de atividades com 

músicas usadas como fundo 
para a formação de 
repertório de memória e 
realização de trabalho 
corporal livre e direcionado. 
Explorar e manipular 

materiais tridimensionais 
com diversas superfícies, 
planos, formas, volumes e 
objetos (areia molhada, 

Perceber a pulsação 

rítmica – tempo forte da 
música e da palavra, 
utilizando sons corporais 
e objetos do cotidiano 
para a marcação do 
tempo forte ao escutar e 
cantar cantigas e músicas 
diversas, ao participar de 
jogos musicais corporais 
e de brincadeiras 
cantadas. 

Criar e decodificar 

registros sonoros 
utilizando seu próprio 
código de diferentes 
formas como o grafismo, 
pinturas e colagens. 

Participar de atividades 

com músicas usadas 
como fundo para a 
formação de repertório de 
memória e realização de 
trabalho corporal livre e 
direcionado. 

Gravar em celular e ouvir 

suas produções musicais 
individuais e coletivas, 
identificando elementos 
tais como: objetos e 
instrumentos utilizados, 
quem está cantando em 
tal ou qual período da 
música, qual som se 
apresenta mais forte e 
mais fraco na música.  

Explorar e manipular 

materiais tridimensionais 
com diversas superfícies, 
planos, formas, volumes 
e objetos (areia molhada, 
argila, massa de modelar, 
dentre outros), 
modelando suas formas e 
texturas para criar obra 
artística. 

Criar livremente utilizando 

diversos materiais (lápis; 
gizão de cera; canetas 
grandes; papéis de 
tamanhos, cores, texturas 
e formatos variados; 
colas líquidas e em 
bastão; tintas variadas, 
de pintura a dedo, com 
pincéis grandes, grossos 
e finos; entre outros), 
expressando sua arte por 
meio de desenho, pintura, 
colagem, escultura, 
modelagens.  



 

 

 

sonoros para 
acompanhamento.  

Participar de atividades 

com músicas usadas 
como fundo para a 
formação de repertório de 
memória e realização de 
trabalho corporal livre e 
direcionado. 
Explorar e manipular 

materiais tridimensionais 
com diversas superfícies, 
planos, formas, volumes 
e objetos (areia molhada, 
argila, massa de modelar, 
dentre outros), 
modelando suas formas e 
texturas para criar obra 
artística. 

Criar livremente utilizando 

diversos materiais (lápis; 
gizão de cera; canetas 
grandes; papéis de 
tamanhos, cores, texturas 
e formatos variados; 
colas líquidas e em 
bastão; tintas variadas, 
de pintura a dedo, com 
pincéis grandes, grossos 
e finos; entre outros), 
expressando sua arte por 
meio de desenho, pintura, 
colagem, escultura, 
modelagens.  

Criar livremente figuras 

humanas, de animais, 
de objetos e de cenas 
por meio de desenhos, 
pinturas, colagens e 
modelagens, 
contextualizando-as 
intencionalmente. 

Desenhar observando 

modelo real de pessoas, 
animais e objetos para 
perceber forma, volume e 
luz, exercitando a 
percepção visual, 
raciocínio, atenção, 
interpretação e 
imaginação. 

Desenhar e criar 

narrativas de histórias, 
lugares e 
acontecimentos. 
Desenhar com 

pedaços de cabo de 
vassoura, tambores com 
potes e caixas diversos, 
dentre outros). 

Organizar a pulsação 

rítmica para acompanhar 
músicas cantadas, 
utilizando instrumentos 
musicais convencionais 
ou instrumentos 
confeccionados com 
materiais reaproveitáveis. 

Participar de atividades 

com músicas usadas 
como fundo para a 
formação de repertório de 
memória e realização de 
trabalho corporal livre e 
direcionado. 

Explorar e manipular 

materiais tridimensionais 
com diversas superfícies, 
planos, formas, volumes 
e objetos (areia molhada, 
argila, massa de modelar, 
dentre outros), 
modelando suas formas e 
texturas para criar obra 
artística. 

Criar livremente utilizando 

diversos materiais (lápis; 
gizão de cera; canetas 
grandes; papéis de 
tamanhos, cores, texturas 
e formatos variados; 
colas líquidas e em 
bastão; tintas variadas, 
de pintura a dedo, com 
pincéis grandes, grossos 
e finos; entre outros), 
expressando sua arte por 
meio de desenho, pintura, 
colagem, escultura, 
modelagens.  
Observar e reconhecer 

diversas 
imagens/cenas/obras por 
meio de fotografias, 
pinturas, objetos, 
esculturas, cenas 
cotidianas, gravuras e 
obras de artistas. 

Criar livremente figuras 

humanas, de animais, 
de objetos e de cenas 
por meio de desenhos, 

argila, massa de modelar, 
dentre outros), modelando 
suas formas e texturas para 
criar obra artística. 

