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                                                                                      Educação não transforma o mundo. 

Educação muda as pessoas. 

Pessoas transformam o mundo. 
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I. APRESENTAÇÃO 

 
O Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia apresenta sua Proposta Pedagógica 

(PP), cuja elaboração teve como base o Projeto Político Pedagógico Professor Carlos Mota 

da Secretaria de Educação do Distrito Federal, o Currículo em Movimento, o Regimento 

Interno da Secretaria, o Manual do PDE e, principalmente, as discussões efetuadas na 

escola. 

A construção deste documento teve a participação do seu corpo docente, por meio de 

debates em reuniões, apresentação de consolidação de ideias sinalizadas nos 

questionários respondidos sobre questões pedagógicas, gestoras e administrativas. 

Pais e alunos também contribuíram para a elaboração da nossa PP, participaram de 

reuniões, responderam questionários e registraram suas ideias que enriqueceram a 

construção do documento. 

A Proposta Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia contém 

informações desde a história dessa escola até a realidade de seu perfil atual de seus 

estudantes, comunidade local e dos projetos que estão realizados a fim de contribuir para 

a formação integral do aluno. 

O documento também traz informações relevantes sobre as estratégicas pedagógicas, 

financeiras e administrativas do Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia.  
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II. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1. MISSÃO 

A missão da SEEDF é “Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, 

voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de 

construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do 

acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os 

estudantes”. (PPP Carlos Mota, p. 25). 

O Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia tem como missão, oferecer uma 

educação de qualidade, contribuir na formação integral de cidadãos que, além de 

valorizarem a formação acadêmica, respeitem a si mesmos, ao próximo e ao Planeta. 

 

 

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

O Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia foi entregue à comunidade em 20 de 

março de 1981, inicialmente com o nome de Escola Classe 54 de Ceilândia, através da 

Resolução 453/81, com autorização de funcionamento concedida pela Portaria 30/SEC, de 

15 de julho de 1982, com base no Parecer 95/82 do Conselho de Educação do Distrito 

Federal. 

No dia 1º de novembro de 1989, foi solicitado o reconhecimento da Instituição como 

Centro de Ensino de Primeiro Grau, uma vez que não mais atendia à clientela de Escola 

Classe. 

A Portaria 35, de 24 de março de 1994 autorizou a mudança de denominação da 

Unidade Escolar de Escola Classe 54 de Ceilândia para Centro de Ensino de Primeiro Grau 

11 de Ceilândia que, mais tarde, teve o nome alterado para Centro de Ensino Fundamental 

11 de Ceilândia. 

No início do seu funcionamento, o CEF 11 atendia comunidade cuja carência se 
evidenciava nas precárias moradias alugadas, em lotes divididos por várias famílias. Com 
o surgimento de novos assentamentos no Distrito Federal, grande parte da população mais 
carente migrou para novos locais, em busca da casa própria, cedendo lugar a moradias 
convencionais e melhor estruturadas, inclusive na questão da infraestrutura pública. 

Atualmente a escola se organiza no sistema de Ciclos para as Aprendizagens. Atende 
alunos que estão cursando os Blocos I e IDEB aprendizagem e também tem implantada a 
proposta de Educação Integral. 
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3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

O Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia atende a comunidade heterogênea, 

portadora das fragilidades como a maioria das comunidades da periferia do Distrito Federal 

enfrenta na atualidade. 

Socialmente a comunidade apresenta famílias desestruturadas, conflituosas e 

despreparadas. Alguns alunos são criados por avós que não conseguem estabelecer limites 

ou pais que nunca têm tempo de participar do dia a dia de seus filhos na escola. 

Os alunos, muitas vezes refletem as condições em que estão inseridos por meio de 

agressões verbais, físicas com colegas e professores, apresentando ainda, falta de 

responsabilidade e comprometimento com a aprendizagem escolar. 

Economicamente, as famílias procuram fornecer aos seus filhos condições razoáveis de 

aquisições de bens de consumo, ostentam e valorizam objetos de valor e marcas famosas. 

Culturalmente a comunidade apresenta um quadro de cultura de massa, a televisão com 

sua programação popular e a internet que são os orientadores.    

Não se pode julgar a situação da comunidade sem uma análise profunda, pois, se por 

um lado há famílias abastadas e estruturadas, por outro nos deparamos com extrema 

situação de carência em todos os níveis.  

Tal vulnerabilidade parece ser decorrente de desemprego ou renda per capta 

insuficiente, famílias em que a mãe é a provedora e os filhos ficam sozinhos em casa. 

Histórias de dependência química na família ou de envolvimento com a criminalidade. 

A escola, por meio das ações da equipe de regente, coordenação e o SOE procurou 

enfrentar a evasão escolar e o risco social. Para isto, foi realizado o mapeamento e buscas 

de entendimento junto às famílias sobre os motivos dos quadros de infrequências 

irregulares e, até mesmo, das invasões. Nas tentativas de solucionar estes problemas, foi 

implantando o atendimento em Educação Integral viabilizando espaços de convivências e 

aprendizados, promovendo a formação integral do ser humano. Isso através da valorização 

da inclusão, da ética da justiça social e ambiental. Após esgotadas todas as possibilidades 

junto à família, o SOE aciona o Conselho Tutelar para auxiliar a escola no combate à 

infrequência e a evasão escolar. 

É importante salientar que muitos estudos que frequentam o CEF 11 são provenientes 

de localidades distantes e ainda mais carentes, sem estrutura de transporte, saúde e, 

principalmente, educação. Visto que fazem um percurso maior diariamente, para frequentar 

a escola. Essa realidade acarreta à escola a responsabilidade de fazer com que suas ações 

educacionais ultrapassem os limites não só da escola, mas da comunidade como um todo. 

Assim, assume a função de ir além do espaço geográfico para transformar a vida dos 

grupos sociais  que atende. 
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“A Comunidade Escolar funciona como um sujeito coletivo.” 

(PPP Professor Carlos Mota, p 29) 

Não se pode perder de vista a ideia de que todo o corpo de profissionais que trabalha 

na escola faz parte da comunidade escolar. Assim, a equipe multiprofissional, a equipe 

gestora, pais/responsáveis e alunos devem trabalhar em função da construção da escola 

como espaço público de transformação. 

Nos últimos anos de funcionamento, a Escola tentou (e tenta) buscar maior interação 

com a comunidade. Buscando cumprir sua função social e articulando suas ações através 

desse prisma, vem conhecendo, intervindo e alterando o território onde se situa, território 

esse não estagnado como localidade geográfica, mas repleto de vida e de diversidade. 

“o território não é um dado neutro nem um ator passivo [...} tem um papel ativo 

na formação da consciência {...} não apenas revela o transcurso da história 

como indica a seus atores o modo de nele intervir de maneira consciente”. 

(SANTOS, 2000, p. 80 – PPP Professor Carlos Mota, p 31) 

 Buscando melhorar o interesse às aprendizagens dos nossos estudantes, o CEF 11 

realizou um levantamento do perfil tecnológico e uso digital da comunidade escolar. Diante 

dos dados coletados foi possível colocar em prática o projeto INFORMÁTICA NO 

PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM. A pesquisa teve por objetivo realizar um 

estudo sobre o uso das novas tecnologias pela comunidade escolar do CEF 11 de 

Ceilândia. A fim de saber com que frequência acessam a internet, mídias sociais e usam 

aparelhos tecnológicos no seu dia a dia, tais como desktop, notebooks, tablets ou 

smartphone: 

 

 

1. Em casa você possui: Computador (desktop), Notebook ou Tablet:   

 Sim Nao Responderam a pesquisa % %  

6° 104 26 130 80,0% 20,0% 100,0% 
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7° 104 40 144 72,2% 27,8% 100,0% 

8° 111 22 133 83,5% 16,5% 100,0% 

9° 149 9 158 94,3% 5,7% 100,0% 

Total Geral 468 97 565 82,8% 17,2% 100,0% 

 

 

 

 

2. Você tem acesso a internet em casa?  

 Sim Nao Responderam a pesquisa %  

6° 125 5 130 96,2% 3,8% 100,0% 

7° 143 2 145 98,6% 1,4% 100,0% 

8° 127 7 134 94,8% 5,2% 100,0% 

9° 152 6 158 96,2% 3,8% 100,0% 

Total Geral 547 20 567 96,5% 3,5% 100,0% 
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3. Com qual frequência você acessa a internet, semanalmente?  

 1 vez 2 vezes 3 vezes 

Mais de 3 

vezes 

Todos os 

dias Responderam %  

6° 7 6 0 6 109 128 5,5% 4,7% 0,0% 4,7% 85,2% 100,0% 

7° 2 8 0 7 128 145 1,4% 5,5% 0,0% 4,8% 88,3% 100,0% 

8° 1 6 0 31 102 140 0,7% 4,3% 0,0% 22,1% 72,9% 100,0% 

9° 0 3 0 6 149 158 0,0% 1,9% 0,0% 3,8% 94,3% 100,0% 

Total 

Geral 10 23 0 50 488 571 1,8% 4,0% 0,0% 8,8% 85,5% 100,0% 

 

 

 

4. Quantas horas por dia você costuma ficar online (conectado a Internet)?  

 1 hora 2 horas 3 horas 

Mais que 3 

horas Responderam % % % %  

6° 20 16 19 79 134 14,9% 11,9% 14,2% 59,0% 100,0% 

7° 19 17 21 82 139 13,7% 12,2% 15,1% 59,0% 100,0% 

8° 6 9 15 102 132 4,5% 6,8% 11,4% 77,3% 100,0% 

9° 5 8 14 137 164 3,0% 4,9% 8,5% 83,5% 100,0% 

Total 

Geral 50 50 69 400 569 8,8% 8,8% 12,1% 70,3% 100,0% 
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5. Quais os meios que você mais utiliza para acessar a internet:   

 Computador (desktop), Notebook, ou Tablet  Celular Responderam % %  

6° 34 96 130 26,2% 73,8% 100,0% 

7° 38 106 144 26,4% 73,6% 100,0% 

8° 20 112 132 15,2% 84,8% 100,0% 

9° 22 136 158 13,9% 86,1% 100,0% 

Total Geral 114 450 564 20,2% 79,8% 100,0% 

 

 

 

6. Você costuma usa o computador ligado na internet  

 Nunca Às vezes Sempre Responderam % % %  

6° 39 29 60 128 30,5% 22,7% 46,9% 100,0% 

7° 15 40 90 145 10,3% 27,6% 62,1% 100,0% 

8° 24 35 75 134 17,9% 26,1% 56,0% 100,0% 

9° 31 34 92 157 19,7% 21,7% 58,6% 100,0% 
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Total Geral 109 138 317 564 19,3% 24,5% 56,2% 100,0% 

 

 

 

7. Você tem Celular?   

 Sim Não Responderam % %  

6° 113 20 133 85,0% 15,0% 100,0% 

7° 126 19 145 86,9% 13,1% 100,0% 

8° 121 12 133 91,0% 9,0% 100,0% 

9° 145 14 159 91,2% 8,8% 100,0% 

Total Geral 505 65 570 88,6% 11,4% 100,0% 

 

 

 

Seu celular é:   

 Simples Smartphone Responderam % %  

6° 19 91 110 17,3% 82,7% 100,0% 

7° 24 108 132 18,2% 81,8% 100,0% 
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8° 1 121 122 0,8% 99,2% 100,0% 

9° 7 133 140 5,0% 95,0% 100,0% 

Total Geral 51 453 504 10,1% 89,9% 100,0% 

 

 

 

8. Você costuma acessar a Internet pelo celular?  

 Sim Não Responderam % %  

6° 97 35 132 73,5% 26,5% 100,0% 

7° 132 12 144 91,7% 8,3% 100,0% 

8° 127 7 134 94,8% 5,2% 100,0% 

9° 151 6 157 96,2% 3,8% 100,0% 

Total Geral 507 60 567 89,4% 10,6% 100,0% 

 

 

 

9. Você tem algum pacote de internet para usar no celular?  

 Sim Não Responderam % %  
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6° 73 57 130 56,2% 43,8% 100,0% 

7° 92 53 145 63,4% 36,6% 100,0% 

8° 61 73 134 45,5% 54,5% 100,0% 

9° 60 98 158 38,0% 62,0% 100,0% 

Total Geral 286 281 567 50,4% 49,6% 100,0% 

 

 

 

10. Você tem algum conhecimento em informática?  

 Sim Não Responderam % %  

6° 107 29 136 78,7% 21,3% 100,0% 

7° 96 49 145 66,2% 33,8% 100,0% 

8° 84 50 134 62,7% 37,3% 100,0% 

9° 93 65 158 58,9% 41,1% 100,0% 

Total Geral 380 193 573 66,3% 33,7% 100,0% 
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11. Como você classificaria o seu conhecimento em informática?  

 Simples Basico Intermediario  Respondera a pesquisa % % %  

6° 52 78 0 130 40,0% 60,0% 0,0% 100,0% 

7° 70 74 0 144 48,6% 51,4% 0,0% 100,0% 

8° 66 69 0 135 48,9% 51,1% 0,0% 100,0% 

9° 77 81 0 158 48,7% 51,3% 0,0% 100,0% 

Total Geral 265 302 0 567 46,7% 53,3% 0,0% 100,0% 

 

 

 

12. Você ja realizou algum curso online, (pela internet)?  

 Sim Não Responderam % %  

6° 23 107 130 17,7% 82,3% 100,0% 

7° 17 128 145 11,7% 88,3% 100,0% 

8° 21 111 132 15,9% 84,1% 100,0% 

9° 32 126 158 20,3% 79,7% 100,0% 

Total Geral 93 472 565 16,5% 83,5% 100,0% 
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13. No seu dia a dia, você utiliza o computador com mais frequência para:  

 A B C Responderam a pesquisa % % %  

6° 101 9 20 130 77,7% 6,9% 15,4% 100,0% 

7° 117 13 15 145 80,7% 9,0% 10,3% 100,0% 

8° 107 7 15 129 82,9% 5,4% 11,6% 100,0% 

9° 131 9 17 157 83,4% 5,7% 10,8% 100,0% 

Total Geral 456 38 67 561 81,3% 6,8% 11,9% 100,0% 

 

 

 

14. Você Possui redes Sociais, como? Facebook, Instagram, WhatsApp  

 Sim Não Responderam a pesquisa % %  

6° 117 13 130 90,0% 10,0% 100,0% 

7° 133 12 145 91,7% 8,3% 100,0% 

8° 126 8 134 94,0% 6,0% 100,0% 

9° 145 13 158 91,8% 8,2% 100,0% 
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Total Geral 521 46 567 91,9% 8,1% 100,0% 

 

 

 

15. Você tem E-mail?   

 Sim Não Responderam % %  

6° 113 17 130 86,9% 13,1% 100,0% 

7° 130 15 145 89,7% 10,3% 100,0% 

8° 121 13 134 90,3% 9,7% 100,0% 

9° 152 5 157 96,8% 3,2% 100,0% 

Total Geral 516 50 566 91,2% 8,8% 100,0% 

 

 

 

16. Seu E-mail é algum desses?  

 Gmail Hotmail Outros Responderam a pesquisa % % %  

6° 103 5 18 126 81,7% 4,0% 14,3% 100,0% 

7° 115 10 14 139 82,7% 7,2% 10,1% 100,0% 
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8° 99 26 9 134 73,9% 19,4% 6,7% 100,0% 

9° 121 42 13 176 68,8% 23,9% 7,4% 100,0% 

Total Geral 438 83 54 575 76,2% 14,4% 9,4% 100,0% 

 

 

 

 

 A CEF 11, assim como a maioria das escolas, é da década de oitenta e apresenta 

uma série de necessidades difíceis de serem sanadas.  Em 2018 a escola passou por 

algumas reformas como no piso, nas janelas e forro das salas de aula, porém ainda há 

muita coisa necessária para que ela se torne um ambiente de trabalho satisfatório. 

 Na construção os grupos participantes elencaram uma série de necessidades que a 

escola apresenta. Seguem abaixo algumas delas: 

● Quadra coberta e instalação de tela de proteção ao redor da quadra em função do 

desnível em relação ao solo; 

● Salas adaptadas para as práticas de artes; 

● Laboratórios de ciências; 

● Equipamentos de projeção de imagens nas salas de aula; sala de multimídia com 

datashow, TV, DVD, internet sendo tudo instalado e pronto para ser utilizado pelo 

professor. 

● Fornecimento de internet aos professores e alunos financiado pelo GDF. 

● Atualmente a internet é financiada pelo grupo de trabalho da unidade escolar; 

● Salas melhores, iluminadas e ventiladas, mudar tipo de janelas e aumentar 

quantidade de ventiladores e reservar recursos para a constantes manutenção deles. 

● Sala de jogos com mesa ping pong, jogos de tabuleiro (xadrez, dominó, dama) e 

uma mesa de totó. Instalação de uma tabela de basquete, aproveitando um aro que 

já tem na escola.  = 

● Auditório; 

● Reforma do muro; 

● Calçadas em torno da escola; 

● Ampliação do sistema de monitoramento; 
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● Otimizar o uso da sala de leitura. Disponibilizar alguns profissionais para 

trabalharem nela e usar o espaço da sala de leitura para aulas de reforço dentro das 

possibilidades da escola;  

● Providenciar murais nas salas de aula para afixar materiais visuais. 

● Aquisição de materiais pedagógicos como dicionários, livros paradidáticos em 

especial de literatura, maletas de Ciências, mapas (atualizados), material concreto, 

jogos, equipamento para as práticas de educação física;  

● Suporte para o apagador junto ao quadro nas salas de aula; 

          ● Grades nas partes superiores das janelas com vidro para que os alunos as 

quebrem; 

●Trocados blocos de administração e secretaria; 

● Laboratório de informática: manutenção do ar condicionado, dos computadores e 

também internet disponível para todos da sala. 

 Apesar das dificuldades, a escola consegue atender integralmente parte dos alunos. 

Possui uma equipe terceirizada que elabora e serve as refeições dos alunos do ensino 

regular e integral, totalizando cinco preparações diárias de refeições. Parte da equipe de 

conservação e limpeza também é terceirizada. 

 Existe uma sala de múltiplas funções, que atende aos alunos em tempo integral. Os 

demais espaços são compartilhados, o que dificulta o trabalho pedagógico. A Sala de 

Leitura foi reformada, mas precisa de organização para viabilizar o seu funcionamento 

pedagógico. Os alunos que frequentam a sala de recurso possuem sala exclusiva para o 

desenvolvimento de suas atividades pedagógicas. Há também uma sala exclusiva para 

artes. 

Ao exemplo de outras escolas da Rede Pública de Ensino do DF, o CEF 11 é mantido 

por verbas públicas, que são administradas pelo Caixa Escolar (Decreto GDF 29.200/08). 

O PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira, do GDF, é a 

base dos recursos de manutenção da escola (Decreto GDF 28.513/07 – PDAF e Lei 

4.751/12 – Lei da Gestão Democrática). 

A Unidade Escolar conta, ainda, com verbas federais de aplicação na melhoria das 

infraestruturas física e pedagógica, no reforço da autogestão escolar e na elevação dos 

seus índices de desempenho através do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola): 

 

o Plano de Desenvolvimento da Escola - PDE Escola – Verba recebida pela escola 

em 2009 e 2011, em função do baixo desempenho no IDEB. Ainda existe um  

saldo residual desta verba que necessita de alteração de sua destinação. 

 

o Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE Fundamental recebeu uma única 

parcela em 2018 e não há previsão de depósito de uma nova parcela para este ano. 
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o Programa Nacional do Livro Didático – (PNLD) A cada triênio a unidade de ensino 

recebe os livros didáticos para os estudantes. Infelizmente o cálculo da quantidade 

de livros se refere sempre à modulação do ano anterior, causando, algumas vezes, 

carências de livros para algumas turmas e a complementação dos livros leva meses. 