Criar livremente utilizando 

diversos materiais (lápis; 
gizão de cera; canetas 
grandes; papéis de 
tamanhos, cores, texturas e 
formatos variados; colas 
líquidas e em bastão; tintas 
variadas, de pintura a dedo, 
com pincéis grandes, 
grossos e finos; entre 
outros), expressando sua 
arte por meio de desenho, 
pintura, colagem, escultura, 
modelagens.  

Criar livremente figuras 

humanas, de animais, de 
objetos e de cenas por 
meio de desenhos, 
pinturas, colagens e 
modelagens, 
contextualizando-as 
intencionalmente. 

Desenhar observando 

modelo real de pessoas, 
animais e objetos para 
perceber forma, volume e 
luz, exercitando a percepção 
visual, raciocínio, atenção, 
interpretação e imaginação. 

Desenhar e criar narrativas 

de histórias, lugares e 
acontecimentos. 

Desenhar com interferência 

gráfica de imagens – 
personagens de tirinhas, 
fotografias, imagens de 
revistas e formas 
geométricas –, usando 
papéis de formatos e 
tamanhos diferentes, 
vazados ou não, que 
servirão de suporte para o 
desenho. 

Pesquisar e colecionar 

(com a 
família/responsáveis) 
imagens narrativas e 
experimentos científicos 
para confecção de álbuns 
temáticos. 

Imitar e criar gestos, sons e 

movimentos corporais de 

Criar livremente figuras 

humanas, de animais, 
de objetos e de cenas 
por meio de desenhos, 
pinturas, colagens e 
modelagens, 
contextualizando-as 
intencionalmente. 

Desenhar observando 

modelo real de pessoas, 
animais e objetos para 
perceber forma, volume e 
luz, exercitando a 
percepção visual, 
raciocínio, atenção, 
interpretação e 
imaginação. 

Desenhar e criar 

narrativas de histórias, 
lugares e 
acontecimentos. 
Desenhar com 

interferência gráfica de 
imagens – personagens 
de tirinhas, fotografias, 
imagens de revistas e 
formas geométricas –, 
usando papéis de 
formatos e tamanhos 
diferentes, vazados ou 
não, que servirão de 
suporte para o desenho. 
Pesquisar e colecionar 

(com a 
família/responsáveis) 
imagens narrativas e 
experimentos científicos 
para confecção de 
álbuns temáticos. 

Emitir opiniões e 

sentimentos em relação 
a diversas obras de Arte. 

Descrever e interpretar 

imagens dispostas em 
variados suportes 
(fotografias, pinturas, 
objetos, esculturas, cenas 
cotidianas, gravuras e 
obras de artistas). 

Imitar e criar gestos, sons 

e movimentos corporais 
de outras crianças, 
adultos e animais em 
brincadeiras, contação de 
histórias e 
dramatizações. 



 

 

 

interferência gráfica de 
imagens – personagens 
de tirinhas, fotografias, 
imagens de revistas e 
formas geométricas –, 
usando papéis de 
formatos e tamanhos 
diferentes, vazados ou 
não, que servirão de 
suporte para o desenho. 

Pesquisar e colecionar 

(com a 
família/responsáveis) 
imagens narrativas e 
experimentos científicos 
para confecção de 
álbuns temáticos. 

Desenvolver a 

sensibilidade, 
sentimentos e 
imaginação por meio da 
apreciação e da produção 
artística. 

Desenvolver a 

sensibilidade, 
sentimentos e 
imaginação por meio da 
apreciação e da produção 
artística. 

Imitar e criar gestos, sons 

e movimentos corporais 
de outras crianças, 
adultos e animais em 
brincadeiras, contação de 
histórias e 
dramatizações. 

Ampliar progressivamente 

as possibilidades de 
apreciação de 
dramatizações, criação 
de histórias, 
apresentações e jogos 
teatrais, observando suas 
temáticas.   
Explorar, vivenciar e 

organizar movimentos 
corporais por meio de 
vários tipos de sons e 
músicas de diversos 
estilos e culturas. 

pinturas, colagens e 
modelagens, 
contextualizando-as 
intencionalmente. 

Desenhar observando 

modelo real de pessoas, 
animais e objetos para 
perceber forma, volume e 
luz, exercitando a 
percepção visual, 
raciocínio, atenção, 
interpretação e 
imaginação. 

Desenhar e criar 

narrativas de histórias, 
lugares e 
acontecimentos. 

Desenhar com 

interferência gráfica de 
imagens – personagens 
de tirinhas, fotografias, 
imagens de revistas e 
formas geométricas –, 
usando papéis de 
formatos e tamanhos 
diferentes, vazados ou 
não, que servirão de 
suporte para o desenho. 

Pesquisar e colecionar 

(com a 
família/responsáveis) 
imagens narrativas e 
experimentos científicos 
para confecção de 
álbuns temáticos. 

Emitir opiniões e 

sentimentos em relação 
a diversas obras de Arte. 
Desenvolver a 

sensibilidade, 
sentimentos e 
imaginação por meio da 
apreciação e da produção 
artística. 
Descrever e interpretar 

imagens dispostas em 
variados suportes 
(fotografias, pinturas, 
objetos, esculturas, cenas 
cotidianas, gravuras e 
obras de artistas). 

Desenhar de maneira a 

ativar a imagem mental 
de objetos e imagens 
reais, desenvolvendo 
memória, observação e 
imaginação. 

Imitar e criar gestos, sons 

e movimentos corporais 
de outras crianças, 

outras crianças, adultos e 
animais em brincadeiras, 
contação de histórias e 
dramatizações. 

Ampliar progressivamente 

as possibilidades de 
apreciação de 
dramatizações, criação de 
histórias, apresentações e 
jogos teatrais, observando 
suas temáticas.   

Experimentar 

intencionalmente a 
expressividade (triste, 
alegre, bravo), por meio de 
jogos e brincadeiras teatrais, 
utilizando bonecos e 
máscaras. 

Explorar, vivenciar e 

organizar movimentos 
corporais por meio de vários 
tipos de sons e músicas de 
diversos estilos e culturas. 

Criar e improvisar situações 

cênicas em jogos de faz de 
conta. 

Ampliar a noção de plateia e 

artista por meio de vivências 
em jogos teatrais e faz de 
conta.  

Participar e criar jogos 

teatrais com sombras, 
pantomima, fantoches, 
bonecos, máscaras, entre 
outras possibilidades. 

Observar e descrever as 

características corporais 
individuais: a forma, o 
volume e o peso. 

Confeccionar brinquedos 

com materiais alternativos. 

Ampliar progressivamente 

as possibilidades de 
apreciação de 
dramatizações, criação 
de histórias, 
apresentações e jogos 
teatrais, observando suas 
temáticas.   

Experimentar 

intencionalmente a 
expressividade (triste, 
alegre, bravo), por meio 
de jogos e brincadeiras 
teatrais, utilizando 
bonecos e máscaras. 
Participar e criar jogos 

teatrais com sombras, 
pantomima, fantoches, 
bonecos, máscaras, entre 
outras possibilidades. 

Explorar, vivenciar e 

organizar movimentos 
corporais por meio de 
vários tipos de sons e 
músicas de diversos 
estilos e culturas. 



 

 

 

adultos e animais em 
brincadeiras, contação de 
histórias e 
dramatizações. 

Ampliar progressivamente 

as possibilidades de 
apreciação de 
dramatizações, criação 
de histórias, 
apresentações e jogos 
teatrais, observando suas 
temáticas.   

Conhecer e utilizar 

gradativamente os 
elementos visuais e 
sonoros da 
representação teatral: 
personagens, texto, 
caracterização, cenário e 
sonoplastia.  

 Participar da elaboração 

de roteiros cênicos, 
cenários, figurino e 
maquiagem em situações 
de dramatização de 
histórias conhecidas ou 
inventadas pelo grupo.  

Explorar, vivenciar e 

organizar movimentos 
corporais por meio de 
vários tipos de sons e 
músicas de diversos 
estilos e culturas. 

Vivenciar e protagonizar 

brincadeiras dançadas 
como as cirandas, rodas 
e outras possibilidades da 
cultura popular. 
Reconhecer as 

características dos 
diferentes papéis sociais 
e realizar brincadeiras de 
faz de conta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EIXOS INTEGRADORES- CUIDAR E EDUCAR/BRINCAR E INTERAGIR 
 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA – ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
1º CICLO 

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

Expressar ideias, desejos 

e sentimentos sobre suas 
vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita 
(escrita espontânea), de 
fotos, desenhos e outras 
formas de expressão. 

Inventar brincadeiras 

cantadas, poemas e 
canções, criando rimas, 
aliterações e ritmos. 

Escolher e folhear livros, 

procurando se orientar 
por temas e ilustrações, 
acompanhando a 
narrativa. 

Reconhecer e utilizar 

diferentes formas de 
expressão para se 
comunicar (sorriso, choro, 
beijo, balanço da cabeça 
negativa ou afirmativa 
etc.). 

Expressar-se usando 

imagens e gestos, 
representando ideias e 
fazendo relações. 

Expressar ideias, desejos 

e sentimentos sobre suas 
vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita 
(escrita espontânea), de 
fotos, desenhos e outras 
formas de expressão. 

Inventar brincadeiras 

cantadas, poemas e 
canções, criando rimas, 
aliterações e ritmos. 

Escolher e folhear livros, 

procurando se orientar 
por temas e ilustrações, 
acompanhando a 
narrativa. 

Recontar histórias 

ouvidas e planejar 
coletivamente roteiros de 
encenações, definindo os 
contextos e os 
personagens, a estrutura 
da história. 

Levantar hipóteses em 

relação à linguagem 
escrita, realizando 
registros de letras por 
meio de escrita 
espontânea. 

Reconhecer e utilizar 

diferentes formas de 
expressão para se 
comunicar (sorriso, choro, 
beijo, balanço da cabeça 
negativa ou afirmativa 
etc.). 

Expressar-se usando 

imagens e gestos, 

Expressar ideias, desejos e 

sentimentos sobre suas 
vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita 
(escrita espontânea), de 
fotos, desenhos e outras 
formas de expressão. 