Anualmente, recebemos a complementação de alguns livros, mas também é 

baseada na modulação do ano anterior. 
 

III. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

Escola como espaço de socialização e transformação. 
 

“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 único 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). 
 

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 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.  

 

IV. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

O Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia norteia sua prática diária na legislação 

de proteção à criança e ao adolescente, procurando garantir proteção integral aos seus 

alunos – Lei 8.069 de 13/07/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa proteção, no 

entanto, passa pelas frágeis condições de segurança dentro da escola e da comunidade 
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como um todo. Através desse prisma, a escola divide responsabilidades com a família e 

com o Poder Público. 

O trabalho pedagógico desenvolvido pela escola é fruto de discussões constantes na 

busca da aprendizagem, sem perder de vista a questão da educação integral e inclusiva. 

Não há como impulsionar o desenvolvimento do ser humano – qualquer que seja seu papel 

dentro da escola – sem a promoção da defesa dos princípios da cidadania, da 

aprendizagem e da sustentabilidade humana. Nesse contexto, a escola procura valorizar a 

participação de órgãos, governamentais ou não, parceiros de acolhimento e/ou 

protagonismo juvenil. 

O resultado da troca de experiências entre família, alunos, profissionais de educação e 

equipe gestora é o enriquecimento da relação escola-comunidade, que vai engrandecer o 

trabalho diário em sala de aula ou em qualquer outro espaço destinado às situações de 

convívio e aprendizagem. 

Na perspectiva do Currículo em Movimento, a escola se propõe a questionar 

constantemente sua prática pedagógica e seus saberes arraigados; romper com 

concepções conservadoras de fragmentação do conhecimento e inovar sempre na busca 

da construção coletiva da educação. 

O Centro de Ensino Fundamental 11, seguindo a determinação SEE-DF, aderiu ao 

Terceiro Ciclo de Aprendizagens, que corresponde a uma organização de tempo e espaço 

escolar, tendo em vista o atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem dos 

estudantes. Neste sentido, considera-se como a lógica do processo, a utilização de uma 

pedagogia diferenciada sustentada no trabalho coletivo, a avaliação diagnóstica e 

formativa, que garanta as aprendizagens e a progressão de todos os estudantes 

matriculados nas Unidades Escolares. Ao implementar a Política de Organização Escolar 

em Ciclo para as Aprendizagens, é importante manter a proposta de trabalho pautada em 

Eixos Transversais (Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade). Essa proposta busca ressignificar 

a coordenação pedagógica como espaço de formação continuada na perspectiva da 

democratização dos saberes. 

O acolhimento às diferenças faz parte da formação do ser humano. O aluno, ao adentrar 

o contexto escolar, deve ser exposto a situações relevantes de respeito às diferenças de 

gênero, etnia, raça e religião. Esta exposição vai acontecer de forma natural se toda a 

comunidade escolar estiver envolvida no propósito de promover o respeito ao próximo, 

defendendo e garantindo os direitos da pessoa humana. 

A educação inclusiva deve ser uma bandeira levantada por todos os sujeitos envolvidos 

no processo. Nessa perspectiva, a escola deve reinventar sua prática pedagógica, 

transformando cada abordagem numa nova situação de aprendizagem coletiva. A 

diversidade permeia todos os espaços do planeta, uma vez, que é norma da espécie 

humana e a escola, espaço social frequentado pelos estudantes, não pode desrespeitar as 
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diferenças étnico-racial, gênero, orientação sexual, religião, condição física e/ou mental – 

sob pena de violar direitos humanos. 

Numa escola onde as diferenças são aceitas e respeitadas, o ambiente torna-se 

acolhedor e propenso ao crescimento integral dos alunos e do grupo de trabalho da 

instituição. 
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V. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

 
1. Objetivos  

 
 

Objetivos Nº OBJETIVOS 

 
1. Gestão 

Pedagógica 

1.1 Formar integralmente os alunos, utilizando-se de metodologia 
fundamentada nas referências da pedagogia histórico crítica e da 
psicologia histórico-cultural. 

1.2 Oferecer condições para a implementação do PPP. 

1.3 Evitar que os alunos faltem às aulas pedindo ajuda aos pais, 
acionando o Conselho Tutelar. 

1.4 Trabalhar com antecedência os tipos de questões da OBMEPe e 
desenvolver ações para proporcionar a participação dos alunos 
nas Olimpíadas de Matemática. 
Desenvolver um trabalho pedagógico para melhorar o IDEB da 
escola. 

1.5 Oferecer condições para realização de festa junina, gincanas, 
jogos interclasses, passeios culturais, para maior integração entre 
alunos, docentes e comunidade escolar. 
Rever a data dos jogos do interclasse a organização da gincana e 
dos passeios culturais. 
Criar uma comissão de profissionais para organizar os eventos e 
passeios da escola 

1.6 Promover por meio de palestras e cursosa capacitação dos 
profissionais da educação. 

1.7 Promover apoio incondicional aos professores para elaboração e 
execução de projetos pedagógicos.  

 1.8 Planejar e elaborar coletivamente um calendário de projetos, 
passeios pedagógicos previstos no PPP para 2019.   

2. Gestão das 

aprendizagen

s e dos 

resultados 

educacionais 

2.1 Dar condições ao educando de sanar suas dificuldades de 
aprendizagem através de: Recuperação Processual, Sala de 
recursos e Sala de Orientação Educacional. 
Incentivar uma maior frequência dos alunos na Sala de Recursos  

2.2 Organizar os Conselhos de Classe nos finais de bimestres, 
diagnosticando os pontos positivos e negativos, buscando 
soluções dentro da proposta pedagógica. 

2.3 Assegurar o cumprimento do Regimento Escolar, através de 
encontros periódicos com professores e equipe pedagógica para 
efetivação da aprendizagem e permanência do aluno. 

2.4 Aplicar projetos pedagógicos voltados para o desenvolvimento 
socioeducativo dos nossos alunos, visando a interação social para 
possibilitar um melhor aproveitamento no processo de ensino e 
aprendizagem. 

 2.5 Promover um ambiente de construção do conhecimento propício 
para implementação dos ciclos, com o intuito de garantir as 
aprendizagens. 

 2.6  Oferecer um dia específico para a culminância em uma sala 
específica, em horários e turnos determinados e aplicados pela 
coordenação pedagógica 

 2,7  Proporcionar condições para que se realizem as atividades 
pedagógicas de reagrupamento extraclasse 

 2,8 Diagnosticar as defasagens de aprendizagens dos alunos do Bloco 
I etapas A e em leitura, escrita e conhecimentos básicos 
matemáticos. 
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3. Gestão 

Participativa 

3.1 Incentivar parceria entre escola e comunidade para que se tenha 
uma escola realmente inclusiva e democrática. 
Propor ações que incentivem maior participação dos pais nas 
reuniões para tratar de assuntos relativos à aprendizagem de seus 
filhos 

3.2 Realizar trabalhos integrados com a participação de todos os 
membros da comunidade escolar. 

3.3 Estimular a presença da comunidade escolar nos momentos de 
debates proporcionando ações sociais para a comunidade como 
um todo.  
Realizar ações com SABIN, OFTALHO, ROTARY e auxílio jurídico. 

 
4. Gestão de 

Pessoas 

 
4.1 

Incentivar os professores a participarem das capacitações à 
distância e as oferecidas pela SEEDF, através dos cursos de 
formação continuada para aprimorar seus conhecimentos 

4.2 Realizar reuniões pedagógicas, conscientizando os professores e 
funcionários da necessidade de encontrar caminhos mais 
prazerosos para concretização do processo ensino aprendizagem, 
construindo uma pedagogia centrada no aluno e não só nos 
conteúdos. 

4.3 Montar grupos de estudos para discutir as propostas vindas da 
SEEDF. 

 
5. Gestão 

Financeira 

 
5.1  

Usar as verbas recebidas pelo Governo Federal e Distrital com 
responsabilidade, respeitando as leis. 

5.2 Providenciar reparos e consertos nos equipamentos da escola 
quando necessários. 

5.3 Adquirir material pedagógico e de expediente necessários ao 
funcionamento da escola e de projetos inseridos no PPP.  

5.4 Prestar contas das verbas recebidas. 

 
6. Gestão 

Administrativ

a 

 
6.1 

Administrar funcionários e os recursos materiais e financeiros. 

6.2 Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidos em lei 

6.3 Promover a integração da escola comunidade. 

6.4 Promover o pleno desenvolvimento do educando, preparando-o 
para a cidadania. 

 

2. Metas 2019 

PDE 
Nº meta 

Nº  METAS 2016 2017 2018 2019 

2 1.1  Formar integralmente os alunos X X X X 

1.3 Monitorar a frequência escolar  X X X 

2,1 Garantir o direito de recuperação  X X X 

2,2 Executar os Conselhos de Classe  X X X 

7 1.4 Incentivar e preparar os alunos para a 
OBMEP e Prova Brasil. 

 X X X 

15 4.1 Incentivo à capacitação dos 
profissionais de educação. 

 X X X 

4.2 Proporcionar contato dos 
profissionais de educação com 
palestrantes. 

 X X X 
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4.3 Promover discussões na escola sobre 
assuntos relacionados à educação. 

  X X 
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VI. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

O trabalho desenvolvido na escola é pautado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, 9394/96 e segue os princípios ditados pela Secretaria de Educação do Distrito 

Federal. 

Todo o planejamento pedagógico é pautado na formação integral do aluno, orientando-

se por uma escolha teórica e metodológica fundamentada nos referenciais da Pedagogia 

Histórico Crítica e da Psicologia Histórico-Cultural, metodologia esta presente no Currículo 

da Educação Básica do Distrito Federal. 

A base teórica e metodológica do Currículo é a Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia 

Histórico-Cultural também está presente no Projeto Político Pedagógico da Secretaria de 

Educação do DF, elaborado pelo professor Carlos Mota. 

“A Secretaria de Educação do Distrito Federal fundamenta sua 

escolha teórica e metodológica nos dados apresentados no estudo da 

realidade socioeconômica do Distrito Federal, explicitados no Projeto 

Político-Pedagógico Carlos Mota.” 

(Currículo em Movimento da Educação Básica do DF Caderno 1 – 

Versão para Validação – pág. 16) 

 

“A natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele produzida 

sobre a base da natureza biofísica. Consequentemente, o trabalho 

educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens.” 

(SAVIANI, 2011, p. 25 - Currículo em Movimento da Educação Básica 

do DF). 

Organização escolar em Ciclos para as Aprendizagens, coadunada 

com o disposto na lei 9.394/96 (lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional/LDBEN e no Plano Distrital de Educação (PDE 2015-2024) 

que em sua estratégia 2.3, dispõe: 

[...} adotar, após amplo debate com a comunidade escolar, até o 
terceiro ano de vigência deste Plano (2018), modelo de organização 
escolar em ciclo, em substituição ao regime seriado, de modo a 
enfrentar os índices de reprovação e os percursos diferenciados de 
escolarização. (Guia Prático: organização escolar em ciclos para as 
aprendizagens-ensino fundamental, página 9, site da SEEDF acesso 
em março/2018) 
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VII. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 
1. Organização escolar: regime, tempos e espaços 

 

O critério de enturmação dos alunos do CEF 11 se deu pela seguinte forma: 

Turno Matutino Turno Vespertino 

Bloco II A, B, C, D, E, F Bloco I A, B, C, D, E, F, G 

Bloco II A, B, C, D, E, F, G Bloco I A, B, C, D, E, F 

 

 O Regimento Escolar das Instituições da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal 

(Decreto nº 27.217, regulamenta a Lei nº 1.426/1997), dispõe sobre o limite de alunos por 

sala de aula: 

Art. 1º. O limite máximo de alunos, por sala de aula, nas escolas 

públicas do Distrito Federal, fica fixado em: 

III – Ensino Fundamental e Médio: trinta e cinco alunos, inclusive na 

Educação de Jovens e Adultos. 

§ 2º. Qualquer alteração, nos quantitativos estabelecidos no caput 

desse artigo deverá respeitar a proporção mínima de um metro e vinte 

centímetros quadrados por aluno. 

Vale salientar que, apesar do que está normatizado pelo Regimento Escolar, a escola 

também obedece ao que está disposto no documento que orienta a Estratégia de Matrícula 

para o ano letivo que diz: 

“A constituição de turmas obedece a limites máximos e mínimos de 

estudantespor turma, a partir de critérios pedagógicos, respeitada a 

capacidade física da sala de aula, condições adequadas para o bem 

estar dos estudantes, incluindo ventilação. luminosidade, 

acessibilidade e mobilidade.” Estratégia de Matrícula 2019, p. 60 

Desde 2010, a escola oferece à comunidade a Escola Integral, que possui uma sala 

exclusiva e outros espaços comuns compartilhados com todos na escola.  Atende em média 

100 alunos, divididos em duas turmas (matutino e vespertino) nos períodos desegunda à 

sexta. Os alunos, inseridos nestes moldes, permanecem na escola por pelo menos oito 

horas e realizam quatro refeições balanceadas, elaboradas por uma equipe terceirizada. 

Nestas oito horas de permanência na escola, os alunos participam de oficinas e outras 

atividades que buscam aprimorar o ensino recebido por eles na escola regular, como: 

o Acompanhamento Pedagógico – português e matemática; 
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o Esporte – Futsal, Judô e Tênis de Mesa, dominó e xadrez; 

o Arte – Dança e teatro; 

o Oficina de Teatro;  

Trabalham, nesta modalidade de ensino, uma coordenadora(que pertence ao corpo 
docente da instituição), cinco educadores jovens sociais e uma articuladora que oferece 
apoio pedagógico para o desenvolvimento das habilidades em Português e em 
Matemática.  
A Escola Integral é uma boa proposta, mas funciona com muitas dificuldades devido à falta 

de espaços físicos apropriados. 

 
 
2. Relação escola-comunidade 

 
É muito importante uma boa relação entre a escola x comunidade para que o trabalho 

funcione.  Em nossa escola esse relacionamento é incentivado, poisestá sempre aberta 
para receber a comunidade. São feitas várias reuniões, ao longo do ano, com a comunidade 
para discutir assuntos administrativos e pedagógicos relacionados à unidade. Além disso, 
temos o Conselho Escolar em que há participação da comunidade para auxiliar nas 
decisõesde assuntos referentes ao funcionamento da escola. 
 

A unidade escolar a fim de aumentar, ainda mais, a participação e interação com 

acomunidade oferece ações sociais com serviços e oficinas gratuitas como: corte de 

cabelo, automaquiagem, consultoria jurídica, teste vocacional, exames oculares, aferição 

de pressão, bioimpedância, teste de glicose entre outros. Essas ações são possíveis em 

função de parceria da escola com órgão administradores, ONGse empresários locais. 

 

 

3. Concepções, Práticas e Estratégias de Avaliações 

O acompanhamento da aprendizagem do estudante acontece ao longo do bimestre. Cada 

professor tem a liberdade de avaliá-lo, desde que respeite os prazos definidos pelo 

Calendário Escolar e a perspectiva da avaliação baseada na aprendizagem em ciclos 

          No quesito AVALIAÇÃO, o professor desenvolve as atividades avaliativas 

respeitando as metodologias propostas pelos ciclos, embasadas pela avaliação formativa. 

Que tem por princípio utilizar-se da função diagnóstica para reorientar os processos de 

ensino e aprendizagem e, consequentemente, servir de instrumento para a melhoria da 

função social a qual se destina a escola. O processo de avaliação será subdivido em três 

níveis: 

● AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS: Visa identificar aquilo que os estudantes já 

aprenderam e o que ainda não sabem de modo a intervir por meio de estratégias 

pedagógicas para promover avanços (VILAS BOAS, 2004). Considera-se como uma 

Avaliação Diagnóstica: registros, análise, estudos dirigidos, caderno, atividades em sala de 

aula, testes, apresentação de trabalhos, entre outros. 
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● AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: É uma auto avaliação realizada por todos os envolvidos 

no processo educativo. Esta estratégia ocorre uma vez por semestre, em que os 

funcionários preenchem questionários para avaliar as condições de relações interpessoais 

entre o corpo docente, coordenadores, direção e os demais segmentos da escola. E 

também as ações (processos internos e estrutura) que viabilizem a realização de um 

trabalho pedagógico satisfatório.   

 

● AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA: São os exames e testes aplicados pelo próprio 

sistema de ensino em nível local (Prova Diagnóstica - Avaliação em Destaque – SIPAEDF) 

ou em nível nacional, como a Prova Brasil, Olimpíadas de matemática, etc. Após as 

avaliações externas, a coordenação pedagógica promove, juntamente com a equipe, o 

estudo do resultado obtido pela Instituição a fim de traçar metas de avanço, pois são índices 

de medição que assinalam para novos direcionamentos e servem como instrumentos de 

melhoria no processo ensino/aprendizagem. 

Ao final de cada bimestre ou sempre que houver necessidade, os docentes se reúnem 

em Conselho de Classe, quando discutem os rendimentos dos estudantes e procuram 

meios para corrigir as distorções e problemas detectados ao longo do processo. Vale 

ressaltar, que o Conselho de Classe nesta instituição é compreendido como um processo 

espaço e tempo de avaliação do desempenho do estudante, do professor e da escola e, 

também, de reflexão sobre função social desta unidade de ensino. Durante o Conselho de 

Classe, o presidente anota todas as observações pertinentes feitas pelo Conselho emAta, 

que fica arquivada na Secretaria da escola para consultas posteriores. O responsável tem 

acesso à Ata, prioritariamente, no dia da reunião e, posteriormente, sempre que solicitar.  

O registro dos dados é feito em Diário de Classe pelo professor, para que haja 

informações relativas à frequência, ao desempenho dos estudantes, aos conteúdos 

trabalhados e aos procedimentos adotados, com vistas a evidenciar as aprendizagens 

ocorridas.  A Secretaria da escola agrupa as menções de desempenho do estudante e 

emite em Boletim Escolar. Após a escola ter o registro de todos os estudante são realizadas 

as reuniões de pais para a entrega dos resultados a eles. Quando o responsável não 

comparece à escola em busca do boletim bimestral, a Equipe Gestora juntamente com o 

Serviço de Orientação Educacional solicita sua presença num outro momento para ter 

acesso ao resultado do estudante. 

Alunos portadores de Necessidades Educacionais Especiais têm garantido o direito 

de Adequação Curricular e de frequentar a Sala de Recursos, o que permite assegurar sua 

inclusão. 

Com a inclusão do regime dos Ciclos para as aprendizagens, a avaliação formativa 

tem maior peso, na qual o estudante é avaliado não apenas por nota numérica, mas 

também por menção ao seu rendimento escolar como um todo. Nesta perspectiva algumas 

ações serão implementadas para assessorar o processo pedagógico, nas quais se pode 
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citar: reagrupamentos extraclasses e interclasse, estudos de caso, projetos interventivos, 

dentre outros que se façam necessários e viáveis à realidade escolar. 

Atuação de equipes especializadas e outros profissionais  

a. Orientação Educacional 

O orientador educacional é um dos membros da equipe gestora, ao lado dos 

diretores e do coordenador pedagógico. Ele é o principal responsável pelo desenvolvimento 

pessoal de cada estudante dando suporte a sua formação como cidadão, à reflexão sobre 

valores morais e éticos e à resolução e mediação de conflitos. Assim, tem o papel 

fundamental no processo pedagógico, visto que procura viabilizar as condições para facilitar 

a aprendizagem do estudante. Entre as funções desse profissional, destacam-se: colaborar 

com a análise dos indicadores de aproveitamento escolar, evasão, repetência, não 

frequência, entre outros.  

 

b. Sala de recursos: 

 

Oferece atendimento pedagógico suplementarou complementar aos estudantes com 

necessidades especiais e  realiza  intervenções nas salas que eles freqüentam e no 

ambiente escolar,  como todo com objetivo de tornar a política de  inclusão mais efetiva 

em nossa unidade de ensino. 