Inventar brincadeiras 

cantadas, poemas e 
canções, criando rimas, 
aliterações e ritmos. 

Escolher e folhear livros, 

procurando se orientar por 
temas e ilustrações, 
acompanhando a narrativa. 

Recontar histórias ouvidas 

para produção de reconto 
escrito, tendo o professor 
como escriba. 

Selecionar textos de 

gêneros conhecidos para a 
leitura de um adulto e/ou 
para sua própria leitura 
(partindo de seu repertório 
sobre esses textos, como a 
recuperação pela memória, 
pela leitura das ilustrações 
etc.). 

Levantar hipóteses em 

relação à linguagem escrita, 
realizando registros de 
letras por meio de escrita 
espontânea. 

Reconhecer e utilizar 

diferentes formas de 
expressão para se 
comunicar (sorriso, choro, 
beijo, balanço da cabeça 

Expressar ideias, desejos 

e sentimentos sobre suas 
vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita 
(escrita espontânea), de 
fotos, desenhos e outras 
formas de expressão. 

Inventar brincadeiras 

cantadas, poemas e 
canções, criando rimas, 
aliterações e ritmos. 

Escolher e folhear livros, 

procurando se orientar 
por temas e ilustrações, 
acompanhando a 
narrativa. 

Produzir suas próprias 

histórias orais e escritas 
(escrita espontânea), em 
situações com função 
social significativa. 

Levantar hipóteses sobre 

gêneros textuais 
veiculados em portadores 
diversos, recorrendo a 
estratégias de 
observação e leitura. 

Selecionar textos de 

gêneros conhecidos para 
a leitura de um adulto 
e/ou para sua própria 
leitura (partindo de seu 
repertório sobre esses 
textos, como a 
recuperação pela 
memória, pela leitura das 
ilustrações etc.). 

Levantar hipóteses em 



 

 

 

Expressar-se por meio 

das palavras de forma 
clara e organizada. 

Explorar diferentes sons 

produzidos com o corpo e 
reconhecê-los como 
forma de comunicação 
(assoviar, estalar os 
dedos, bater palmas, 
bater o pé etc.). 

Reconhecer e valorizar o 

uso adequado das 
palavras. 

Comunicar-se por meio 

da linguagem oral com 
seus pares e com os 
adultos, expressando 
clareza de pensamentos. 

Reconhecer as 

habilidades básicas 
necessárias à produção e 
emissão correta de 
fonemas, expressando-
se e reproduzindo 
mensagens verbais com 
gradativa clareza e 
fluência. 

Transmitir avisos, recados 

e outros procedimentos 
correlatos. 

Reconhecer e valorizar a 

oralidade como forma de 
expressar desejos, 
experiências, 
necessidades e opiniões. 

Explicar o próprio 

desenho e tentar fazer o 
mesmo com o dos 
colegas. 

Compartilhar informações 

de que livros e outros 
impressos têm autor, 
ilustrador e capa. 

Realizar procedimentos 

de leitura, de textos 
literários e não literários, 
apoiando-se em modelos 
de outras pessoas, 
mesmo não lendo de 
forma convencional. 

Recriar, de forma gráfica 

(desenho ou escrita 
espontânea), as histórias 
ouvidas. 

Expressar ideias e 

sentimentos por meio do 
desenho, comunicando 
experiências de lugares, 
pessoas e objetos. 

Reconhecer as diferentes 

representando ideias e 
fazendo relações. 

Expressar-se por meio 

das palavras de forma 
clara e organizada. 

Explorar diferentes sons 

produzidos com o corpo e 
reconhecê-los como 
forma de comunicação 
(assoviar, estalar os 
dedos, bater palmas, 
bater o pé etc.). 

Reconhecer e valorizar o 

uso adequado das 
palavras. 

Comunicar-se por meio 

da linguagem oral com 
seus pares e com os 
adultos, expressando 
clareza de pensamentos. 

Reconhecer as 

habilidades básicas 
necessárias à produção e 
emissão correta de 
fonemas, expressando-se 
e reproduzindo 
mensagens verbais com 
gradativa clareza e 
fluência. 

Transmitir avisos, recados 

e outros procedimentos 
correlatos. 

Demonstrar a capacidade 

de lembrar e executar 
ações em passos 
sequenciais, seguindo 
instruções verbais. 

Narrar fatos em sequência 

temporal e causal. 

Reconhecer e valorizar a 

oralidade como forma de 
expressar desejos, 
experiências, 
necessidades e opiniões. 

Expor ideias e fatos com 

e sem auxílio de adultos 
e utilização de recursos 
como ilustrações, objetos 
etc. 

Participar de conversas 

em grupos, apoiando-se 
não apenas na fala 
complementar do adulto, 
mas também em sua 
memória. 

Criar e reconhecer a 

autoexpressão nas 
brincadeiras de faz de 
conta, lançando mão da 
imaginação e memória. 

negativa ou afirmativa etc.). 

Expressar-se usando 

imagens e gestos, 
representando ideias e 
fazendo relações. 

Expressar-se por meio das 

palavras de forma clara e 
organizada. 

Explorar diferentes sons 

produzidos com o corpo e 
reconhecê-los como forma 
de comunicação 
(assoviar, estalar os dedos, 
bater palmas, bater o pé 
etc.). 

Reconhecer e valorizar o 

uso adequado das 
palavras. 

Comunicar-se por meio da 

linguagem oral com seus 
pares e com os adultos, 
expressando clareza de 
pensamentos. 
Reconhecer as habilidades 

básicas necessárias à 
produção e emissão 
correta de fonemas, 
expressando-se e 
reproduzindo mensagens 
verbais com gradativa 
clareza e fluência. 

Transmitir avisos, recados e 

outros procedimentos 
correlatos. 
Descrever as 

características de objetos, 
personagens, cenas de 
histórias e situações 
cotidianas. 

 Reconhecer e identificar, 

de diversas formas, o 
próprio nome e o nome dos 
colegas.  

Identificar e reconhecer 

rótulos e embalagens no 
cotidiano, a fim de perceber 
suas funções e diferenças. 

Demonstrar interesse em 

situações individuais e 
coletivas de leitura, como 
forma de vivência estética. 

Realizar leituras por meio 

de gravuras, imagens etc. 

Perceber a importância do 

ritmo e da entonação da 
leitura de textos (palavras e 
frases) realizada pelo 
adulto para melhor 
compreensão dos sentidos. 

relação à linguagem 
escrita, realizando 
registros de letras por 
meio de escrita 
espontânea. 

Reconhecer e utilizar 

diferentes formas de 
expressão para se 
comunicar (sorriso, choro, 
beijo, balanço da cabeça 
negativa ou afirmativa 
etc.). 

Expressar-se usando 

imagens e gestos, 
representando ideias e 
fazendo relações. 

Expressar-se por meio 

das palavras de forma 
clara e organizada. 

Explorar diferentes sons 

produzidos com o corpo e 
reconhecê-los como 
forma de comunicação 
(assoviar, estalar os 
dedos, bater palmas, 
bater o pé etc.). 

Reconhecer e valorizar o 

uso adequado das 
palavras. 

Comunicar-se por meio 

da linguagem oral com 
seus pares e com os 
adultos, expressando 
clareza de pensamentos. 
Reconhecer as 

habilidades básicas 
necessárias à produção e 
emissão correta de 
fonemas, expressando-
se e reproduzindo 
mensagens verbais com 
gradativa clareza e 
fluência. 

Transmitir avisos, recados 

e outros procedimentos 
correlatos. 
Reconhecer os suportes 

convencionais e 
incidentais dos gêneros 
textuais (revista, jornal, 
outdoor, quadro de 
avisos, rádio, TV, 
computador, faixas, 
muros, paredes, janelas 
de veículos, ambiente 
virtual – computador, 
tablet, celular etc.). 
Reconhecer e valorizar a 

leitura/escrita como uma 
prática para mudança de 



 

 

 

possibilidades de escolha 
de materiais para a 
realização de pinturas 
(papel, pisos, paredes, 
guache, gizão de cera, 
giz, pincel etc.). 

Escrever o próprio nome 

e reconhecer a sua 
importância e sua 
utilidade como elemento 
de identificação pessoal. 

Identificar e registrar as 

letras que compõem o 
próprio nome em 
diferentes situações. 
Registrar, de forma 

paulatina, o alfabeto, 
principalmente quando 
associado a um nome 
familiar. 

Estabelecer a relação 

entre grafema/fonema do 
próprio nome e de 
palavras de uso cotidiano. 

Reconhecer e utilizar 

diferentes materiais que 
riscam (giz de cera, tinta 
guache, cola colorida, 
carvão) para expressar 
sentimentos, ideias, com 
a compreensão que são 
elementos culturais 
(processo do grafismo). 

Participar da criação de 

diversos jogos que 
relacionam a fala com a 
escrita, por meio da 
dança, do teatro, da 
música, da matemática. 

Compreender as regras 

sociais por meio da fala e 
da brincadeira, 
elaborando novos 
comportamentos. 

 

 

Vivenciar, respeitar e 

conhecer a história de 
brincadeiras de diferentes 
culturas. 

Reconhecer a evolução 

dos meios de 
comunicação entre 
humanos no decorrer da 
história. 
Vivenciar, respeitar e 

conhecer a cultura de 
diferentes povos. 

Reconhecer e diferenciar 

letras, números, 
desenhos e outros sinais 
gráficos. 

Desenvolver, de forma 

gradativa, a ideia de 
representação por meio 
da produção de rabiscos 
e garatujas na realização 
de tentativas de escritas 
não convencionais. 

Escrever o próprio nome e 

reconhecer a sua 
importância e sua 
utilidade como elemento 
de identificação pessoal. 

Identificar e registrar as 

letras que compõem o 
próprio nome em 
diferentes situações. 

Registrar, de forma 

paulatina, o alfabeto, 
principalmente quando 
associado a um nome 
familiar. 