 

c. Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem – Pedagoga 

 

Acompanha o processo ensino-aprendizagem por meio da reflexão e 

conscientização das concepções de educação, da relação entre os métodos de ensino e a 

aprendizagem que os mesmos proporcionam levando em consideração aspectos 

particulares do contexto e da comunidade e, também, promove discussões sobre as  

técnicas e estratégias de trabalho capazes de oxigenar e movimentar as práticas 

desenvolvidas no âmbito escolar. 

 

Atuação dos jovens educadores sociais, monitores, entre outros. 
 

     Em nossa escola trabalham com a Educação Integral cinco Educadores Sociais, que 

auxiliam o professor coordenador nas atividades diárias com os alunos da Educação 

Integral. Temos também 3 Educadores Sociais e um monitor efetivo que acompanham sete 

estudantes  ANEEs. 

 

 

 

VIII. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICOA 
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A avaliação da Proposta Pedagógica é feita nos dias letivos temáticos, que são 
previstos nos calendários anuais da SEEDF, geralmente três vezes por ano. Ao longo do 
ano nas coordenações coletivas, e, se for sugerida alguma mudança na PP, será realizada 
uma avaliação com toda equipe gestora, docente e administrativa para decidir sobre as 
possíveis alterações. 
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Apêndice I – Plano de Ação 2019 

 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação das 
ações 

Responsáveis Cronograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gestão 
Pedagógica/ 

Formar integralmente os 
alunos para que sejam 
cidadãos conscientes de 
seu papel na sociedade 

-Oferecer  
Educação Integral de 
forma atrativa. 
-Implantar um projeto 
para Horta na escola 
- Realização da 
semana distrital de 
conscientização e 
promoção da educação 
inclusiva; 
- Semana de 
conscientização do uso 
sustentável da água; 
-Realização de semana 
de Educação para vida 
-Realização de jogos 
interclasse. 
- Setembro Amarelo. 
- Semana do 
Estudante. 
- Projeto de Curtas 
- Projeto de teatro 
- Consciência Negra 
- Projeto Interdisciplinar 
de técnicas de estudo 
e memorização de 
conteúdos. 
-Oficinas para o 
OBMEP. 
- Ensino e 
aprendizagens com 

Reuniões na 
coordenação pedagógica. 
Aplicação de um 
questionário para os 
alunos para verificar o 
aproveitamentoe 
satisfação deles com as 
atividades realizadas 
durante o ano. 

Coordenador/ 
monitores e educador 
social 
Professores/orientador 
educacional direção 
Professores/orientador 
educacional direção 
Professores, 
coordenação e direção. 
 
 

Durante o ano letivo 
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foco nos resultados 
das avaliações internas 
e externas. 
- Projeto de Informática 
envolvendo estudantes 
e professores. 
- Projeto de Educação 
Ambiental. 
- Promover oficinas de 
redação para todas as 
turmas. 
- Feira de Ciências e 
Tecnologias 

Oferecer condições para 
a implementação do PP.. 

- Incentivo nas 
coordenações coletivas 
e discussões sobre 
andamento de projetos. 
- Disponibilização de 
material necessário 
para andamento dos 
projetos 

Nas reuniões de 
Avaliação pedagógica 
revista no calendário 
anual e ao longo da 
implementação de cada 
projeto do PPP 

Toda comunidade 
Escolar 

Durante o ano letivo 

Evitar que os alunos 
faltem às aulas  

-Informando aos pais e 
ou responsáveis das 
ausências dos alunos 
-Informando ao 
Conselho tutelar nas 
ausências de mais de 5 
dias consecutivos sem 
justificativa. 
Implantando programa 
Minha Nota 
Estimular a frequencia 

Analisando gráficos de 
frequência dos alunos 
 

Orientador Educacional 
professores, secretaria  
pais e ou responsáveis.  

Durante o ano letivo 

 Investir na formação 
continuada e na proposta 
de realização de projetos. 
 

Realizando oficinas de 
tecnologia: 
- Uso do data show, 
lousa digital e 
laboratório de 
informática. 

Através de reuniões 
coletivas para obter um 
feedback sobre oficinas e 
palestras ministradas. 

Direção, Coordenação, 
Orientação e 
palestrantes. 

Ao longo do ano letivo 
nas coordenações 
pedagógicas. 
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- Esclarecimentos e 
debates sobre Ciclos 
da Aprendizagem e 
desenvolvimento de 
projetos. 
- Palestras sobre 
cuidados com o uso da 
voz, educação 
Inclusiva, diversidade 
de gênero e etnia. 

 Estimular o 
desenvolvimento de 
projetos interdisciplinares 
na escola. 

-Trabalhar os temas 
abaixo nos PDs 
bimestralmente: 
1°-Valores, 
2°-Saúde e bem-estar; 
3°-Educação 
Ambiental, 
4°-Educação 
Financeira 
- Disponibilizar 
períodos para 
aplicação das 
avaliações. 
 
- Realizar atividades 
interdisciplinares com 
temas como: bullying, 
racismo, diversidade 
de gênero, educação 
sexual. 
 

Através das atividades 
realizadas em sala de 
aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com a correção das 
provas e debates na 
coordenação coletiva 
 
 
Através de debates com 
os alunos e avaliação de 
atividades realizadas por 
eles. 

Coordenação, 
professores e alunos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenação, 
professores e alunos. 
 
 
 
Coordenação, 
professores e alunos. 

Durante o ano letivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No final de cada 
bimestre 
 
 
 
Segundo semestre 
letivo. 

 
 
 
 
 
 
 

Dar condições ao 
educando de sanar suas 
dificuldades de 
aprendizagem  

- Realizando 
recuperação paralela 
-Desenvolvendo 
projeto de prevenção e 
recuperação de alunos 
fora da faixa 
-Encaminhando alunos 
ANEES para sala de 
recursos 

Através de análise de 
avaliações e debates com 
equipe docente. 

Professores, Sala de 
Recursos, pais e ou 
responsáveis. 

Durante todo o ano 
letivo 
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Gestão das 
aprendizagens e 
dos resultados 
educacionais 

Diagnosticar os pontos 
positivos e negativos 
relacionados ao resultado 
obtido pelas turmas, 
buscando soluções 
dentro da proposta 
pedagógica para 
dificuldades encontradas. 

Organizar Conselhos 
de Classe bimestrais 
para as discussões 

 Nas coordenações 
pedagógicas 

Professores, sala de 
recursos, direção. 

Durante o ano letivo  

Assegurar o cumprimento 
do Regimento Escolar. 

Realizando reuniões 
com a comunidade 
escolar para esclarecer 
normas do Regimento 
Escolar. 
Esclarecendo 
diariamente aos alunos 
deveres e direitos dos 
mesmos. 
Construir um acordo de 
Boa Convivência com 
os alunos. 

Em reuniões bimestrais e 
no dia a dia em sala de 
aula. 

Professores, direção, 
orientação educacional 
e coordenação. 

Durante todo o ano 
letivo 

 Realizar semana de 
acolhida aos paise alunos 
dos sextos anos. 

-Realizar reunião com 
os pais para informar 
sobre o funcionamento 
e normas da escola. 
Passear com os alunos 
pela escola 
apresentando a 
estrutura física: 
refeitório, banheiros, 
sala de leitura, direção, 
secretaria, 
coordenação, quadra. 
Conversar com os 
alunos sobre a rotina de 
estudos, cuidado com 
material, horário e 
outros aspectos que 
envolvam esse 
momento de transição.  

Ao final da reunião 
através de momento de 
avaliação da reunião. 
 
 
Através de observação 
da adaptação dos alunos 
a nova escola. 

Direção, professores e 
alunos. 

Início do ano letivo. 



 
 
 

37 
 

 
 
 
Gestão 
Participativa 

Incentivar parceria entre 
escola e comunidade 
para que se tenha uma 
escola realmente 
inclusiva e democrática. 

- Ações sociais 
oferecidas à 
comunidade por meio 
de serviços, oficinas e 
eventos. 

Nas coordenações 
pedagógicas. 
 

Comunidade Escolar Ao longo do ano letivo 

Realizar trabalhos 
integrados com a 
participação de todos os 
membros da comunidade 
escolar 

-Realização de festa 
junina. 
-Realização de jogos 
interclasse 
 

Na coordenação 
pedagógica após a festa 

Direção, professores, 
coordenadores, demais 
funcionários e alunos. 

Junho ou julho 

 Envolver pais e 
comunidade escolar nos 
problemas disciplinares e 
de rendimento. 

Formar equipe de 
mediação de conflitos 
envolvendo direção, 
orientação, 
coordenação, pais e 
alunos. 
Utilizar o aplicativo 
Minha Nota. 
Convidar a família para 
os eventos culturais 
promovidos pela 
escola. 

Através da observação 
das situações de 
violência na escola 

Direção, coordenação, 
orientação, 
professores, pais e 
alunos. 

Durante o ano letivo 

 Criar um canal de 
comunicação direta entre 
alunos, coordenação e 
direção 

Eleger representantes 
de turma. 
Incentivar a criação do 
Grêmio Estudantil. 
Orientação aos 
representantes de 
turma sobre a função 
de cada um. 

Através de diálogo com 
os Professores 
Conselheiros e 
orientação 
 

Professor Conselheiro 
 
Direção, Coordenação 
 
Orientação 
Educacional 

Durante segundo e 
terceiro bimestres 

 
 
 
 
 
 

Incentivar os professores 
a participar das 
capacitações à distância 
e as oferecidas pela 
SEEDF. 

-informativos, por e-
mail, sobre cursos de 
capacitação oferecidos 
pela SEEDF 
-Discutir nas 
coordenações a 
importância dos cursos 
de capacitação 

Na coordenação 
pedagógica. 

Professores e direção. Durante o ano letivo 
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Gestão de pessoas 

Montar grupos de estudos 
para discutir as propostas 
vindas da SEDF. 

Realizar reuniões 
pedagógicas, 
conscientizando os 
professores e 
funcionários da 
necessidade de 
encontrar caminhos 
mais prazerosos para 
concretização do 
processo ensino 
aprendizagem, 

Nas avaliações anuais 
previstas em calendário/ 
Dia letivo temático 

Coordenação e 
professores. 

Durante o ano letivo 

Melhorar a integração 
entre os professores dos 
dois turnos, coordenação, 
direção e orientação. 

-Realizar encontros 
envolvendo todos os 
professores, 
coordenação, 
orientação e direção. 
- Realizar palestras 
sobre relação 
interpessoal. 

Em reuniões coletivas e 
de avaliação: Dia letivo 
temático. 

Direção, coordenação, 
orientação, todos os 
professores, 
palestrantes. 

Ao longo do ano letivo 

 
 
 
 
 
Gestão Financeira 

Usar as verbas recebidas 
pelo Governo Federal e 
Distrital com 
responsabilidade, 
respeitando as leis. 

- realização de 
melhorias no ambiente 
escolar para melhor 
atender toda a 
comunidade escolar. 
- Prestar conta da 
verba recebida. 

Em reuniões mensais ou 
extraordinárias com 
Conselho Escolar. 

Direção e Caixa 
Escolar. 

Durante todo o ano. 

Providenciar reparos e 
consertos nos 
equipamentos da escola 
quando necessários. 

-- Fazer reparos 
necessários na 
estrutura física da 
escola 

Nas reuniões com 
conselho Escolar e 
avaliações anuais 
previstas no calendário 
escolar/ Dia letivo 
temático.  

Direção e Caixa 
Escolar. 

Durante todo o ano. 

Adquirir material 
pedagógico e de 
expediente necessários 
ao funcionamento da 
escola e de projetos 
inseridos no PPP.  

- Disponibilização de 
material para 
realização do trabalho 
pedagógico e 
implementação de 
projetos 
 

Em reuniões nas 
coordenações 
pedagógicas. 

Direção e Caixa 
Escolar 

Durante todo o ano 
letivo. 
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Administrar funcionários e 
os recursos materiais e 
financeiros 

-Elaborar, preencher e 
manter e 
documentação de 
funcionários 
arquivadas 
corretamente. 
- Zelar pelo 
cumprimento da carga 
horária e eficiência no 
trabalho realizado 
pelos funcionários 
 

Em reuniões com 
membros da direção. 

Direção Durante todo período 
de Gestão. 

Assegurar o cumprimento 
dos dias letivos e horas-
aula estabelecidos em lei 

-Cumprindo o 
calendário escolar. 
- Realizando 
reposições de dias 
letivos, quando houver 
necessidade. 

Em reuniões nas 
coordenações 
pedagógicas. 

Direção e professores Durante o ano letivo. 
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Apêndice II – Organização Curricular – Bloco I etapa A 

Disciplina:  Matemática 

Professora:  Nayara Pessoa Resende Spacin de Souza e Isabella Damaneceno 

Bloco:  Bloco I etapa A Turmas: A, B, C, D, E, F e G 

Turno: Vespertino 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Adição e subtração com 
números naturais; 
● Multiplicação e divisão 
com números naturais; 
● Sequências numéricas; 
●Noções iniciais de 
geometria; 
● Simetria. 

● Aula expositiva e dialogada. Atividades no caderno e 

testes escritos. 

Atividades avaliativas 

para casa. 

 Quadro branco e livro 

didático. 

2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

● Divisibilidade; 
● Mínimo múltiplo comum 
(mmc) e máximo divisor 
comum (mdc); 
● Frações; 
● Operações com frações. 
 

●Aula expositiva e dialogada. Atividades no caderno e 

testes escritos. 

 Atividades avaliativas para 

casa. 

 Quadro branco e livro 

didático. 
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3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Números decimais; 
● Operações com números 
decimais; 
● Ângulos; 
●Polígonos; 
● Circunferência e círculo. 
 

●Aula expositiva e dialogada. ●Atividades no caderno e 
testes escritos. 

 Atividades avaliativas 
para casa. 

- Quadro branco e livro 
didático. 

 

4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Grandezas, medidas de 
comprimento e medidas de 
superfície; 
● Perímetro e área; 
●Medidas de massa, volume e 
capacidade. 
 

● Aula expositiva e dialogada. Atividades no caderno e 

testes escritos. 

 Atividades avaliativas para 

casa. 

- Quadro branco e livro 

didático. 
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Disciplina:  LÍNGUA PORTUGUESA 

Professoras:  CRISTIANE LOPES NOGUEIRA e EMANUELLE CHRISTINE SANTOS DA SILVA 

Bloco:  I etapa A – tumas: A, B, C, D, E,F, e G. 

Turno: VESPERTINO 

 
 
1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Frase (conceito e tipos) 
●Fonema e letra 
●Linguagem verbal, não-
verbal e mista 
●Língua, linguagem e 
códigos 
●Variação lingüística 
●Tipologias e gêneros 
textuais 
●Gêneros jornalísticos 
(notícia, reportagem, 
crônica, comentário, 
charge): cidadania 
●Efeitos de sentido: 
denotação e conotação 
●Leitura e produção de 
textos informativos e 
argumentativos; 
●Estrutura e formação das 
palavras;  
●Tonicidade 

● Morfologia: substantivos 

(conceito, classificações e 

flexões). 

● Exposição pelo professor (apresentação, 

explicação, demonstração, ilustração, 

exemplificação); 

● Trabalhos independentes (os alunos 

desenvolverão tarefas dirigidas e 

orientadas pelo professor tais como: 

redação, reescrita, estudo dirigido ou 

leitura orientada, investigação e solução 

de problemas, sínteses de elaboração 

posterior à aula - mapas mentais, etc.); 

● Elaboração conjunta (aula dialogada ou 

conversação didática sobre os textos, 

perguntas instigadoras de pesquisa e 

discussão, e de buscas de novos olhares 

para os conteúdos em estudo); e 

● Trabalhos em grupo (os alunos, em 

cooperação, desenvolverão tarefas 

propostas pelo professor, comunicarão 

os resultados à classe e se estabelecerá 

uma conversação didática dirigida pelo o 

professor. Ex: debates, seminários, etc.). 

● Participação nas aulas 

e execução das 

atividades propostas; 

● Estudos dirigidos; 

● Portfólio de mapas 

metais; e 

● Prova bimestral. 

 

● Extensão de prazos 

para execução de 

tarefas e entrega de 

trabalhos, mediante 

justificativa; 

● Redirecionamento, 

adaptação, orientação 

e auxílio para a 

execução de 

trabalhos/atividades 

com resultado 

insatisfatório; e 

● Provas de 

recuperação. 

 

Quadro, pincéis, 

canetas, lápis, folhas de 

papel, lápis de cor, 

canetinhas, cola, 

tesoura, cartolinas, livro 

didático, notebook, 

projetor, recursos de 

áudio. 
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2º Bimestre 

 

 

 

 

 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Gêneros textuais das 
mídias e práticas da cultura 
digital (e-mails, blogs, 
memes, posts) 
●Curadoria de informação: 
comentário, vlog, anúncio, 
publicitário) 
●Fonortografia 
●Leitura, produção e edição 
de textos apreciativos 
(publicitários) 
●Morfologia: adjetivos e 
locuções adjetivas (conceito, 
classificações e flexões) 
●Morfologia: artigos e 
numerais (conceito, 
classificações e flexões) 
 
 

●Exposição pelo professor (apresentação, 
explicação, demonstração, ilustração, 
exemplificação); 
●Trabalhos independentes (os alunos 
desenvolverão tarefas dirigidas e orientadas 
pelo professor tais como: redação, reescrita, 
estudo dirigido ou leitura orientada, 
investigação e solução de problemas, 
sínteses de elaboração posterior à aula - 
mapas mentais, etc.); 
●Elaboração conjunta (aula dialogada ou 
conversação didática sobre os textos, 
perguntas instigadoras de pesquisa e 
discussão, e de buscas de novos olhares para 
os conteúdos em estudo); e 
●Trabalhos em grupo (os alunos, em 
cooperação, desenvolverão tarefas 
propostas pelo professor, comunicarão os 
resultados à classe e se estabelecerá uma 
conversação didática dirigida pelo o 
professor. Ex: debates, seminários, etc.). 

Participação nas aulas e 
execução das atividades 
propostas; 
Estudos dirigidos; 
Portfólio de mapas 
metais; e 
Provas 
 

Extensão de prazos para 
execução de tarefas e 
entrega de trabalhos, 
mediante justificativa; 
Redirecionamento, 
adaptação, orientação e 
auxílio para a execução 
de trabalhos/atividades 
com resultado 
insatisfatório; e 
Provas de recuperação. 
 

Quadro, pincéis, 
canetas, lápis, folhas de 
papel, lápis de cor, 
canetinhas, cola, 
tesoura, cartolinas, livro 
didático, computador, 
notebook, projetor, 
recursos de áudio. 
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3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Estratégias de leitura: 
distinção de fatos, opiniões, 
fakenews, identificação de 
teses e argumentos. 
●Morfologia: pronomes e 
interjeições. 
● Planejamento e produção 
de entrevistas orais e 
escritas. 
●Morfologia: verbos 
●Sinais de pontuação final 
●Ortografia: acentuação 
gráfica de proparoxítonas e 
oxítonas 
●Morfossintaxe: frase, 
oração e período. 
 
 

 

 

● Exposição pelo professor (apresentação, 

explicação, demonstração, ilustração, 

exemplificação); 

● Trabalhos independentes (os alunos 

desenvolverão tarefas dirigidas e 

orientadas pelo professor tais como: 

redação, reescrita, estudo dirigido ou 

leitura orientada, investigação e solução 

de problemas, sínteses de elaboração 

posterior à aula - mapas mentais, etc.); 

● Elaboração conjunta (aula dialogada ou 

conversação didática sobre os textos, 

perguntas instigadoras de pesquisa e 

discussão, e de buscas de novos olhares 

para os conteúdos em estudo); e 

● Trabalhos em grupo (os alunos, em 

cooperação, desenvolverão tarefas 

propostas pelo professor, comunicarão 

os resultados à classe e se estabelecerá 

uma conversação didática dirigida pelo o 

professor. Ex: debates, seminários, etc.). 