Estabelecer a relação 

entre grafema/fonema do 
próprio nome e de 
palavras de uso cotidiano. 

Desenvolver maior 

controle da expressão 
gráfica por meio da 
escrita espontânea, 
visando ao 
desenvolvimento de 
movimentos manuais, na 
perspectiva do 
aprendizado futuro da 
escrita. 

Perceber a importância da 

utilização das letras do 
alfabeto para a escrita de 
palavras. 

Participar da criação de 

diversos jogos que 
relacionam a fala com a 
escrita, por meio da 
dança, do teatro, da 

Recitar parlendas, 

adivinhas, canções, 
poemas e trava-línguas. 
Reconhecer e diferenciar 

letras, números, desenhos 
e outros sinais gráficos. 

Reconhecer diferentes 

possibilidades de posições 
espacial e corporal 
(sentado, em pé, deitado de 
bruços, entre outras) para 
desenhar. 

Escrever o próprio nome e 

reconhecer a sua 
importância e sua utilidade 
como elemento de 
identificação pessoal. 

Identificar e registrar as 

letras que compõem o 
próprio nome em diferentes 
situações. 
Registrar, de forma 

paulatina, o alfabeto, 
principalmente quando 
associado a um nome 
familiar. 

Estabelecer a relação entre 

grafema/fonema do próprio 
nome e de palavras de uso 
cotidiano. 

Perceber a importância da 

utilização das letras do 
alfabeto para a escrita de 
palavras. 

Participar da criação de 

diversos jogos que 
relacionam a fala com a 
escrita, por meio da dança, 
do teatro, da música, da 
matemática. 

Compreender as regras 

sociais por meio da fala e 
da brincadeira, elaborando 
novos comportamentos. 

ação (placas de 
sinalização, avisos, 
instruções, cartazes de 
rua etc.). 

Perceber a importância 

do ritmo e da entonação 
da leitura de textos 
(palavras e frases) 
realizada pelo adulto para 
melhor compreensão dos 
sentidos. 

Reconhecer e diferenciar 

letras, números, 
desenhos e outros sinais 
gráficos. 
Escrever o próprio nome 

e reconhecer a sua 
importância e sua 
utilidade como elemento 
de identificação pessoal. 

Identificar e registrar as 

letras que compõem o 
próprio nome em 
diferentes situações. 

Registrar, de forma 

paulatina, o alfabeto, 
principalmente quando 
associado a um nome 
familiar. 

Estabelecer a relação 

entre grafema/fonema do 
próprio nome e de 
palavras de uso cotidiano. 

Perceber a importância 

da utilização das letras do 
alfabeto para a escrita de 
palavras. 

Participar da criação de 

diversos jogos que 
relacionam a fala com a 
escrita, por meio da 
dança, do teatro, da 
música, da matemática. 

Compreender as regras 

sociais por meio da fala e 
da brincadeira, 
elaborando novos 
comportamentos. 



 

 

 

música, da matemática. 

Compreender as regras 

sociais por meio da fala e 
da brincadeira, 
elaborando novos 
comportamentos. 

Compreender que as 

regras sociais de 
diferentes povos fazem 
parte de sua identidade e 
história e que precisam 
ser respeitadas. 



 

 

 

EIXOS INTEGRADORES- CUIDAR E EDUCAR/BRINCAR E INTERAGIR 
 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA – ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO 
1º CICLO 

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

Estabelecer relações de 

comparação entre 
objetos, observando suas 
propriedades. 

Observar e descrever 

mudanças em diferentes 
materiais, resultantes de 
ações sobre eles, em 
experimentos envolvendo 
fenômenos naturais e 
artificiais. 

Identificar relações 

espaciais (dentro e fora, 
em cima, embaixo, acima, 
abaixo, do lado). 

Classificar e seriar 

objetos e figuras de 
acordo com suas 
semelhanças e 
diferenças. 

Relatar fatos a partir da 

utilização de conceitos 
básicos de tempo (agora, 
antes, durante, depois, 
ontem, hoje, amanhã, 
lento, rápido, depressa, 
devagar). 

Relacionar números às 

suas respectivas 
quantidades e identificar 
o antecessor e sucessor. 

Acompanhar o registro de 

números em situações do 
cotidiano: a quantidade 

Observar e descrever 

mudanças em diferentes 
materiais, resultantes de 
ações sobre eles, em 
experimentos envolvendo 
fenômenos naturais e 
artificiais. 

Compartilhar com outras 

crianças situações de 
cuidado de plantas e 
animais nos espaços da 
instituição e fora dela. 
Classificar e seriar objetos 

e figuras de acordo com 
suas semelhanças e 
diferenças. 

Relatar fatos a partir da 

utilização de conceitos 
básicos de tempo (agora, 
antes, durante, depois, 
ontem, hoje, amanhã, 
lento, rápido, depressa, 
devagar). 

Relacionar números às 

suas respectivas 
quantidades e identificar o 
antecessor e sucessor. 

Acompanhar o registro de 

números em situações do 
cotidiano: a quantidade 
de crianças (presentes e 
ausentes) e a quantidade 
de objetos da mesma 
natureza (bonecas, bolas 
etc.). 