● Participação nas aulas 

e execução das 

atividades propostas; 

● Estudos dirigidos; 

● Portfólio de mapas 

metais; e 

● Provas 

 

● Extensão de prazos 

para execução de 

tarefas e entrega de 

trabalhos, mediante 

justificativa; 

● Redirecionamento, 

adaptação, orientação 

e auxílio para a 

execução de 

trabalhos/atividades 

com resultado 

insatisfatório; e 

● Provas de 

recuperação. 

 

Quadro, pincéis, 

canetas, lápis, folhas de 

papel, lápis de cor, 

canetinhas, cola, 

tesoura, cartolinas, livro 

didático, computador, 

notebook, projetor, 

recursos de áudio. 
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4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Leitura de textos e 
reconhecimento de 
características composicionais 
e estilísticas de gêneros 
relacionados à defesa de 
direitos e à participação social 
(carta de solicitação, 
reclamação, carta aberta, 
abaixo assinado, etc.); 
●Estratégias e procedimentos 
de leitura, planejamento e 
produção de textos 
reivindicatórios e propositivos. 
●Ortografia: acentuação 
gráfica de paroxítonas e hiatos 
e monossílabos. 
●Morfologia: conjugação 
verbal. 
●Morfossintaxe: termos 
essenciais da oração (sujeito e 
predicado). 
●Morfossintaxe: sujeito 
simples e composto. 
●Figuras de linguagem 

● Exposição pelo professor 

(apresentação, explicação, 

demonstração, ilustração, 

exemplificação); 

● Trabalhos independentes (os alunos 

desenvolverão tarefas dirigidas e 

orientadas pelo professor tais como: 

redação, reescrita, estudo dirigido ou 

leitura orientada, investigação e 

solução de problemas, sínteses de 

elaboração posterior à aula - mapas 

mentais, etc.); 

● Elaboração conjunta (aula dialogada ou 

conversação didática sobre os textos, 

perguntas instigadoras de pesquisa e 

discussão, e de buscas de novos 

olhares para os conteúdos em estudo); 

e 

● Trabalhos em grupo (os alunos, em 

cooperação, desenvolverão tarefas 

propostas pelo professor, comunicarão 

os resultados à classe e se estabelecerá 

uma conversação didática dirigida pelo 

o professor. Ex: debates, seminários, 

etc.). 

● Participação nas aulas 

e execução das 

atividades propostas; 

● Estudos dirigidos; 

● Portfólio de mapas 

metais; e 

● Provas 

 

● Extensão de prazos 

para execução de 

tarefas e entrega de 

trabalhos, mediante 

justificativa; 

● Redirecionamento, 

adaptação, orientação 

e auxílio para a 

execução de 

trabalhos/atividades 

com resultado 

insatisfatório; e 

● Provas de 

recuperação. 

 

Quadro, pincéis, 

canetas, lápis, folhas de 

papel, lápis de cor, 

canetinhas, cola, 

tesoura, cartolinas, livro 

didático, computador, 

notebook, projetor, 

recursos de áudio. 
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Disciplina:  História 

Professora:  Antonio Bernardo 

Bloco:  I etapa A – Turmas: A,B,C,D,E,F, e G 

Turno: Vespertino 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●A História em nossa vida      
●Definição de História             
●Tempo e História 
● conhecer a divisão da História 
●Pré- História compreender o 
modo de vida     
●Origem do homem do Paleolítico 
e o neolítico         
●Os períodos da Pré-História a 
agricultura                               
(Paleolítico, Neolítico conhecer a 
importância             
Idade dos metais),do rio Nilo                                  
●As relações sociais na Pré-
explicar a origem das          
●História da escrita 

Aula expositiva 
Trabalhos em grupo 

Avaliação individual e 
testes. 
Atividades em grupo 
Resolução de problemas 

Observação e atividades 
paralelas para recuperar 
o aluno 

Livro didático 

 

2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●A Mesopotâmia                         
●A civilização entre dois rios. 
●Primeiras comunidades       
●Aspectos culturais.  
 ●As etapas das civilizações  
egipcias 
 

Aula expositiva 
Trabalhos em grupo 

Avaliação individual e 
testes. 
Atividades em grupo 
Resolução de problemas 

Observação e atividades 
paralelas para recuperar 
o aluno 

Livro didático 
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3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Sítios arqueológicos  Brasileiros           
●Compreender as pesquisas dos fósseis              
●Parque Nacional da Capivara – sítio 
arqueológico 
●Mesoamérica e região Andina 
compreender seus povos        
●Antiguidade oriental Egito e Mesotâmia 
e oriente 
●A sociedade egípcia     entender como 
vivia os  Hebreus, fenícios , persas, 
egípcios 
●China,  Índia e Japão.                  
●Compreender a cultura 
 

Aula expositiva 
Trabalhos em grupo 

Avaliação individual e 
testes. 
Atividades em grupo 
Resolução de problemas 

Observação e atividades 
paralelas para recuperar 
o aluno 

Livro didático 

 
 
 

4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Antiguidade ocidental 
 ●Roma antiga                    
●A crise do império romanos             
● Os deuses   gregos e mitologia 
●A república romana  
 ●A cultura greco-romana uma junção 
cultural                     
●Pensadores da Grécia antiga   os 
filósofos 
 
 
 
 

Aula expositiva 
Trabalhos em grupo 

Avaliação individual e 
testes. 
Atividades em grupo 
Resolução de problemas 

Observação e atividades 
paralelas para recuperar 
o aluno 

Livro didático 
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Disciplina:  Geografia 

Professor:  Leonardo 

Bloco:  I etapa A – Turmas – A,B,C,D,E,F e G 

Turno: Vespertino 
 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

● Aprender o conceito de espaço 
geográfico; 
●Diferenciar as diferentes paisagens 
e seus elementos; 
●Aprender a orientar e localizar-se 
no espaço geográfico; 
●Compreender as formas de 
representação da superfície 
terrestre; 
● Aprender o conceito de escala 
geográfica e suas classificações; 
● Conhecer as tecnologias aplicadas 
à cartografia; 

● Aulas dialogadas e práticas; 
● Aula multimídia (Lab. de 

informática); 
● Seminário; 
● Debate; 
● Trabalho individual 

Verificações escritas e 
Orais; 
Atividades realizadas em 
classe 
Seminário; 
Apresentação de 
Pesquisas e relatórios. 
 

Estudo Dirigido ● Livro didático; 
● Quadro 
● Material 

audiovisual; 
● Computador com 

apresentações 
multimídias. 

● Internet 
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2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Conhecer a estrutura 
interna da terra;  
● Compreender a Deriva 
Continental e suas 
transformações;  
●Conhecer e diferenciar as 
grandes estruturas do relevo 
terrestre;  
●Compreender e diferenciar 
os tipos de rochas;  
● Aprender o conceito de 
solo e compreender sua 
formação;  
●Compreender a 
importância de conservação 
dos solos e as questões 
ambientais;  
●Compreender como está 
distribuída a água no 
planeta;  
● Conhecer as reservas de 
águas subterrâneas. 
●Aprender a necessidade do 
uso e consumo consciente 
da água. 
 
 
 
 

● Aulas dialogadas e práticas; 
● Aula multimídia (Lab. de informática); 
● Seminário; 
● Debate; 
● Trabalho individual. 

 

 

Verificações escritas e 
Orais; 
Atividades realizadas em 
classe 
Seminário; 
Apresentação de 
Pesquisas e relatórios. 
 

Estudo Dirigido ● Livro didático; 
● Quadro 
● Material 

audiovisual; 
● Computador com 

apresentações 
multimídias. 

● Internet 
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3º Bimestre 
 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

● Compreender as 
características da atmosfera 
terrestre;  
●Compreender a relação 
entre os elementos e fatores 
do clima; 
● Compreender as 
mudanças climáticas; 
● Compreender a relação do 
clima e os diferentes tipos 
de paisagem; 
● Compreender a relação do 
homem e a exploração de 
recursos naturais; 
● Clima e mudanças 
climáticas; 
● Climas formações 
vegetais; 
●Sociedade e ambiente; 
 

 

 

 

 

● Aulas dialogadas e práticas; 
● Aula multimídia (Lab. de informática); 
● Seminário; 
● Debate; 

Trabalho individual. 

 

Verificações escritas e 
Orais; 
Atividades realizadas em 
classe 
Seminário; 
Apresentação de 
Pesquisas e relatórios. 
 

Estudo Dirigido ● Livro didático; 
● Quadro 
● Material 

audiovisual; 
● Computador com 

apresentações 
multimídias. 

● Internet 
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4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Compreender o processo 
de produção no campo; 
● Conhecer os processos de 
mecanização da produção 
no campo; 
● Relacionar ambiente, 
sociedade e agrossistemas; 
●Conhecer as diversas 
fontes de energia e seu 
potencial; 
● Conhecer a origem da 
indústria; 
●Compreender a 
industrialização em países 
desenvolvidos e 
subdesenvolvidos; 
● Aprender os setores de 
produção primário, 
secundário e terciário.  
● Valorizar o espaço do seu 
município respeitando os 
aspectos naturais, sociais e 
econômicos possibilitando o 
conhecimento do espaço de 
vivência. 
 
 

 

● . Aulas dialogadas e práticas; 
● Aula multimídia (Lab. de informática); 
● Seminário; 
● Debate; 

Trabalho individual 

 

Verificações escritas e 
Orais; 
Atividades realizadas em 
classe 
Seminário; 
Apresentação de 
Pesquisas e relatórios. 
 

Estudo Dirigido ● Livro didático; 
● Quadro 
● Material 

audiovisual; 
● Computador com 

apresentações 
multimídias. 

● Internet 
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Disciplina:  INGLÊS 

Professora:  JÚLIA RIBEIRO PENIDO 

Bloco:  I etapa A -Turmas: A, B, C,D,E,F e G 

Turno: VESPERTINO 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Welcome Unit: 
●Previousknowledgeandcog
natesAlfabet 
Unit 1: 
●Numbers: 0to 50 
●SubjectPronouns 
●PossessiveAdjectives 
●Countries andNationalities 
Greetings 
Unit 2: 
●Family Members (Family 
Tree) 
●Numbers 51 to 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●Aulas expositivas dialogadas, com utilização 
de recursos didáticos, exercícios de fixação 
orais e escritos, aprendizado em pares ou em 
grupos.  
   ●Games também são muito utilizados nas 
aulas de Inglês, bem como músicas, vídeos e 
computadores.  
 
 
 

● Os alunos serão 
avaliados durante as 
aulas de acordo com sua 
produtividade, 
envolvimento e 
participação nas 
atividades desenvolvidas 
ao longo das aulas. 
Assiduidade e 
pontualidade também 
fazem parte da avaliação. 
   ●Avaliações escritas 
(textos, testes, provas, 
cartazes, entre outros) e 
trabalhos escritos e orais 
também farão parte da 
avaliação, porém serão 
utilizados de forma 
intercalada durante o ano 
letivo. 
    ● As tarefas de casa 
também são uma forma 
de avaliação, visto que o 
caderno faz parte do 
processo avaliativo. 

Exercícios extras do 
conteúdo que se deseja 
recuperar, podendo ser 
realizado em sala ou em 
casa.  
Trabalhos 
complementares para 
serem respondidos em 
casa também ajudarão 
no processo de 
recuperação processual, 
bem como a refeitura 
de algumas atividades já 
desenvolvidas pelo 
estudante e que não 
tiveram um 
aproveitamento 
satisfatório. 

Quadro branco e pincel 
Exercícios xerocados 
Som 
TV 
Data show 
Computadores 
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2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

Unit 3: 
●Roomsandfurnitures 
Wh- questions 
●Prepositonsoflocation 
 
Unit 4: 
 
●Daysoftheweek 
●Schoolsubjects 
●Schoolfacilities 
●Thereis/ there are 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●Aulas expositivas dialogadas, com utilização 
de recursos didáticos, exercícios de fixação 
orais e escritos, aprendizado em pares ou em 
grupos.  
    ●Games também são muito utilizados nas 
aulas de Inglês, bem como músicas, vídeos e 
computadores.  
 

Os alunos serão avaliados 
durante as aulas de 
acordo com sua 
produtividade, 
envolvimento e 
participação nas 
atividades desenvolvidas 
ao longo das aulas. 
Assiduidade e 
pontualidade também 
fazem parte da avaliação. 
      Avaliações escritas 
(textos, testes, provas, 
cartazes, entre outros) e 
trabalhos escritos e orais 
também farão parte da 
avaliação, porém serão 
utilizados de forma 
intercalada durante o ano 
letivo. 
      As tarefas de casa 
também são uma forma 
de avaliação, visto que o 
caderno faz parte do 
processo avaliativo. 

Exercícios extras do 
conteúdo que se deseja 
recuperar, podendo ser 
realizado em sala ou em 
casa.  
      Trabalhos 
complementares para 
serem respondidos em 
casa também ajudarão 
no processo de 
recuperação processual, 
bem como a refeitura 
de algumas atividades já 
desenvolvidas pelo 
estudante e que não 
tiveram um 
aproveitamento 
satisfatório. 

Quadro branco e pincel 
Exercícios xerocados 
Som 
TV 
Data show 
Computadores 
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3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

Unit 5: 
 
●Partsofthebody 
●Sports 
●Can – ability 
 
Unit 6: 
 
● Food 
●Countableanduncountable
nouns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Aulas expositivas dialogadas, com 
utilização de recursos didáticos, exercícios de 
fixação orais e escritos, aprendizado em 
pares ou em grupos.  
 ●Games também são muito utilizados nas 
aulas de Inglês, bem como músicas, vídeos e 
computadores.  
 

     Os alunos serão 
avaliados durante as 
aulas de acordo com sua 
produtividade, 
envolvimento e 
participação nas 
atividades desenvolvidas 
ao longo das aulas. 
Assiduidade e 
pontualidade também 
fazem parte da avaliação. 
      Avaliações escritas 
(textos, testes, provas, 
cartazes, entre outros) e 
trabalhos escritos e orais 
também farão parte da 
avaliação, porém serão 
utilizados de forma 
intercalada durante o ano 
letivo. 
      As tarefas de casa 
também são uma forma 
de avaliação, visto que o 
caderno faz parte do 
processo avaliativo. 

   Exercícios extras do 
conteúdo que se deseja 
recuperar, podendo ser 
realizado em sala ou em 
casa. 
      Trabalhos 
complementares para 
serem respondidos em 
casa também ajudarão 
no processo de 
recuperação processual, 
bem como a refeitura 
de algumas atividades já 
desenvolvidas pelo 
estudante e que não 
tiveram um 
aproveitamento 
satisfatório. 

Quadro branco e pincel 
Exercícios xerocados 
Som 
TV 
Data show 
Computadores 
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4º Bimestre 

 
Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

Unit 7and 8: 
 
●Review: verbtobe 
●PresentContinuous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ●Aulas expositivas dialogadas, com 
utilização de recursos didáticos, exercícios de 
fixação orais e escritos, aprendizado em 
pares ou em grupos.  
   ●Games também são muito utilizados nas 
aulas de Inglês, bem como músicas, vídeos e 
computadores.  
 

Os alunos serão avaliados 
durante as aulas de 
acordo com sua 
produtividade, 
envolvimento e 
participação nas 
atividades desenvolvidas 
ao longo das aulas. 
Assiduidade e 
pontualidade também 
fazem parte da avaliação. 
      Avaliações escritas 
(textos, testes, provas, 
cartazes, entre outros) e 
trabalhos escritos e orais 
também farão parte da 
avaliação, porém serão 
utilizados de forma 
intercalada durante o ano 
letivo. 
      As tarefas de casa 
também são uma forma 
de avaliação, visto que o 
caderno faz parte do 
processo avaliativo. 

Exercícios extras do 

conteúdo que se deseja 

recuperar, podendo ser 

realizado em sala ou em 

casa.  

Trabalhos 

complementares para 

serem respondidos em 

casa também ajudarão 

no processo de 

recuperação processual, 

bem como a refeitura de 

algumas atividades já 

desenvolvidas pelo 

estudante e que não 

tiveram um 

aproveitamento 

satisfatório. 

Quadro branco e pincel 
Exercícios xerocados 
Som 
TV 
Data show 
Computadores 
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Disciplina:  EDUCAÇÃO FÍSICA 

Professor:  NAIÊSSA ARAÚJO BONIFÁCIO 

Bloco I etapa A 

Turno: VESPERTINO 

Turma:  A, B, C, D, E, F, G 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

● Circuito psicomotor 
●Ginástica: arcos e corda 
●Atletismo: corrida com 
barreiras e revezamento 
●Dogdgeball 
●Handebol: fundamentos 
técnicos: passe, recepção, 
arremesso e drible.  
Principais regras 
●Conhecimento da quadra 
Jogos e brincadeiras 
tradicionais 
 

- Aulas práticas na quadra 
- Atividades em grupo 
- Exercícios educativos dirigidos práticos 
- Explicação teórica em sala de aula 
- Seminário prático na quadra 

- Registro de participação 
das aulas práticas 
- Trabalho escrito/prático 
- Prova escrita 

- Os alunos serão 
avaliados de forma 
contínua, tanto sua 
atuação individual como 
coletiva, de acordo com 
critério que considerará 
sua efetiva participação, 
pontualidade, interesse 
e empenho em realizar 
as atividades solicitadas. 

- Cones 
- Arcos 
- Corda 
- Bola de handebol 1 

2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

● Cestobol 
●Campeonato de cesta 
● Basquete 3x3 
●Fundamentos técnicos: 
passe, drible, arremesso 
● Jogos Interclasse 
 

- Jogos pré-desportivos 
- Exercícios práticos na quadra  
- Circuito de Basquete 
- Jogos coletivos 
- Aulas práticas na quadra 
 
 

- Registro de participação 
das aulas práticas 
- Trabalho escrito/prático 
- Prova escrita 

- Os alunos serão avaliados 
de forma contínua, tanto 
sua atuação individual 
como coletiva, de acordo 
com critério que 
considerará sua efetiva 
participação, 
pontualidade, interesse e 
empenho. 

 
- Bola de basquete 
- Cones 
- Bola de futsal e de 
voleibol 
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3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

 ●Jogos pré-desportivos: 
voleibolão, lancebol 
●Voleibol: saque, manchete, 
toque por cima 
●Noções básicas de regras 
● Jogo de peteca em dupla 
 
 
 
 
 

- Aulas expositivas em sala para explicação das 
regras do voleibol 
- Aulas práticas na quadra 
- Exercícios educativos de forma lúdica. 
- Jogos coletivos práticos 

- Registro de participação 
das aulas práticas 
- Trabalho escrito/prático 
- Prova escrita 

- Os alunos serão avaliados 
de forma contínua, tanto 
sua atuação individual 
como coletiva, de acordo 
com critério que 
considerará sua efetiva 
participação, 
pontualidade, interesse e 
empenho em realizar as 
atividades solicitadas. 

- Bola de voleibol 
- Rede de voleibol 
- Peteca 

 
 
4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Futsal 
● Tênis de mesa 
●Jogo de tabuleiro: dama e 
xadrez 
●Dominó 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aulas expositivas em sala para explicação das 
regras do futsal 
- Aulas práticas na quadra 
- Exercícios educativos de forma lúdica. 
- Jogos coletivos práticos 

- Registro de participação 
das aulas práticas 
- Trabalho escrito/prático 
- Prova escrita 

- Os alunos serão avaliados 
de forma contínua, tanto 
sua atuação individual 
como coletiva, interesse e 
empenho em realizar as 
atividades solicitadas. 