Observar e descrever 

mudanças em diferentes 
materiais, resultantes de 
ações sobre eles, em 
experimentos envolvendo 
fenômenos naturais e 
artificiais. 

Classificar e seriar objetos e 

figuras de acordo com suas 
semelhanças e diferenças. 

Relatar fatos a partir da 

utilização de conceitos 
básicos de tempo (agora, 
antes, durante, depois, 
ontem, hoje, amanhã, lento, 
rápido, depressa, devagar). 

Relacionar números às 

suas respectivas 
quantidades e identificar o 
antecessor e sucessor. 

Acompanhar o registro de 

números em situações do 
cotidiano: a quantidade de 
crianças (presentes e 
ausentes) e a quantidade 
de objetos da mesma 
natureza (bonecas, bolas 
etc.). 

Organizar objetos por 

critérios de semelhanças e 
diferenças, agrupando-os 
numa categoria 
(classificação). 

Desenvolver, de maneira 

Observar e descrever 

mudanças em diferentes 
materiais, resultantes de 
ações sobre eles, em 
experimentos envolvendo 
fenômenos naturais e 
artificiais. 

Classificar e seriar 

objetos e figuras de 
acordo com suas 
semelhanças e 
diferenças. 
Relatar fatos a partir da 

utilização de conceitos 
básicos de tempo (agora, 
antes, durante, depois, 
ontem, hoje, amanhã, 
lento, rápido, depressa, 
devagar). 

Relacionar números às 

suas respectivas 
quantidades e identificar 
o antecessor e sucessor. 

Acompanhar o registro de 

números em situações do 
cotidiano: a quantidade 
de crianças (presentes e 
ausentes) e a quantidade 
de objetos da mesma 
natureza (bonecas, bolas 
etc.). 

Organizar objetos por 

critérios de semelhanças 
e diferenças, agrupando-
os numa categoria 



 

 

 

de crianças (presentes e 
ausentes) e a quantidade 
de objetos da mesma 
natureza (bonecas, bolas 
etc.). 

Organizar objetos por 

critérios de semelhanças 
e diferenças, agrupando-
os numa categoria 
(classificação). 

Identificar formas 

geométricas em 
apreciação de obras de 
arte, desenhos, pinturas, 
colagens etc. 
Conhecer os diversos 

mecanismos que os seres 
humanos empregaram 
para marcar o tempo: 
relógio de sol, de areia, 
de água, de bolso, de 
pêndulo, atômico, 
analógico e digital. 

Realizar medições e 

comparações de diversos 
objetos, espaços e 
pessoas, utilizando 
instrumentos 
diversificados: palmos, 
palitos, folhas de papel, 
metro. 

Representar com 

desenhos estratégias 
utilizadas para a 
resolução de situações-
problema e desenvolver 
noções de operações 
matemáticas em 
situações concretas. 

Analisar, de maneira oral, 

listas, tabelas e gráficos 
(pictóricos e corporais), 
com o registro do 
professor em variados 
suportes. 

Realizar ações 

relacionadas ao consumo 
sustentável (economia de 
matéria prima, água, 
energia) e atitudes como 
reduzir, reciclar e 
reutilizar, desenvolvendo 
práticas de cuidado com 
o meio ambiente. 

Participar de pesquisa 

sobre a ação da luz, do 
calor, do som, da força e 
do movimento, a exemplo 
do cozimento dos 

Organizar objetos por 

critérios de semelhanças 
e diferenças, agrupando-
os numa categoria 
(classificação). 

Utilizar desenhos, 

imagens e mapas simples 
para localizar objetos e 
pessoas. 
Identificar, nomear e 

registrar números em 
atividades lúdicas. 

Comparar quantidades, 

utilizando recursos 
pessoais, como desenho 
e correspondência 
(biunívoca). 

Analisar, de maneira oral, 

listas, tabelas e gráficos 
(pictóricos e corporais), 
com o registro do 
professor em variados 
suportes. 

Observar e explorar a 

paisagem do entorno da 
instituição de Educação 
Infantil. 

Desenvolver atitudes de 
manutenção dos espaços 
públicos, privados, 
coletivos e do meio 
ambiente.  

Identificar componentes 

que formam determinadas 
paisagens do meio 
ambiente (rios, 
vegetações, construções, 
campos, mar, montanhas, 
seres vivos), distinguindo 
entre paisagens naturais 
e modificadas (pela ação 
humana ou pela ação da 
natureza), de modo a 
desenvolver atitudes de 
respeito e cuidado. 

Realizar ações 

relacionadas ao consumo 
sustentável (economia de 
matéria prima, água, 
energia) e atitudes como 
reduzir, reciclar e 
reutilizar, desenvolvendo 
práticas de cuidado com o 
meio ambiente. 