- Mesa de Tênis de mesa 
- Jogo de dama 
-Jogo de xadrez 
- Dominó 
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Disciplina:  Ciências da Natureza 

Professora:  Alessandra Martins Nunes 

Bloco:  I etapa A – Turmas: A,B,C,D,E,F e G 

Turno: Vespertino 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

● Ecologia 
Os seres vivos e o ambiente: Brasil – 
Grande variedade de vida. 
Onde a vida acontece: Do organismo à 
Biosfera. 
Educação Ambiental: desequilíbrios 
biológicos provocados pela ação humana; 
Atitudes e comportamentos que ajudam a 
conservar os recursos naturais. 
●Terra e Universo 
Camadas que estruturam a Terra e suas 
características: tipos de rochas; períodos 
geológicos; formação de fósseis. 
Esfericidade da Terra;  
Evolução histórica das concepções 
relativas ao formato da Terra; 
Movimentos relativos da Terra em torno 
do Sol; 
Movimento de rotação e translação da 
Terra; 
Inclinação do eixo de rotação da Terra. 

Aula expositiva dialogada; 
Mapas conceituais; 
Atividades práticas ou 
experimentais; 
Trabalhos individuais ou e/ ou 
em grupos de pesquisa 
investigativa; 
Apresentação de PowerPoint 
para detalhamento do 
conteúdo; 
Projeções de vídeos; 
Produção de texto; 
Construção de mapas 
conceituais; 
Visita ao planetário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudo dirigido; 
Questionários; 
Atividades práticas 
ouexperimentos e 
avaliação dos 
resultados; 
Resolução de 
exercícios; 
Apresentação de 
trabalhos; 
Resolução de mapa 
conceituais; 
Construção de 
maquetes; 
Lista de exercícios; 
Avaliação bimestral; 
 

Atividades 
complementares e 
trabalho de pesquisa 
sobre os assuntos 
estudados. 

Livro didático; 
Quadro branco; 
Data show; 
Vídeos; 
Aulas de campo; 
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2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

● Vida e Evolução 
Estruturas e organelas 
celulares; 
Funções das estruturas e 
organelas celulares; 
Tipos celulares e suas 
funções; 
Células dos tecidos: 
muscular, conjuntivo, 
epitelial e nervoso; 
Níveis de organização do 
corpo: células, tecidos e 
órgãos. 
Integração entre os sistemas 
do organismo: 
cardiovascular, linfático, 
digestório, endócrino, 
reprodutor, esquelético, 
excretor, tegumentar, 
imune. 
 

Aula expositiva dialogada; 
Mapas conceituais; 
Atividades práticas ou experimentais; 
Trabalhos individuais ou e/ ou em grupos de 
pesquisa investigativa; 
Apresentação de PowerPoint para 
detalhamento do conteúdo; 
Projeções de vídeos; 
Construção de mapas conceituais; 
Construção de modelos celulares e 
seminários para apresentação dos trabalhos; 
 

Estudo dirigido; 
Questionários; 
Atividades práticas 
ouexperimentos e 
avaliação dos resultados; 
Resolução de exercícios; 
Apresentação de 
trabalhos; 
Resolução de mapa 
conceituais; 
Construção de maquetes; 
Lista de exercícios; 
Avaliação bimestral; 
 

Atividades 
complementares e 
trabalho de pesquisa 
sobre os assuntos 
estudados. 

Livro didático; 
Quadro branco; 
Data show; 
Vídeos; 
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3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recurso Didático 

●Vida e evolução 
Sistema nervoso; 
Controle motor e sensorial; Inter-
relação do sistema nervoso, muscular, 
tegumentar e dos órgãos sensoriais; 
Visão humana e sua importância, 
defeitos da visão, correção dos 
defeitos da visão com lentes; 
Sistema locomotor, estruturas de 
locomoção e o sistema nervoso; 
Substâncias psicoativas; 
Mecanismos de ação das substâncias 
psicoativas no sistema humano e 
animal;Sistema reprodutor masculino, 
feminino e intersexo;Puberdade; 
Transformações físicas e psíquicas 
promovidas pelos hormônios sexuais; 
Métodos contraceptivos; 
Atuação dos métodos contraceptivos 
no organismo; 
• Eficácia dos métodos 
contraceptivos; 
• Cuidado com o corpo: relações 
sexuais; 
• Gravidez na adolescência; 
• Infecção Sexualmente 
Transmissíveis (IST) e gravidez. 
 

Aula expositiva dialogada; 
Mapas conceituais; 
Atividades práticas ou 
experimentais; 
Trabalhos individuais ou e/ ou 
em grupos de pesquisa 
investigativa; 
Apresentação de PowerPoint 
para detalhamento do 
conteúdo; 
Projeções de vídeos; 
Construção de mapas 
conceituais; 
Leitura compartilhada e 
produção de textos; 
 
 

Estudo dirigido; 
Questionários; 
Atividades práticas 
ouexperimentos e avaliação 
dos resultados; 
Resolução de exercícios; 
Apresentação de trabalhos; 
Resolução de mapa 
conceituais; 
Análise das maquetes; 
Avaliação bimestral; 
 

Atividades 
complementares e 
trabalho de 
pesquisa sobre os 
assuntos 
estudados. 

Livro didático; 
Quadro branco; 
Data show; 
Vídeos; 
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4º Bimestre 
 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Matéria e Energia 
Substâncias puras e 
misturas; 
Misturas homogêneas e 
heterogêneas; 
Transformação química; 
Reagentes e produtos; 
Métodos de separação de 
mistura; 
Propriedades específicas da 
matéria: densidade; 
temperatura de fusão e 
ebulição. 
Materiais sintéticos: 
plástico, tecido, 
medicamentos, cosméticos. 
 
●Estatuto da criança e do 
adolescente 
Artigos 3º, 4º, 8º, 13º, 15º, 
16º, 17º e 18º. 
 
 

Aula expositiva dialogada; 
Mapas conceituais; 
Atividades práticas ou experimentais; 
Trabalhos individuais ou e/ ou em grupos de 
pesquisa investigativa; 
Apresentação de PowerPoint para 
detalhamento do conteúdo; 
Projeções de vídeos; 
Construção de mapas conceituais; 
Visitas guiadas em fábricas de produção de 
materiais sintéticos; 
Leitura e análise dos artigos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente; 
Produção de texto referentes ao ECA. 
 

Estudo dirigido; 
Questionários; 
Atividades práticas 
ouexperimentos e 
avaliação dos resultados; 
Resolução de exercícios; 
Apresentação de 
trabalhos; 
Resolução de mapas 
conceituais; 
Lista de exercícios; 
Produção de relatórios. 
Avaliação bimestral; 
Produção de texto. 
 

Atividades 
complementares e 
trabalho de pesquisa 
sobre os assuntos 
estudados. 
 

Livro didático; 
Quadro branco; 
Data show; 
Vídeos; 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 
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Organização Curricular – Bloco I etapa B  

1º Bimestre 

Disciplina:  Língua Portuguesa 

Professora:  Conceição 

Bloco:  I etapa B – Turmas: A,B,C,D,E e F 

Turno: Vespertino 

Conteúdo Metodologia Formas de 
Avaliação 

Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Organização temporal 
no texto narrativo 
●Estratégias de escrita: 
textualização, revisão e 
edição 
●Conversação 
espontânea 
●Tomada de nota 
●Fonortografia 
●Elementos notacionais 
da escrita 
●Leitura de textos  
jornalísticos com ênfase 
em questões de gêneros 
na contemporaneidade 
●Criação de artigos 
jornalísticos (anúncios e 
classificados) 
●Elaboração de 
reportagens (manchete e 
notícia) e entrevista  

Exposição dos objetivos e exigências de cada 
atividade proposta para que o aluno possa 
participar da construção do conhecimento e 
saber “onde está”, “para onde vai” e, 
principalmente, “como fazer para chegar lá” 
Uso de atividades que buscam soluções por meio 
do uso do raciocínio lógico 

Estímulo à participação em grupos formados na 
sala de aula para colaborar com os alunos com 
níveis de conhecimento abaixo do esperado e 
com dificuldades educacionais especiais 
(ANEEs) 
Participação em grupos formados na sala de 
aula para interação e troca de experiências para 
internalizar os conteúdos e habilidades expostos 
na atividade 
Motivação para revisão de metas e objetivos 
previamente estabelecidos, manutenção do 
foco e concentração 
Informação dos problemas observados aos 
Conselhos de Classe, com vistas ao SOE; equipe 
de Apoio e de Recursos 

Avaliação diagnóstica,  
formativa e  
somativa  

Participação em projetos 

da sala  

Participação em 
eventos 
promovidos  pela 
escola;  

Trabalhos individuais e 
em grupos   

Produção de textos em 
dupla e individual  

Leitura de textos com 
interpretação oral 
e escrita 

Participação em Jogos de 
aprendizagem 

Recuperação processual com foco 
 na aprendizagem e recuperação  
de notas. 
 

Prorrogação de prazos para a 
entrega de tarefas  
Acompanhamento de perto e 
sistemático para  realização das 
atividades, chamando à atenção 
para o foco, concentração, tempo, 
qualidades das respostas, 
oportunizando a refacção 

 

 

Aula expositiva, tutoriais, 
  vídeo-aula,  
filmes,  
noticiário  de TV, 
 jornais,  internet etc. 

Caderno 
Quadro branco 
Livro didático 
Folhas impressas 
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 ●Planejamento e 
produção de entrevistas 
orais 
●Caracterização do 
campo jornalístico e 
relação entre os gêneros 
em circulação, mídias e 
práticas da cultura digital 
 ●Produção e edição de 
textos publicitários 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diálogos com pais e ou responsáveis sobre os 
problemas detectados 
Adequação das atividades ao nível do 
conhecimento e realidade do aluno, 
especialmente os ANEEs 
Motivação para participação em eventos 
promovidos internamente pela escola 
Diálogos sobre a necessidade de 
relacionamentos em sala de aula mais afetivo 

Elaboração cuidadosa do planejamento 
 para apoiar os alunos 
 
Busca de auxílio da equipe de apoio à  
direção e da própria equipe da direção 
 da escola 
 
Reagrupamento dos alunos em duplas,  
trios, quartetos, círculos, meia lua etc. 
 
 

Produção de  Mapas 
Mentais de 
conteúdos 
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2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Estratégias de leitura: 
distinção de fato, opinião e 
identificação de teses e 
argumentos 
●Estratégia de produção: 
planejamento de textos 
informativos, argumentativos 
e apreciativos 
●Modalização 
●Textualização, tendo em 
vista as suas condições de 
produção, as características 
do gênero em questão, o 
estabelecimento de coesão, 
adequação à norma padrão e 
o uso adequado de 
ferramentas de edição 
●Contexto de produção, 
circulação e recepção de 
textos e práticas relacionadas 
à defesa de direitos e à 
participação sócial 
●Relação entre contexto de 
produção e características 
composicionais e estilísticas 
dos gêneros (carta de 
solicitação, reclamação, 

Exposição dos objetivos e exigências de cada 
atividade proposta para que o aluno possa 
participar da construção do conhecimento e 
saber “onde está”, “para onde vai” e, 
principalmente, “como fazer para chegar lá” 
Uso de atividades que buscam soluções por 
meio do uso do raciocínio lógico 

Estímulo à participação em grupos formados 
na sala de aula para colaborar com os alunos 
com níveis de conhecimento abaixo do 
esperado e com dificuldades educacionais 
especiais (ANEEs) 
Participação em grupos formados na sala de 
aula para interação e troca de experiências 
para internalizar os conteúdos e habilidades 
expostos na atividade 
Motivação para revisão de metas e objetivos 
previamente estabelecidos, manutenção do 
foco e concentração 
Informação dos problemas observados aos 
Conselhos de Classe, com vistas ao SOE; 
equipe de Apoio e de Recursos 
Diálogos com pais e ou responsáveis sobre 
os problemas detectados 

 

Avaliação diagnóstica,  formativa 
e  somativa  

Participação em projetos da sala  

Participação em eventos 
promovidos  pela escola;  

Trabalhos individuais e em 
grupos   

Produção de textos em dupla e 
individual  

Leitura de textos com 
interpretação oral e 
escrita 

Participação em Jogos de 
aprendizagem 

Produção de  Mapas Conceituais  
de conteúdos 

 

 

 

Recuperação processual com foco 
 na aprendizagem e recuperação 
 de notas. 
 

Prorrogação de prazos para a 
entrega de tarefas  
Acompanhamento de perto e 
sistemático para  realização das 
atividades, chamando à atenção 
para o foco, concentração, tempo, 
qualidades das respostas, 
oportunizando a refacção 

 

Aula expositiva, 
tutoriais, 
  vídeo-aula,  
filmes,  
noticiário  de TV, 
 jornais,  internet etc. 

Caderno 
Quadro branco 
Livro didático 
Folhas impressas 
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petição online, carta aberta, 
abaixo-assinado e proposta) 
 
 
●Estratégias e procedimentos 
de leitura, planejamento e 
produção em textos 
reivindicatórios e propositivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adequação das atividades ao nível do 
conhecimento e realidade do aluno, 
especialmente os ANEEs 
 
 
 
Motivação para participação em eventos 
promovidos internamente pela escola  
Diálogos sobre a necessidade de 
relacionamentos em sala de aula mais 
afetivo 

Elaboração cuidadosa do planejamento 
 para apoiar os alunos 
 
Busca de auxílio da equipe de apoio à direção 
 e da própria equipe da direção da escola 
 
Reagrupamento dos alunos em duplas,  
trios, quartetos, círculos, meia lua etc. 
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3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Elementos notacionais da 
escrita 
●Léxico/morfologia: gênero, 
número e grau do substantivo 
e do adjetivo; gênero e 
número do artigo; gênero e 
número dos números dos 
numerais e dos pronomes; 
preposição 
●Sintaxe: frase,oração e 
período; termos essenciais, 
integrais e acessórios da 
oração 
 
●Morfossintaxe: sujeito 
simples, composto, 
predicativo do sujeito, 
predicado nominal, verbal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposição dos objetivos e exigências de cada 
atividade proposta para que o aluno possa 
participar da construção do conhecimento e 
saber “onde está”, “para onde vai” e, 
principalmente, “como fazer para chegar lá” 
Uso de atividades que buscam soluções por 
meio do uso do raciocínio lógico 

Estímulo à participação em grupos formados 
na sala de aula para colaborar com os alunos 
com níveis de conhecimento abaixo do 
esperado e com dificuldades educacionais 
especiais (ANEEs) 
Participação em grupos formados na sala de 
aula para interação e troca de experiências 
para internalizar os conteúdos e habilidades 
expostos na atividade 
Motivação para revisão de metas e objetivos 
previamente estabelecidos, manutenção do 
foco e concentração 
Informação dos problemas observados aos 
Conselhos de Classe, com vistas ao SOE; 
equipe de Apoio e de Recursos 
Diálogos com pais e ou responsáveis sobre os 
problemas detectados 

Avaliação diagnóstica,  formativa 
e  somativa  

Participação em projetos da sala  

Participação em eventos 
promovidos  pela escola;  

Trabalhos individuais e em 
grupos   

Produção de textos em dupla e 
individual  

Leitura de textos com 
interpretação oral e 
escrita 

Participação em Jogos de 
aprendizagem 

Produção de  Esquemas  de 
conteúdos; 

 

 
 

 
 

Recuperação processual com foco 
 na aprendizagem e recuperação 
 de notas. 
 

Prorrogação de prazos para a 
entrega de tarefas  
Acompanhamento de perto e 
sistemático para  realização das 
atividades, chamando à atenção 
para o foco, concentração, tempo, 
qualidades das respostas, 
oportunizando a refacção 

 

Aula expositiva, 
tutoriais, 
  vídeo-aula,  
filmes,  
noticiário  de TV, 
 jornais,  internet etc. 

Caderno 
Quadro branco 
Livro didático 
Folhas impressas 
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Adequação das atividades ao nível do 
conhecimento e realidade do aluno, 
especialmente os ANEEs 
Motivação para participação em eventos 
promovidos internamente pela escola  
Diálogos sobre a necessidade de 
relacionamentos em sala de aula mais 
afetivo  

Elaboração cuidadosa do planejamento  
para apoiar os alunos 
 
Busca de auxílio da equipe de apoio à direção 
 e da própria equipe da direção da escola 
 
Reagrupamento dos alunos em duplas, 
 trios, quartetos, círculos, meia lua etc. 
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4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Sequências textuais 
 
●Curadoria de informação 
 
●Pontuação 
 
●Fonologia: acentuação 
gráfica 
 
●Figuras de linguagem 
 
●Efeitos de sentido: 
conotação e denotação 
 
●Semântica: sinônimos, 
antônimos, parônimos, 
homônimos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposição dos objetivos e exigências de cada 
atividade proposta para que o aluno possa 
participar da construção do conhecimento e 
saber “onde está”, “para onde vai” e, 
principalmente, “como fazer para chegar lá” 
Uso de atividades que buscam soluções por 
meio do uso do raciocínio lógico 

Estímulo à participação em grupos formados 
na sala de aula para colaborar com os alunos 
com níveis de conhecimento abaixo do 
esperado e com dificuldades educacionais 
especiais (ANEEs) 
Participação em grupos formados na sala de 
aula para interação e troca de experiências 
para internalizar os conteúdos e habilidades 
expostos na atividade 
Motivação para revisão de metas e objetivos 
previamente estabelecidos, manutenção do 
foco e concentração 
Informação dos problemas observados aos 
Conselhos de Classe, com vistas ao SOE; 
equipe de Apoio e de Recursos 
Diálogos com pais e ou responsáveis sobre os 
problemas detectados 

Avaliação diagnóstica,  formativa e  
somativa  

Participação em projetos da sala  

Participação em eventos 
promovidos  pela escola 

Trabalhos individuais e em grupos   
Produção de textos em dupla e 

individual  

Leitura de textos com 
interpretação oral e escrita 

Participação em Jogos de 
aprendizagem 

Produção de  Resumos  de 
conteúdos; 

 

 
 

 

Recuperação processual com foco 
 na aprendizagem e recuperação  
de notas. 
 

Prorrogação de prazos para a 
entrega de tarefas  
Acompanhamento de perto e 
sistemático para  realização das 
atividades, chamando à atenção 
para o foco, concentração, tempo, 
qualidades das respostas, 
oportunizando a refacção 

 

Aula expositiva, 
tutoriais, 
  vídeo-aula,  
filmes,  
noticiário  de TV, 
 jornais,  internet etc. 

Caderno 
Quadro branco 
Livro didático 
Folhas impressas 
 



 
 
 

70 
 

 
 
 
 

Adequação das atividades ao nível do 
conhecimento e realidade do aluno, 
especialmente os ANEEs 
 
 
 
Motivação para participação em eventos 
promovidos internamente pela escola 
Diálogos sobre a necessidade de 
relacionamentos em sala de aula mais 
afetivo 

Elaboração cuidadosa do planejamento 
 para apoiar os alunos 
 
Busca de auxílio da equipe de apoio à direção 
 e da própria equipe da direção da escola 
 
Reagrupamento dos alunos em duplas, 
 trios, quartetos, círculos, meia lua etc. 
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Disciplina:  História 

Professor:  Antonio Bernardo 

Bloco:  II etapa B – Turmas: A, B eC 

Turno: Vespertino 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●A formação do feudalismo             
●Sistema de produção                 
● Igreja Católica -               
instituição feudal                 
●O Império    Carolíngio                         
 

Aula expositiva 
Pesquisas e trabalhos em grupo 
.  
 
 
 

Avaliações individuais 
Exercícios  
Teste 
 

Trabalho 
 

Livro Didático 
 

2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●Mudanças na Europa                          
●O comércio e as feiras 
●As doenças na cidade                          
a falta de saneamento           
●A peste negra                                         
●O nascimento da Europa 
moderna 
 

 

 

Aula expositiva 
Pesquisas e trabalhos em grupo 
.  
 
 
 

Avaliações individuais 
Exercícios  
Teste 
 

Trabalho 
 

Livro Didático 
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3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●Novo mundo 
●Linhas imaginárias                                                                           
●Renascimento e 
humanismo     
●A revolução científica     
                                                                    

Aula expositiva 
Pesquisas e trabalhos em grupo 
.  
 
 
 

Avaliações individuais 
Exercícios  
Teste 
 

Trabalho 
 

Livro Didático 
 

4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●Galileu e a inquisição                                   
●Razão e ciência                              
●Avanço da razão humana                                           
●Reforma religiosa                            
●Salvação a venda 
indulgência                                                                    
●Lutero desafia a igreja 
●Doutrina luterana e 
reforma            
●Expansão do 
protestantismo            
●Monarquia absolutista 
●A Espanha e seus impérios 
●A inquisição contra o 
judaísmo disputa de religião 
 

Aula expositiva 
Pesquisas e trabalhos em grupo 
  
 
 
 

Avaliações individuais 
Exercícios  
Teste 
 

Trabalho 
 

Livro Didático 
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1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Números naturais e operações 

Número natural, sequência numérica, 

sucessor, antecessor, números 

consecutivos, ordem crescente e 

ordem decrescente, número par e 

número ímpar, múltiplos e divisores, 

número primo, mínimo múltiplo 

comum, expressões numéricas. 

●Números Inteiros e Operações 
Origem e estruturação de números 
inteiros; Representações: algébrica, 
geométrica e utilizado notação de 
conjunto enumerando seus 
elementos; 
Números opostos, módulo, 
comparações e simetria; 
Adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação e raiz quadrada; 

●Serão utilizadas aulas expositivas, 
com conteúdo pré-programado no 
quadro branco ●Utilização de livros 
didáticos para consultas e 
realização de exercícios. 
Aulas fazendo-se uso de dinâmicas, 
atividades lúdicas e de recursos 
audiovisuais. 
●Quando possível, será utilizada a 
sala de informática com jogos 
didáticos. 
●Se necessário, pesquisas para 
melhor assimilação do conteúdo. 
 

Avaliação por observação. 

Avaliação escrita por meio 

de atividades dirigidas e 

provas. 

Atividades desenvolvidas 

em sala e de casa no 

caderno. 

Avaliação de atividades 

que envolva toda a 

comunidade escolar. 

Avaliação escrita por 

meio de atividades 

dirigidas e provas. 

Atividades 

desenvolvidas em sala e 

de casa no caderno. 

 

 

Quadro branco. 
 
Livro didático. 
 
Recursos digitais. 
 
 

Disciplina:  MATEMÁTICA 

Professor:  CRYSTIANNE LIMA MORENO 

Bloco:  I etapa B – Turmas A,B,C,D,E e F 

Turno: VESPERTINO 
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Resolução de expressões numéricas e 

situações-problemas 

 

 

 

 

2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Números racionais e operações 
Identificação, conceito e 
representação geométrica; 
Adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação e radiciação; 
Expressões numéricas e situações 
problema. 
●Probabilidade e Estatística    
Experimentos aleatórios: espaço 
amostral e estimativa de 
probabilidade por meio de 
frequência de ocorrências; 
Cálculo e interpretação de média 
aritmética e amplitude de um 
conjunto de dados; 
Pesquisa amostral e pesquisa 
censitária: características, 
planejamento, coleta e 
organização de dados, 
construção de tabelas e de 
gráficos e interpretação das 
informações; 

●Serão utilizadas aulas expositivas, com 
conteúdo pré-programado no quadro 
branco  
●Utilização de livros didáticos para 
consultas e realização de exercícios. 
●Aulas fazendo-se uso de dinâmicas, 
atividades lúdicas e de recursos 
audiovisuais. 
●Quando possível, será utilizada a sala 
de informática com jogos didáticos. 
●Se necessário, pesquisas para melhor 
assimilação do conteúdo. 
 

Avaliação por observação. 

Avaliação escrita por meio 

de atividades dirigidas e 

provas. 

Atividades desenvolvidas 

em sala e de casa no 

caderno. 

Avaliação de atividades 

que envolva toda a 

comunidade escolar. 

Avaliação escrita por 

meio de atividades 

dirigidas e provas. 

Atividades 

desenvolvidas em sala e 

de casa no caderno. 

 

 

Quadro branco. 
 
Livro didático. 
 
Recursos digitais. 
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Identificação, classificação e 
construção de gráficos e tabelas; 
Gráficos de setores: 
interpretação, pertinência e 
construção para representar 
conjunto de dados. 
 

 

3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Álgebra  

Linguagem algébrica: 

variável e incógnita; 

Equivalência de expressões 

algébricas: identificação da 

regularidade de uma 

sequência numérica.  

●Razão e Proporção 

Grandezas diretamente e 

inversamente proporcionais  

●Equações polinomiais de 

1º grau  

Operações, expressões e 

sentenças matemáticas; 

Conjunto universo e 

conjunto verdade;  

●Serão utilizadas aulas expositivas, com 
conteúdo pré-programado no quadro branco  
 
●Utilização de livros didáticos para consultas 
e realização de exercícios. 
 
●Aulas fazendo-se uso de dinâmicas, 
atividades lúdicas e de recursos audiovisuais. 
 
●Quando possível, será utilizada a sala de 
informática com jogos didáticos. 
 
●Se necessário, pesquisas para melhor 
assimilação do conteúdo. 
 

Avaliação por observação. 

 

Avaliação escrita por meio 

de atividades dirigidas e 

provas. 

 

Atividades desenvolvidas 

em sala e de casa no 

caderno. 

 

Avaliação de atividades 

que envolva toda a 

comunidade escolar. 

Avaliação escrita por 

meio de atividades 

dirigidas e provas. 

 

Atividades 

desenvolvidas em sala e 

de casa no caderno. 

 

 

Quadro branco. 
 
Livro didático. 
 
Recursos digitais. 
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Resolução de situações-

problema; 

Equações de 1º grau com 

duas variáveis 

Sistema de equações de 1º 

grau com duas variáveis; 

 

4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Geometria 
Transformações 
geométricas de polígonos no 
plano cartesiano: 
multiplicação das 
coordenadas por um 
número inteiro e obtenção 
de simétricos em relação 
aos eixos e à origem; 
Simetrias de translação, 
rotação e reflexão. 
●Ângulos 
Construção e classificação; 
Elementos; relações entre 
os ângulos formados por 
retas paralelas intersectadas 
por uma transversal.  
●Circunferência 
Circunferência como lugar 
geométrico. 
●Triângulo  

Serão utilizadas aulas expositivas, com 
conteúdo pré-programado no quadro branco  
 
Utilização de livros didáticos para consultas e 
realização de exercícios. 
 
Aulas fazendo-se uso de dinâmicas, 
atividades lúdicas e de recursos audiovisuais. 
 
Quando possível, será utilizada a sala de 
informática com jogos didáticos. 
 
Se necessário, pesquisas para melhor 
assimilação do conteúdo. 
 

Avaliação por 
observação. 
 
Avaliação escrita por 
meio de atividades 
dirigidas e provas. 
 
Atividades desenvolvidas 
em sala e de casa no 
caderno. 
 
Avaliação de atividades 
que envolva toda a 
comunidade escolar. 

Avaliação escrita por 
meio de atividades 
dirigidas e provas. 
 
Atividades 
desenvolvidas em sala e 
de casa no caderno. 
 
 

Quadro branco. 
 
Livro didático. 
 
Recursos digitais. 
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Construção, condição de 
existência, rigidez, 
aplicações e soma dos 
ângulos internos; 
●Polígonos Regulares 
• Definição e construção de 
triângulo equilátero e 
quadrado; 
Relações entre ângulos 
internos e externo. 

 

Disciplina:  INGLÊS 

Professor:  JÚLIA RIBEIRO PENIDO 

Bloco I etapa B Turmas – A,B,C,D,E e F 

Turno: VESPERTINO 

 
1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Welcome Unit: 
 
Review of the verb to be and 
of the subject pronouns 
Unit 1: 
 
Months of the year 
Ordinal Numbers 
Wh- questions 
Simple Present 
 
Unit 2: 
Simple Present 
Adverbs of frequency 
 
 

●Aulas expositivas dialogadas, com utilização 
de recursos didáticos, exercícios de fixação 
orais e escritos, aprendizado em pares ou em 
grupos.  
   ●Games também são muito utilizados nas 
aulas de Inglês, bem como músicas, vídeos e 
computadores.  
 
 
 

Os alunos serão avaliados 
durante as aulas de 
acordo com sua 
produtividade, 
envolvimento e 
participação nas 
atividades desenvolvidas 
ao longo das aulas. 
Assiduidade e 
pontualidade também 
fazem parte da avaliação. 
      Avaliações escritas 
(textos, testes, provas, 
cartazes, entre outros) e 
trabalhos escritos e orais 
também farão parte da 

  Exercícios extras do 
conteúdo que se deseja 
recuperar, podendo ser 
realizado em sala ou em 
casa.  
      Trabalhos 
complementares para 
serem respondidos em 
casa também ajudarão 
no processo de 
recuperação processual, 
bem como a refeitura 
de algumas atividades já 
desenvolvidas pelo 
estudante e que não 
tiveram um 

Quadro branco e pincel 
Exercícios xerocados 
Som 
TV 
Data show 
Computadores 
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avaliação, porém serão 
utilizados de forma 
intercalada durante o ano 
letivo. 
      As tarefas de casa 
também são uma forma 
de avaliação, visto que o 
caderno faz parte do 
processo avaliativo. 

aproveitamento 
satisfatório. 

 
 
2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Unit 3: 
 
Means of transportation 
Places in the city 
Prepositions of place 
 
●Unit 4: 
 
Physical appearance 
Order of adjectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Aulas expositivas dialogadas, com utilização 
de recursos didáticos, exercícios de fixação 
orais e escritos, aprendizado em pares ou em 
grupos.  
      Games também são muito utilizados nas 
aulas de Inglês, bem como músicas, vídeos e 
computadores.  
 

Os alunos serão avaliados 
durante as aulas de 
acordo com sua 
produtividade, 
envolvimento e 
participação nas 
atividades desenvolvidas 
ao longo das aulas. 
Assiduidade e 
pontualidade também 
fazem parte da avaliação. 
      Avaliações escritas 
(textos, testes, provas, 
cartazes, entre outros) e 
trabalhos escritos e orais 
também farão parte da 
avaliação, porém serão 
utilizados de forma 
intercalada durante o ano 
letivo. 

Exercícios extras do 
conteúdo que se deseja 
recuperar, podendo ser 
realizado em sala ou em 
casa.  
      Trabalhos 
complementares para 
serem respondidos em 
casa também ajudarão 
no processo de 
recuperação processual, 
bem como a refeitura 
de algumas atividades já 
desenvolvidas pelo 
estudante e que não 
tiveram um 
aproveitamento 
satisfatório. 

Quadro branco e pincel 
Exercícios xerocados 
Som 
TV 
Data show 
Computadores 
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      As tarefas de casa 
também são uma forma 
de avaliação, visto que o 
caderno faz parte do 
processo avaliativo. 

 
 
 
 
 
 
3º Bimestre 
 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Unit 5 and 6:  
 
Adjectives 
The comparative form of the 
adjectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aulas expositivas dialogadas, com utilização 
de recursos didáticos, exercícios de fixação 
orais e escritos, aprendizado em pares ou em 
grupos.  
      Games também são muito utilizados nas 
aulas de Inglês, bem como músicas, vídeos e 
computadores.  
 

  Os alunos serão 
avaliados durante as 
aulas de acordo com sua 
produtividade, 
envolvimento e 
participação nas 
atividades desenvolvidas 
ao longo das aulas. 
Assiduidade e 
pontualidade também 
fazem parte da avaliação. 
      Avaliações escritas 
(textos, testes, provas, 
cartazes, entre outros) e 
trabalhos escritos e orais 
também farão parte da 
avaliação, porém serão 
utilizados de forma 
intercalada durante o ano 
letivo. 

 Exercícios extras do 
conteúdo que se deseja 
recuperar, podendo ser 
realizado em sala ou em 
casa. 
      Trabalhos 
complementares para 
serem respondidos em 
casa também ajudarão 
no processo de 
recuperação processual, 
bem como a refeitura 
de algumas atividades já 
desenvolvidas pelo 
estudante e que não 
tiveram um 
aproveitamento 
satisfatório. 

Quadro branco e pincel 
Exercícios xerocados 
Som 
TV 
Data show 
Computadores 
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      As tarefas de casa 
também são uma forma 
de avaliação, visto que o 
caderno faz parte do 
processo avaliativo. 

 
 
 
 
 
4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Unit 7 and 8: 
 
Wild animals 
Adjectives 
The superlative form of the 
adjectives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aulas expositivas dialogadas, com utilização 
de recursos didáticos, exercícios de fixação 
orais e escritos, aprendizado em pares ou em 
grupos.  
  Games também são muito utilizados nas 
aulas de Inglês, bem como músicas, vídeos e 
computadores.  
 

Os alunos serão avaliados 
durante as aulas de 
acordo com sua 
produtividade, 
envolvimento e 
participação nas 
atividades desenvolvidas 
ao longo das aulas. 
Assiduidade e 
pontualidade também 
fazem parte da avaliação. 
      Avaliações escritas 
(textos, testes, provas, 
cartazes, entre outros) e 
trabalhos escritos e orais 
também farão parte da 
avaliação, porém serão 
utilizados de forma 
intercalada durante o ano 
letivo. 

 Exercícios extras do 
conteúdo que se deseja 
recuperar, podendo ser 
realizado em sala ou em 
casa. 
       Trabalhos 
complementares para 
serem respondidos em 
casa também ajudarão 
no processo de 
recuperação processual, 
bem como a refeitura 
de algumas atividades já 
desenvolvidas pelo 
estudante e que não 
tiveram um 
aproveitamento 
satisfatório. 

Quadro branco e pincel 
Exercícios xerocados 
Som 
TV 
Data show 
Computadores 
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      As tarefas de casa 
também são uma forma 
de avaliação, visto que o 
caderno faz parte do 
processo avaliativo. 

 

Disciplina:  Geografia 

Professor:  Leonardo 

Bloco:  I etapa B – Turmas A, B e C 

Turno: Vespertino 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

1 - Compreender a complexidade do 
espaço geográfico e entender a 
regionalização como objeto de estudo; 
 
2 - Compreender a complexidade do 
espaço geográfico e entender a 
regionalização como objeto de estudo; 
 
3 - Conhecer e analisar a divisão territorial 
relacionando com a ocupação do espaço 
de vivência; 
 
4 - Compreender a organização do espaço 
brasileiro e suas interações com a 
natureza; 
 

Aulas dialogadas e práticas; 
Aula multimídia (Lab. de 
informática); 
Seminário; 
Debate; 
Trabalho individual. 
 

Verificações escritas e 
Orais; 
Atividades realizadas em 
classe 
Seminário; 
Apresentação de 
Pesquisas e relatórios. 
 

Estudo Dirigido Livro didático; 
Quadro 
Material audiovisual; 
Computador com 
apresentações 
multimídias. 
Internet 
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5 - Identificar diferentes regionalizações 
brasileiras e suas relações sociais; 
 
6 - Entender a organização do espaço de 
vivência estabelecendo relação com o 
espaço brasileiro. 
 
 
 
 

 
 
2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

1- Utilizar-se da geografia para 
compreender a organização do espaço 
urbano e rural e sua interação com a 
natureza; 
 
2 - Entender a organização do espaço 
brasileiro a partir do espaço local; 
 
3 - Entender o processo de evolução dos 
modos de produção estabelecendo 
relações com os setores da economia; 
 
4 - Compreender que o espaço agrário é 
palco de sérios conflitos de escala local, 
nacional e global mediante a distribuição 
desigual da terra; 
 
5 -Reconhecer as características da 
agricultura no Brasil, sendo elas: a 
concentração da propriedade rural e as 

Aulas dialogadas e práticas; 
Aula multimídia (Lab. de 
informática); 
Seminário; 
Debate; 
Trabalho individual. 
 

Verificações escritas e 
Orais; 
Atividades realizadas em 
classe 
Seminário; 
Apresentação de 
Pesquisas e relatórios. 
 

Estudo Dirigido Livro didático; 
Quadro 
Material audiovisual; 
Computador com 
apresentações 
multimídias. 
Internet 
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consequências da evolução das 
condições de trabalho no campo. 
6-Reconhecer-se como individuo e parte 
integrante de um grupo social.; 
 
6 - Analisar os problemas vivenciados 
pelos pequenos e médios produtores, 
enfatizando a questão dos sem terra, 
frente aos movimentos de reforma 
agrária; 
 

 
 
3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

1 - As mudanças nas relações sociais do trabalho; 
 
2 - Entender a relação entre o homem e natureza, 
as questões sociais, econômicas e ambientais; 
 
3 - Identificar e analisar os tipos energéticos local e 
nacional; 
 
4 - Identificar o papel do comércio, do transporte e 
das comunicações na construção do espaço; 
 
5 - Reconhecer características atuais do comércio 
entre países com diferentes níveis de 
industrialização; 
 
6 - Reconhecer os efeitos da industrialização na 
organização do espaço, como o crescimento das 
áreas urbanas, em geral de forma não planejada; 
 

Aulas dialogadas e 
práticas; 
Aula multimídia (Lab. 
de informática); 
Seminário; 
Debate; 
Trabalho individual. 
 

Verificações escritas e 
Orais; 
Atividades realizadas em 
classe 
Seminário; 
Apresentação de 
Pesquisas e relatórios. 
 

Estudo Dirigido Livro didático; 
Quadro 
Material audiovisual; 
Computador com 
apresentações 
multimídias. 
Internet 
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7 - Identificar os efeitos da industrialização e seus 
impactos ambientais; 
 
8 - Utilizar os recursos tecnológicos como suporte 
para compreender os diversos setores da 
economia brasileira; 
 
9 - Entender que os problemas ambientais e 
sociais são decorrentes do desenvolvimento do 
capitalismo; 

 
 
4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

1 - Identificar representações do espaço 
geográfico em textos científicos, imagens, 
fotos, gráficos e tecnologias; 
 
2 - Reconhecer a importância dos 
conhecimentos cartográficos e seu uso para 
compreensão do espaço geográfico 
brasileiro; 
 
3 - Compreender a importância dos mapas e 
interpretação para compreensão do espaço 
geográfico brasileiro; 
 
4 - Interpretar a formação do espaço 
geográfico brasileiro, considerando as 
diferentes escalas; 
 
5 - Familiarizar os alunos com a 
espacialização e a localização do território 
brasileiro. 

Aulas dialogadas e práticas; 
Aula multimídia (Lab. de 
informática); 
Seminário; 
Debate; 
Trabalho individual. 
 

Verificações escritas e 
Orais; 
Atividades realizadas em 
classe 
Seminário; 
Apresentação de 
Pesquisas e relatórios. 
 

Estudo Dirigido Livro didático; 
Quadro 
Material audiovisual; 
Computador com 
apresentações 
multimídias. 
Internet 
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6 - Relacionar a diversidade dos aspectos 
naturais do território brasileiro com a 
distribuição dos recursos naturais; 
 
7 - Compreender o papel das sociedades no 
processo de produção do espaço, do 
território, da paisagem e do lugar; 
 
8 - Utilizar as tecnologias na análise das 
questões ambientais. 