Compreender e incentivar 

entre seus pares a 
conservação, o uso 
racional e o 
reaproveitamento de 

lúdica, noções matemáticas 
de mais/menos, 
começo/meio/fim, 
antes/agora/depois, 
cedo/tarde, 
ontem/hoje/amanhã, 
direita/esquerda, 
primeiro/entre/último, para 
frente/para trás/para o lado, 
para a direita/para a 
esquerda, para cima/para 
baixo. 

Compreender que a 

quantidade não depende da 
arrumação, forma ou 
posição dos objetos. 

Identificar, nomear e 

registrar números em 
atividades lúdicas. 

Comparar quantidades, 

utilizando recursos 
pessoais, como desenho e 
correspondência 
(biunívoca). 

Analisar, de maneira oral, 

listas, tabelas e gráficos 
(pictóricos e corporais), 
com o registro do professor 
em variados suportes. 

Participar de feiras, 

exposições e mostras de 
trabalhos científicos, em 
interface com outras 
linguagens. 

Registrar os experimentos 

realizados por meio de 
desenhos. 

Identificar alguns animais 

ameaçados de extinção, 
desenvolvendo pensamento 
crítico sobre a caça e a 
criação em cativeiro. 

Valorizar os cuidados 

básicos com os animais 
(higienização, vacinação, 
alimentação, carinho) e 
com as plantas (cultivo de 
hortas, jardins). 

 Identificar as partes das 

plantas: raiz, caule, folha, 
flor, fruto e semente, 
conhecendo a função de 
cada uma. 

 Conhecer princípios da 

“Carta da Terra para 
Crianças”. 
 Conhecer e discutir sobre 

a preservação de plantas e 
animais do Cerrado.  

(classificação). 

Realizar experimentos 

para produzir novas 
cores, misturando 
materiais diversos: tinta, 
massinha de modelar, 
anilina, dentre outros, e 
relacionar cores nos 
objetos e nos elementos 
da natureza. 

Conhecer a história do 

dinheiro, como evoluiu do 
escambo, passando pelas 
moedas de metal, notas 
de papel, cartões de 
polietileno (plástico), 
chegando às moedas 
atuais. 

Construir coleções 

maiores utilizando o 
processo de inclusão 
(Exemplo: juntar a 
coleção de bananas e a 
coleção de morangos na 
coleção de frutas; a 
coleção de bonecas e a 
coleção de bolas na 
coleção de brinquedos). 

Compreender que a 

quantidade não depende 
da arrumação, forma ou 
posição dos objetos. 
Utilizar e compartilhar 

linguagem oral e pictórica 
para comunicar ideias 
matemáticas. 

Analisar, de maneira oral, 

listas, tabelas e gráficos 
(pictóricos e corporais), 
com o registro do 
professor em variados 
suportes. 

Participar de feiras, 

exposições e mostras de 
trabalhos científicos, em 
interface com outras 
linguagens. 

Comparar medidas (peso, 

altura etc.), elaborando 
gráficos básicos. 
Registrar os experimentos 

realizados por meio de 
desenhos. 

Realizar sua higiene 

pessoal com autonomia. 

 Manipular e reproduzir 

maquetes, mapas e 
globos com materiais 
diversificados. 



 

 

 

alimentos e a relação 
entre um impulso e o 
ganho de velocidade de 
um carrinho. 

Registrar os experimentos 

realizados por meio de 
desenhos. 

 Participar de atividades 

de preparação de 
alimentos, aprendendo 
sobre higiene, escolha e 
consumo de alimentos 
saudáveis. 

 Reconhecer e identificar, 

por meio dos sentidos, as 
características dos 
elementos naturais, dos 
materiais e do ambiente: 
quente, frio, liso, áspero, 
grosso, fino, doce, 
salgado, amargo, azedo, 
fortes e fracos etc. 

 Compartilhar narrativas 

após leitura de histórias 
sobre Brasília e sobre o 
Cerrado. 

 Discutir questões de 

sustentabilidade que 
envolvem Brasília e o 
Cerrado. 

objetos utilizados 
individual e 
coletivamente. 
Participar de feiras, 

exposições e mostras de 
trabalhos científicos, em 
interface com outras 
linguagens. 

Registrar os experimentos 

realizados por meio de 
desenhos. 

Compreender as 

necessidades vitais dos 
seres vivos, discutindo a 
importância da 
preservação de seu 
habitat natural para a 
satisfação de tais 
necessidades. 

Identificar alguns animais 

ameaçados de extinção, 
desenvolvendo 
pensamento crítico sobre 
a caça e a criação em 
cativeiro. 

Valorizar os cuidados 

básicos com os animais 
(higienização, vacinação, 
alimentação, carinho) e 
com as plantas (cultivo de 
hortas, jardins). 

 Identificar as partes das 

plantas: raiz, caule, folha, 
flor, fruto e semente, 
conhecendo a função de 
cada uma. 

 Identificar a relação entre 

os fenômenos da 
natureza em diferentes 
regiões (relevo, águas, 
clima) com as formas de 
vida dos grupos sociais 
(alimentação, trabalho, 
lazer). 

 Observar e discutir 

questões sobre a 
vegetação nativa e as 
transformações que 
ocorrem a partir de 
construções na cidade ou 
no campo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