 
 

Disciplina:  Ciências Naturais 

Professor:  Isabella Damacena de Souza 

Bloco:  I etapa B – Turmas A, B,C,D,E,F 

Turno: Vespertino 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 
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●Ecossistemas e Biomas brasileiros 
Características físicas e fatores 
ambientais dos biomas brasileiros e 
mundiais 
Bioma Cerrado 
Componentes físicos, biológicos e 
sociais dos ecossistemas 
Alterações na dinâmica dos 
ecossistemas 
 Sol como fonte de energia 
●Desequilíbrios ambientais 
Fauna e flora dos ecossistemas  
Interação entre os componentes 
físicos, biológicos e sociais dos 
ecossistemas  
Impactos ambientais do uso de 
combustíveis fósseis 
Alternativas energéticas renováveis 
 

Ponto de vista conceitual e 
procedimental. 
Observação e registro;  
Participação  ativa dos alunos na  
aula. 
Exposição de uma situação-
problema, um impasse do dia-a-dia 
para o qual a turma mobiliza o que 
já sabe para tentar solucioná-la. 
Pesquisa em livros, internet, etc.; 
Metodologia investigativa. 
 
 
 
 
 

Caderno (2,0 pontos); 
Estudo dirigido (2 , 2,0 
pontos cada); 
Avaliação bimestral ( 4,0 
pontos); 

Uma avaliação no final 
do bimestre valendo 5,0 
pontos. 
 

Quadro; 
Livro didático;  
Aulas expositivas e 
experimental; 
Apostilas; 
 Confecção de mapas 
conceituais, Leitura, 
produção de textos e 
discussão em grupo. 
Filmes; 
Apresentação de slides; 
Plataforma Google for 
education. 
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2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

• Máquina simples  
• Vantagem mecânica  
• Máquina simples e 
desenvolvimento social  
• Temperatura, calor e 
sensação térmica  
• Fatores que influenciam 
na umidade, temperatura e 
sensação térmica do 
ambiente  
• Trocas de calor  
• Equilíbrio térmico  
• Condutores e isolantes de 
calor  
• Forma de propagação de 
calor 
• Máquinas térmicas 
• Tipos de combustíveis e 
usos nas máquinas térmicas 
• Alternativas energéticas 
renováveis  
• Mudanças econômicas, 
culturais e sociais 
decorrentes do 
desenvolvimento científico e 
tecnológico 
 
 
 
 

Ponto de vista conceitual e procedimental. 
Observação e registro;  
Participação  ativa dos alunos na  aula. 
Exposição de uma situação-problema, um 
impasse do dia-a-dia para o qual a turma 
mobiliza o que já sabe para tentar solucioná-
la. 
Pesquisa em livros, internet, etc.; 
Metodologia investigativa. 
 

Caderno (2,0 pontos); 
Estudo dirigido (2 , 2,0 
pontos cada); 
Avaliação bimestral ( 4,0 
pontos); 

Uma avaliação no final 
do bimestre valendo 5,0 
pontos. 

Quadro; 
Livro didático;  
Aulas expositivas e 
experimental; 
Apostilas; 
 Confecção de mapas 
conceituais, Leitura, 
produção de textos e 
discussão em grupo. 
Filmes; 
Apresentação de slides; 
Plataforma Google for 
education. 
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3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

• Atmosfera Terrestre  
• Composição do Ar:  Gás 
oxigênio;  Gás nitrogênio; 
Gás carbônico; Monóxido de 
Carbono; Metano;  Gases 
nobres;  Vapor de água   
• Efeito estufa  
• Poluição do ar  
• Camada de Ozônio 
• Fenômenos geológicos 
naturais: Vulcões; 
Terremotos; Tsunamis  
• Movimentação das placas 
tectônicas  
• Teoria da Deriva 
Continental 
 

Ponto de vista conceitual e procedimental. 
Observação e registro;  
Participação  ativa dos alunos na  aula. 
Exposição de uma situação-problema, um 
impasse do dia-a-dia para o qual a turma 
mobiliza o que já sabe para tentar solucioná-
la. 
Pesquisa em livros, internet, etc.; 
Metodologia investigativa. 
 

Caderno (2,0 pontos); 
Estudo dirigido (2 , 2,0 
pontos cada); 
Avaliação bimestral ( 4,0 
pontos); 

Uma avaliação no final 
do bimestre valendo 5,0 
pontos. 
 

Quadro; 
Livro didático;  
Aulas expositivas e 
experimental; 
Apostilas; 
 Confecção de mapas 
conceituais, Leitura, 
produção de textos e 
discussão em grupo. 
Filmes; 
Apresentação de slides; 
Plataforma Google for 
education. 
 

  



 
 
 

89 
 

4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

• Indicadores de saúde: 
mortalidade infantil, 
saneamento básico, 
condições atmosféricas, 
impactos ambientais etc.  
• Políticas públicas em 
saúde  
• História da vacinação  
• Vacinação e políticas 
públicas 
 • Calendário de vacinação 
• Erradicação e controle de 
doenças 
• Movimento antivacina  
• Avanços tecnológicos e 
impactos nas sociedades  
• Avanços da medicina  
• Nanotecnologia, quântica, 
robótica, tecnologias digitais 
 

Ponto de vista conceitual e procedimental. 
Observação e registro;  
Participação  ativa dos alunos na  aula. 
Exposição de uma situação-problema, um 
impasse do dia-a-dia para o qual a turma 
mobiliza o que já sabe para tentar solucioná-
la. 
Pesquisa em livros, internet, etc.; 
Metodologia investigativa. 
 
 

Caderno (2,0 pontos); 
Estudo dirigido (2 , 2,0 
pontos cada); 
Avaliação bimestral ( 4,0 
pontos); 
 

Uma avaliação no final 
do bimestre valendo 5,0 
pontos. 

Quadro; 
Livro didático;  
Aulas expositivas e 
experimental; 
Apostilas; 
 Confecção de mapas 
conceituais, Leitura, 
produção de textos e 
discussão em grupo. 
Filmes; 
Apresentação de slides; 
Plataforma Google for 
education. 
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Disciplina:  EDUCAÇÃO FÍSICA 

Professora:  NAIÊSSA ARAÚJO BONIFÁCIO 

Bloco:  II etapa B Turmas: A, B, e C 

Turno: VESPERTINO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

● Esporte: a importância do 
esporte no desenvolvimento 
de atitudes e valores éticos. 
●Atletismo: corrida com 
barreiras e revezamento 
●Handebol: fundamentos 
técnicos: passe, recepção, 
arremesso e drible.  
●Principais regras 
● Conhecimento da quadra 
●Jogos e brincadeiras 
tradicionais 
● Queimada e futsal 
 

- Aulas práticas na quadra 
- Atividades em grupo 
- Exercícios educativos dirigidos práticos 
- Explicação teórica em sala de aula 
- Seminário prático na quadra 
- Aplicação dos elementos técnicos em 
situações de jogo 

- Registro de participação 
das aulas práticas 
- Trabalho escrito/prático 
- Prova escrita 

- Os alunos serão 
avaliados de forma 
contínua, tanto sua 
atuação individual como 
coletiva, de acordo com 
critério que considerará 
sua efetiva participação, 
pontualidade, interesse 
e empenho em realizar 
as atividades solicitadas. 

- Cones 
- Arcos 
- Corda 
- Bola de handebol  
(4) 

2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Jogo pré-
esportivo:cestobol 
● Campeonato de cesta 
●Basquete 3x3 
● Fundamentos técnicos: 
passe, drible, arremesso 
●Jogos Interclasse: ênfase 
nos valores do esporte 

- Jogos pré-desportivos 
- Exercícios práticos na quadra  
- Circuito de Basquete 
- Jogos coletivos 
- Preparação e organização dos Jogos 
Interclasse 

- Registro de participação 
das aulas práticas 
- Trabalho escrito/prático 
- Prova escrita 

- Os alunos serão 
avaliados de forma 
contínua, tanto sua 
atuação individual como 
coletiva, de acordo com 
critério que considerará 
sua efetiva participação, 
pontualidade, interesse 
e empenho. 

- Bola de basquete (8) 
- Cesto 
- Cone 
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3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Jogos pré-desportivos: 
voleibolão, lancebol 
● Voleibol: saque, 
manchete, toque por cima 
●Noções básicas de regras 
●Jogo de peteca em dupla 
 
 
 
 
 

- Aulas expositivas em sala para explicação 
das regras do voleibol 
- Exercícios educativos de forma lúdica. 
- Aplicação dos elementos técnicos em 
situações de jogo 
- Jogos coletivos práticos 
- Organização de um mini-campeonato de 
voleibol em aula. 
 

- Registro de participação 
das aulas práticas 
- Trabalho escrito/prático 
- Prova escrita 

- Os alunos serão 
avaliados de forma 
contínua, tanto sua 
atuação individual como 
coletiva, de acordo com 
critério que considerará 
sua efetiva participação, 
pontualidade, interesse 
e empenho em realizar 
as atividades solicitadas. 

- Rede de voleibol 
- Bola de voleibol 
- Peteca 
- Bola grande de praia 

 
4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Futsal 
●Tênis de mesa 
●Jogo de tabuleiro: dama e 
xadrez 
● Dominó 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aulas expositivas em sala para explicação 
das regras do futsal 
- Exercícios educativos de forma lúdica. 
- Jogos coletivos práticos 

- Registro de participação 
das aulas práticas 
- Trabalho escrito/prático 
- Prova escrita 

- Os alunos serão 
avaliados de forma 
contínua, tanto sua 
atuação individual como 
coletiva, interesse e 
empenho em realizar as 
atividades solicitadas. 

- Bola de futsal 
- Mesa de tênis de mesa 
- Jogo de Dominó 
- Jogo de Dama 
- Jogo de Xadrez 
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Disciplina:  GEOGRAFIA 

Professor:  RHENZO ALEXANDRE G.B.F. MELO 

Bloco :  I etapa  B – Turmas  D, E e F 

Turno: VESPERTINO 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

• Cartografia: continentes, oceanos 
e mares; localização do Brasil no 
mundo; fronteiras; comparação 
territorial do Brasil com outros 
países; formação sócio-histórico-
cultural do território brasileiro e sua 
relação com a dinâmica econômica 
(ciclos produtivos)  
• Mapas temáticos, gráficos de 
barras, gráficos de setores e 
histogramas. Setores da economia e 
desenvolvimento socioeconômico 
no território brasileiro 
• Mapas temáticos. Gráficos. Dados 
do IBGE e outras fontes de dados 
oficiais. População brasileira: 
características gerais e regionais 
 
 
 
 
 

•Aulas expositivas.  
•Leitura e interpretação de textos.  
•Trabalhos em grupo (produção de 
textos e trabalhos manuscritos, 
exposição e apresentação formal 
e/ou produção audiovisual, teatral, 
paródias, confecção de mapas, 
maquetes e cartazes). 
•Debates. 
•Estudo de caso. 
•Leitura dirigida. 
•Visitas em museus, monumentos, 
exposições, etc. 
 
 
 

•Diagnóstica e Formativa. •Diagnóstica e 
Formativa. 

•Livro Didático. 
•Quadro. 
•Textos. 
•Data Show. 
•Mapas. 
•Outros recursos 
tecnológicos e 
pedagógicos. 
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2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

• Fatores de crescimento e 
distribuição territorial da 
população brasileira, 
considerando a diversidade 
étnicoracial e cultural 
(indígena, africana, europeia 
e asiática); migração da 
população: interna e 
externa e o êxodo rural. 
• Divisão Regional: IBGE e 
geoeconômica; 
características físicas e 
distribuição da 
biodiversidade no Brasil. 
Características 
socioeconômico-culturais 
das regiões brasileiras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Aulas expositivas.  
•Leitura e interpretação de textos.  
•Trabalhos em grupo (produção de textos e 
trabalhos manuscritos, exposição e 
apresentação formal e/ou produção 
audiovisual, teatral, paródias, confecção de 
mapas, maquetes e cartazes). 
•Debates. 
•Estudo de caso. 
•Leitura dirigida. 
•Visitas em museus, monumentos, 
exposições, etc. 
 
 

•Diagnóstica e Formativa. •Diagnóstica e 
Formativa. 
      

•Livro Didático. 
•Quadro. 
•Textos. 
•Data Show. 
•Mapas. 
•Outros recursos 
tecnológicos e 
pedagógicos 
       

 
 
 



 
 
 

94 
 

3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

• Os processos de 
industrialização e 
urbanização na 
transformação, produção e 
organização do território 
brasileiro. Consequências da 
modernização dos meios de 
produção e desigualdades 
sociais. Período 
mercantilista e capitalista. 
Urbanização e seus efeitos, 
observando os seguintes 
aspectos: 
emprego/desemprego, 
trabalho infantil, direitos e 
deveres de crianças e 
adolescentes, moradia, 
transportes, educação, 
segurança, saúde. 
 
 • Mecanização, automação, 
concentração de terras. 
Expansão da fronteira 
agrícola. Desenvolvimento 
do agronegócio na região 
CentroOeste brasileira - 
implicações econômicas, 
sociais, ambientais e 
culturais. Degradação dos 
Biomas - Cerrado e 
Pantanal. 
 

•Aulas expositivas.  
•Leitura e interpretação de textos.  
•Trabalhos em grupo (produção de textos e 
trabalhos manuscritos, exposição e 
apresentação formal e/ou produção 
audiovisual, teatral, paródias, confecção de 
mapas, maquetes e cartazes). 
•Debates. 
•Estudo de caso. 
•Leitura dirigida. 
•Visitas em museus, monumentos, 
exposições, etc. 
 
 

•Diagnóstica e Formativa. •Diagnóstica e 
Formativa. 

•Livro Didático. 
•Quadro. 
•Textos. 
•Data Show. 
•Mapas. 
•Outros recursos 
tecnológicos e 
pedagógicos 
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4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

• Agricultura Familiar e 
Reforma Agrária no Brasil 
 
• Conflitos socioambientais 
no campo e na cidade. 
Movimentos Sociais do 
campo e da cidade; povos 
indígenas; Quilombolas; 
Ribeirinhos; povos da 
floresta  
 
• Unidades de Conservação 
no DF e em outras Regiões 
do Brasil. Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação 
- SNUC 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Aulas expositivas.  
•Leitura e interpretação de textos.  
•Trabalhos em grupo (produção de textos e 
trabalhos manuscritos, exposição e 
apresentação formal e/ou produção 
audiovisual, teatral, paródias, confecção de 
mapas, maquetes e cartazes). 
•Debates. 
•Estudo de caso. 
•Leitura dirigida. 
•Visitas em museus, monumentos, 
exposições, etc. 
 
 

•Diagnóstica e Formativa. •Diagnóstica e 
Formativa. 

•Livro Didático. 
•Quadro. 
•Textos. 
•Data Show. 
•Mapas. 
•Outros recursos 
tecnológicos e 
pedagógicos 
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1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

O mundo moderno e a conexão entre 
sociedades africanas, americanas e 
europeias. 
 
• A construção do conceito de 
modernidade  
• As dinâmicas comerciais africanas e 
asiáticas entre si e com o Ocidente 
antes da expansão marítima europeia 
• A ideia de “Novo Mundo” ante o 
mundo medievo no contexto da 
transição feudo capitalista: 
permanências e rupturas de saberes e 
práticas na emergência do mundo 
moderno  
• As diferentes formas de organização 
política na África: reinos, impérios, 
cidades-estados e sociedades 
linhageiras ou aldeias, destacando 
Gana, Mali e Songai, Reinos Achanti, 
Abomé e Congo. Civilização Iorubá. 
• Saberes dos povos africanos e 
précolombianos (incas, maias e 
astecas, sociedades indígenas 
brasileiras) expressos na cultura 
material e imaterial. 

•Aulas expositivas.  
•Leitura e interpretação de textos.  
•Trabalhos em grupo (produção de 
textos e trabalhos manuscritos, 
exposição e apresentação formal 
e/ou produção audiovisual, teatral, 
paródias, confecção de mapas, 
maquetes e cartazes). 
•Debates. 
•Estudo de caso. 
•Leitura dirigida. 
•Visitas em museus, monumentos, 
exposições, etc. 
 
 
 

•Diagnóstica e Formativa. •Diagnóstica e 
Formativa. 

•Livro Didático. 
•Quadro. 
•Textos. 
•Data Show. 
•Mapas. 
•Outros recursos 
tecnológicos e 
pedagógicos. 

 

Disciplina:  HISTÓRIA 

Professor:  RHENZO ALEXANDRE G.B.F. MELO 

Bloco:   I etapa B - TURMAS: D – E – F 

Turno: VESPERTINO 
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2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

Humanismos, 
Renascimentos e o Novo 
Mundo. 
 
 • Humanismos: uma nova 
visão de ser humano e de 
mundo.  
• Renascimentos artísticos e 
culturais.  
• Reformas religiosas: a 
cristandade fragmentada.  
• Descobertas científicas e 
expansão marítima.  
• O encontro e confronto 
entre europeus, africanos e 
ameríndios.  
• Discussões acerca de 
conceitos fundamentais que 
explicaram a relação entre 
africanos, europeus e 
ameríndios. 
 
 
 
 

•Aulas expositivas.  
•Leitura e interpretação de textos.  
•Trabalhos em grupo (produção de textos e 
trabalhos manuscritos, exposição e 
apresentação formal e/ou produção 
audiovisual, teatral, paródias, confecção de 
mapas, maquetes e cartazes). 
•Debates. 
•Estudo de caso. 
•Leitura dirigida. 
•Visitas em museus, monumentos, 
exposições, etc. 
 
 
 

•Diagnóstica e Formativa. •Diagnóstica e 
Formativa. 

•Livro Didático. 
•Quadro. 
•Textos. 
•Data Show. 
•Mapas. 
•Outros recursos 
tecnológicos e 
pedagógicos. 
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3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

A organização do poder e as 
dinâmicas do mundo 
colonial americano.  
 
• Formação dos Estados 
Modernos Europeus 
(Conceitos de Estado, Nação 
e Território) e do 
Absolutismo.  
 
• A conquista da América e 
as formas de organização 
política dos indígenas e 
europeus: conflitos, 
dominação e resistência. 
 
 • A construção da 
sociedade patriarcal e 
escravista durante o período 
colonial 
 

•Aulas expositivas.  
•Leitura e interpretação de textos.  
•Trabalhos em grupo (produção de textos e 
trabalhos manuscritos, exposição e 
apresentação formal e/ou produção 
audiovisual, teatral, paródias, confecção de 
mapas, maquetes e cartazes). 
•Debates. 
•Estudo de caso. 
•Leitura dirigida. 
•Visitas em museus, monumentos, 
exposições, etc. 
 
 
 

•Diagnóstica e Formativa. •Diagnóstica e 
Formativa. 

•Livro Didático. 
•Quadro. 
•Textos. 
•Data Show. 
•Mapas. 
•Outros recursos 
tecnológicos e 
pedagógicos. 
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4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

Estruturas comerciais e mercantis 
da modernidade. 
 • As lógicas mercantis e o domínio 
europeu sobre os mares e o 
contraponto Orienta.l  
• Organizações políticas, 
econômicas, sociais e culturais das 
sociedades africanas.  
• As formas de organização 
políticas, econômicas, sociais e 
culturais das sociedades 
ameríndias. 
 • A escravidão moderna e o 
tráfico de escravizados. 
 • Economia Colonial: da 
exploração do pau-brasil ao início 
da mineração.  
• As mudanças na sociedade 
colonial durante a mineração.  
• Introdução de tecnologias 
africanas na agricultura e 
mineração.  
• Influências africanas no Brasi.l • 
As diversas formas de resistência 
da população negra como a 
capoeira, quilombos rurais e 
urbanos, fugas, etc.  
• A emergência do capitalismo. 

•Aulas expositivas.  
•Leitura e interpretação de textos.  
•Trabalhos em grupo (produção de 
textos e trabalhos manuscritos, 
exposição e apresentação formal e/ou 
produção audiovisual, teatral, 
paródias, confecção de mapas, 
maquetes e cartazes). 
•Debates. 
•Estudo de caso. 
•Leitura dirigida. 
•Visitas em museus, monumentos, 
exposições, etc. 
 
 
 

•Diagnóstica e Formativa. •Diagnóstica e 
Formativa. 

•Livro Didático. 
•Quadro. 
•Textos. 
•Data Show. 
•Mapas. 
•Outros recursos 
tecnológicos e 
pedagógicos. 
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Disciplina:  EDUCAÇÃO FÍSICA 

Professor:  PEDRO 

Bloco:  I etapa B Turmas: D, E e F 

Turno: VESPERTINO 

 
1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

Cultura corporal: o 
movimento como 
construção histórico-social. 
Funcionamento do 
organismo humano: 
capacidades fisiológicas, 
motoras, psíquicas e 
afetivas. 
 

Explicação teórica em sala e aulas praticas 
em ambiente externo. 
 
 
 

Atividades em grupo, 
participação individual e 
prova escrita 

Prova escrita  
Prova prática 

Quadro branco 
Pincéis de quadro 
branco 
Apagador para quadro 
branco 
Quadra poliesportiva 
Bola de futsal 
Bola de voleibol 
Mesa de tênis de mesa 
Raquetes de tênis de 
mesa 
Bola de tênis de mesa 

 
2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

Identificar as regras de 
esportes coletivos e 
individuais, relacionando-os 
com normas de convívio 
social 
 
 
 
 
 

Explicação teórica em sala e aulas pratica em 
ambiente externo. 

Atividades em grupo, 
participação individual e 
prova escrita 

Prova escrita  
Prova prática 

Quadro branco 
Pincéis de quadro branco 
Apagador para quadro 
branco 
Quadra poliesportiva 
Bola de futsal 
Bola de voleibol 
Mesa de tênis de mesa 
Raquetes de tênis de mesa 
Bola de tênis de mesa 
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3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

Desenvolver as capacidades 
sociais do indivíduo como 
parte da comunidade e a 
preocupação com o bem-
estar social 
 
 
 
 
 
 
 

Explicação teórica em sala e aulas pratica em 
ambiente externo. 

Atividades em grupo, 
participação individual e 
prova escrita 

Prova escrita  
Prova prática 

Quadro branco 
Pincéis de quadro 
branco 
Apagador para quadro 
branco 
Quadra poliesportiva 
Bola de futsal 
Bola de voleibol 
Mesa de tênis de mesa 
Raquetes de tênis de 
mesa 
Bola de tênis de mesa 

4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

Compreender os processos 
históricos e sociais 
relacionados a cultura 
corporal do movimento  
Danças de origem afro-
brasileiras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explicação teórica em sala e aulas praticas 
em ambiente externo. 

Atividades em grupo, 
participação individual e 
prova escrita 

Prova escrita  
Prova prática 

Quadro branco 
Pincéis de quadro 
branco 
Apagador para quadro 
branco 
Quadra poliesportiva 
Bola de futsal 
Bola de voleibol 
Mesa de tênis de mesa 
Raquetes de tênis de 
mesa 
Bola de tênis de mesa 
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Organização Curricular – Bloco  II etapa A 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

Introdução 
●O que é Arte? Linguagens 
artísticas – (visuais, cênicas, 
audiovisuais e música) 
● Identificar e conhecer elementos 
da linguagem teatral: figurino, 
iluminação, sonoplastia, cenário, 
roteiro, encenação, atuação. 
● Elementos das Artes Visuais 
● Teatro da Idade Moderna. 
● Comedia Dell’Art Goldoni e 
Moliére. 
● Leitura Dramática e leitura de 
textos 
●Ambiente cultural artístico do séc. 
XVIII e XIX no Brasil. 
● Pesquisar as principais 
manifestações culturais afro-
brasileiras e indígenas na cultura 
brasileira; 
● Elementos formais da dança 

 

● Escrever no papel sobre a 
discussão da aula. 
●Exercício de fixação em grupo 
● Vídeo Bienal e livro didático 
●Grupo Galpão Romeu e Julieta. 
Vídeos. Power Point sobre 
Shakespeare, exercício de fixação 
●Explicação com imagens em 
Power Point,exercício de fixação. 
●Textos dramatúrgicos para leitura 
em sala, em duplas. 
● explicação com imagens em 
Power Point e exercício de fixação. 
● Exercício de fixação 
● Vídeo Débora Colker, Pina Baush 
filme. Balé, hip-hop, Quadrilha 
junina, Tango, dança afro, 

Prova – 3 pontos 
Participação – 1 ponto 
Trabalhos -6 pontos 
 

 
 

Vídeos  
Power Point 
Livro didático 
 
 

 

Disciplina Artes 

Professora Larissa Sarmento 

Bloco  II etapa A Turmas- A,B,C,D,E,F e g 

Turnos Matutino 
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2º Bimestre – Montagem teatral 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

 
●Formação de plateia 
●Movimento expressivo 
●Consciência corporal e 
expressividade vocal. 
●Dramaturgos brasileiros 
●Jogos dramáticos e teatrais como 
elementos de ação cênica. 
●Produzir gêneros dramáticos em 
coletivo a partir do texto Auto da 
Compadecida. 
 

 
●Passeio - ida ao teatro e/ou teatro 
na escola. 
 ●Aulas práticas 
●Leitura de textos em sala e Power 
Point 
 ● Aulas práticas de construção de 
cenas e é personagens. 
 

 
Prova – 3 pontos 
Participação – 1 ponto 
Trabalhos -6 pontos 

 
 

 
Vídeos  
Power Point 
Livro didático 

 

3º Bimestre – Artes visuais 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

● Surgimento da fotografia e seu 
impacto na arte. 
●Linguagem das artes visuais: Cor, 
textura, Forma, Pontos e linhas. 
●Impressionismo – Van Gogh. 
●Semana da Arte Moderna 1922 – 
e busca de uma identidade cultural 
nacional. 

●Trabalho de colagem com fotos e 
desenhos, livro. 
●Explicação com imagens em 
Power Point e Exercício de fixação, 
livro. 
● Seminário 
 

Prova – 3 pontos 
Participação – 1 ponto 
Trabalhos -6 pontos 
 

 
 

Vídeos  
Power Point 
Livro didático 
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●Arte na América Latina - Frida 
Kahlo. 
● Artistas precursores do 
modernismo brasileiro. 

 

 

4º Bimestre –Música e Cinema 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●Dublagem 
●Elementos da linguagem musical 
ritmo, composição. 
● Movimentos musicais brasileiros: 
Bossa Nova, tropicalismo.... 
●Tambores 
●Animação 
 

 

 

 

●Vídeo e aulas práticas 
●Leitura em grupo do Livro didático 
●Leitura em grupo do Livro didático 
e explicação com imagens em 
explicação com imagens em Power 
Point. 
●Vídeos sobre o festival 
Animamundi e filme “O menino e o 
Mundo”. 
 

 

Prova – 3 pontos 
Participação – 1 ponto 
Trabalhos -6 pontos 
 

 

 

 

Vídeos  
Power Point 
Livro didático 
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Disciplina:  Língua Portuguesa  

Professor:  Mestre Sebastian e Lorna Vaz 

Bloco :  II etapa A Turmas – A,B,C,D,E,F,e G 

Turno: Matutino 

 
           1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

Texto: Descrição 
●Leitura, interpretação, análise 
vocabular e estrutura textual 
Produção de texto 
●Regras de apresentação da 
escrita no caderno e em 
trabalhos. 
●Formatação textual no 
caderno 
● Como apresentar 
adequadamente um trabalho 
escrito 
●Estudo da língua estruturada 
Período Simples 
emprego de verbos 
Revisão de classes de palavras-
conceitos. 

 As aulas serão  ministradas objetivando colocar o aluno 
como centro do processo educativo e, para isso, serão 
utilizados os seguintes procedimentos metodológicos: 
. Aula expositiva e dialogada; 
. Aula com suporte tecnológico de datashow; 
. Leituras individuais, e/ou socializadas; 
. Elaboração de quadro-resumo sobre os assuntos 
explorados; 
. Confecção de cartazes e murais em dupla ou grupos; 
. Realização de dinâmicas para fixação de conteúdos; 
.Utilização de músicas a fim de explorar o conteúdo 
trabalhado; 
. Utilização de filmes e vídeos sobre os conteúdos 
trabalhados; 
. Correção socializada das atividades realizadas; 
. Uso de materiais xerocados  

, Provas escritas; 
. Recursos do 
Google Class; 
Redações; 
. Momento de 
leitura; 
. Produção de 
textos escritos; 
. Elaboração de 
trabalhos em dupla 
ou grupo; 
. Apresentação oral 
de trabalhos; 
. Realização de 
atividades no 
caderno; 
. Testes; 

Os alunos serão 
avaliados de forma 
processual e contínua, 
levando-se em 
consideração aspectos 
como a pontualidade, 
assiduidade e 
participação nas 
atividades 
desenvolvidas, bem 
como o desempenho 
nas seguintes 
atividades. 
 

. Livro didático; 
, Laboratório de 
informática (sala de 
aula digital); 
. Datashow; 
. Atividades extra 
classe; 
. Atividades 
coletivas; 
. Cartazes; 
. Banners; 
. Sala de vídeo. 
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●Classificação de sujeito e 
predicado verbal e predicado 
nominal). 
●Redação 
 

a fim de complementar a abordagem do livro didático e 
trabalhar temas apresentados pelo calendário; 
. Realização de pequenos trabalhos em dupla na própria 
sala de aula com a mediação da professora; 
. Debates orientados com base em textos e vídeos sobre 
os temas abordados pelo calendário do DF. 

Avaliações 
bimestrais. 

 
 
2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

Poema e prosa 
● gênero poemas- 
●estudo do gênero da 
narrativa. 
● Estudo de poemas 
Produção de texto 
● ortografia emprego de letras 
 ●  emprego da vírgula 
●Frase, oração e Período. 
preposições estudo geral 
●Termos Essenciais: Sujeito e 
Predicado - conceito 

 As aulas serão  ministradas objetivando 
colocar o aluno como centro do processo 
educativo e, para isso, serão utilizados os 
seguintes procedimentos metodológicos: 
. Aula expositiva e dialogada; 
. Aula com suporte tecnológico de 
datashow; 
. Leituras individuais, e/ou socializadas; 
. Elaboração de quadro-resumo sobre os 
assuntos explorados; 
. Confecção de cartazes e murais em dupla 
ou grupos; 
. Realização de dinâmicas para fixação de 
conteúdos; 
.Utilização de músicas a fim de explorar o 
conteúdo trabalhado; 
. Utilização de filmes e vídeos sobre os 
conteúdos trabalhados; 
. Correção socializada das atividades 
realizadas; 
. Uso de materiais xerocados  

, Provas escritas; 
. Recursos do Google 
Class; 
Redações; 
. Momento de leitura; 
. Produção de textos 
escritos; 
. Elaboração de 
trabalhos em dupla ou 
grupo; 
. Apresentação oral de 
trabalhos; 
. Realização de 
atividades no caderno; 
. Testes; 
Avaliações bimestrais. 

Os alunos serão avaliados 
de forma processual e 
contínua, levando-se em 
consideração aspectos 
como a pontualidade, 
assiduidade e 
participação nas 
atividades desenvolvidas, 
bem como o 
desempenho nas 
seguintes atividades. 
 

. Livro didático; 
, Laboratório de informática 
(sala de aula digital); 
. Datashow; 
. Atividades extra classe; 
. Atividades coletivas; 
. Cartazes; 
. Banners; 
. Sala de vídeo. 
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a fim de complementar a abordagem do 
livro didático e trabalhar temas 
apresentados pelo calendário; 
. Realização de pequenos trabalhos em 
dupla na própria sala de aula com a 
mediação da professora; 
. Debates orientados com base em textos e 
vídeos sobre os temas abordados pelo 
calendário do DF. 

3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

Texto 
●Leitura, interpretação, análise 
vocabular e estrutura textual 
crase p296....298 
Gênero - Texto de opinião 
Produção de texto 
●ortografia emprego de 
palavras 
● introdução e conclusão - 
redação nos trabalhos 
Oração sem sujeito 
●Termos integrantes. 
Predicação 
●Agente da passiva 
- vozes verbais 

 As aulas serão  ministradas objetivando colocar o 
aluno como centro do processo educativo e, para 
isso, serão utilizados os seguintes procedimentos 
metodológicos: 
. Aula expositiva e dialogada; 
. Aula com suporte tecnológico de datashow; 
. Leituras individuais, e/ou socializadas; 
. Elaboração de quadro-resumo sobre os assuntos 
explorados; 
. Confecção de cartazes e murais em dupla ou 
grupos; 
. Realização de dinâmicas para fixação de 
conteúdos; 
.Utilização de músicas a fim de explorar o conteúdo 
trabalhado; 
. Utilização de filmes e vídeos sobre os conteúdos 
trabalhados; 
. Correção socializada das atividades realizadas; 
. Uso de materiais xerocados  

, Provas escritas; 
. Recursos do Google 
Class; 
Redações; 
. Momento de leitura; 
. Produção de textos 
escritos; 
. Elaboração de 
trabalhos em dupla ou 
grupo; 
. Apresentação oral de 
trabalhos; 
. Realização de 
atividades no caderno; 
. Testes; 
Avaliações bimestrais. 

Os alunos serão 
avaliados de forma 
processual e contínua, 
levando-se em 
consideração aspectos 
como a pontualidade, 
assiduidade e 
participação nas 
atividades 
desenvolvidas, bem 
como o desempenho 
nas seguintes 
atividades. 
 

. Livro didático; 
, Laboratório de 
informática (sala de aula 
digital); 
. Datashow; 
. Atividades extra classe; 
. Atividades coletivas; 
. Cartazes; 
. Banners; 
. Sala de vídeo. 
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a fim de complementar a abordagem do livro 
didático e trabalhar temas apresentados pelo 
calendário; 
. Realização de pequenos trabalhos em dupla na 
própria sala de aula com a mediação da professora; 
. Debates orientados com base em textos e vídeos 
sobre os temas abordados pelo calendário do DF. 

 
 
 
4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

Período Composto 
pronome relativo e coesão 
● coesão textual ( pronomes 
demonstrativos) 
. Texto 
. Produção de texto 
. Termos acessórios 
. Colocação Pronominal 
. Predicação 
. Agente da passiva 
- vozes verbais 
Livro Didático: 

 As aulas serão  ministradas objetivando colocar 
o aluno como centro do processo educativo e, 
para isso, serão utilizados os seguintes 
procedimentos metodológicos: 
. Aula expositiva e dialogada; 
. Aula com suporte tecnológico de datashow; 
. Leituras individuais, e/ou socializadas; 
. Elaboração de quadro-resumo sobre os 
assuntos explorados; 
. Confecção de cartazes e murais em dupla ou 
grupos; 
. Realização de dinâmicas para fixação de 
conteúdos; 
.Utilização de músicas a fim de explorar o 
conteúdo trabalhado; 
. Utilização de filmes e vídeos sobre os 
conteúdos trabalhados; 
. Correção socializada das atividades realizadas; 
. Uso de materiais xerocados  

, Provas escritas; 
. Recursos do Google 
Class; 
Redações; 
. Momento de leitura; 
. Produção de textos 
escritos; 
. Elaboração de 
trabalhos em dupla ou 
grupo; 
. Apresentação oral de 
trabalhos; 
. Realização de 
atividades no caderno; 
. Testes; 
Avaliações bimestrais. 

Os alunos serão avaliados 
de forma processual e 
contínua, levando-se em 
consideração aspectos 
como a pontualidade, 
assiduidade e 
participação nas 
atividades desenvolvidas, 
bem como o desempenho 
nas seguintes atividades. 
 

. Livro didático; 
, Laboratório de informática 
(sala de aula digital); 
. Datashow; 
. Atividades extra classe; 
. Atividades coletivas; 
. Cartazes; 
. Banners; 
. Sala de vídeo. 
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a fim de complementar a abordagem do livro 
didático e trabalhar temas apresentados pelo 
calendário; 
. Realização de pequenos trabalhos em dupla na 
própria sala de aula com a mediação da 
professora; 
. Debates orientados com base em textos e 
vídeos sobre os temas abordados pelo 
calendário do DF. 

 
 

Disciplina:  Matemática 

Professores:  Thamara Guimarães Silva e Amélia Lacerda Lobo 

Bloco:  II etapa A Turmas: (A, B, C, D, E, F e G) 

Turno: Matutino 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Conjuntos numéricos; 
●Potenciação e Radiciação; 
●Tratamento da Informação; 
●Ângulos e Polígonos; 
 
 
 
 
 

Aulas expositivas e explicativas; 
Estudo de gráficos e tabelas; 
Uso de livros didáticos e paradidáticos; 
Pesquisas básicas; 
Exercícios resolvidos; 
 

Exercícios propostos em 
sala; 
Mini testes; 
Participação; 
Prova; 
Trabalhos; 

O processo de avaliação 
será contínuo e 
diagnóstico buscando 
aplicar os critérios 
avaliativos na 
aprendizagem do aluno, 
com o objetivo de 
recuperar os educandos. 

Quadro branco; 
Livro didático; 
Data Show; 
Lista de exercícios; 

 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Monômios e Polinômios; 
●Perímetro, área e volume; 
●Tratamento da informação; 

Aulas expositivas e explicativas; 
Estudo de gráficos e tabelas; 
Uso de livros didáticos e paradidáticos; 

Exercícios propostos em sala; 
Mini testes; 
Participação; 

O processo de avaliação 
será contínuo e diagnóstico 
buscando aplicar os critérios 

Quadro branco; 
Livro didático; 
Data Show; 
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2º Bimestre 

 
 
 
 
3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Equações e Sistemas de 
●Equações; 
●Polígonos; 
●Razão e Proporção; 
 
 

Aulas expositivas e explicativas; 
Estudo de gráficos e tabelas; 
Uso de livros didáticos e paradidáticos; 
Pesquisas básicas; 
Exercícios resolvidos; 
 

Exercícios propostos em sala; 
Mini testes; 
Participação; 
Prova; 
Trabalhos; 

O processo de avaliação será 
contínuo e diagnóstico 
buscando aplicar os critérios 
avaliativos na aprendizagem 
do aluno, com o objetivo de 
recuperar os educandos. 

Quadro branco; 
Livro didático; 
Data Show; 
Lista de exercícios; 

 
4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Circunferência e círculo; 
●Noções de estatística; 
●Sistema de medida; 
 
 
 
 
 
 

Aulas expositivas e explicativas; 
Estudo de gráficos e tabelas; 
Uso de livros didáticos e paradidáticos; 
Pesquisas básicas; 
Exercícios resolvidos; 
 

Exercícios propostos em sala; 
Mini testes; 
Participação; 
Prova; 
Trabalhos; 

O processo de avaliação será 
contínuo e diagnóstico 
buscando aplicar os critérios 
avaliativos na aprendizagem 
do aluno, com o objetivo de 
recuperar os educandos. 

Quadro branco; 
Livro didático; 
Data Show; 
Lista de exercícios; 

 

●Linguagem matemática; 
 
 
 
 
 

Pesquisas básicas; 
Exercícios resolvidos; 
 

Prova; 
Trabalhos; 

avaliativos na aprendizagem 
do aluno, com o objetivo de 
recuperar os educandos. 

Lista de exercícios; 
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1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

Disciplina:  Educação Física 

Professora:  Michele 

Bloco:  II etapa A – Turmas A,B,C,D,E,F e G 

Turno: Matutino 
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●Normas, regras e diretrizes da 
Educação Física. 
●Reconhecer a prática da Educação 
Física como um dever do Estado e da 
Escola, mobilizando-se na garantia 
de qualidade do que lhe é ofertado. 
●Apresentação das modalidades 
esportivas: esportes de rede (tênis 
de mesa, voleibol, etc) e esportes de 
invasão (futsal, futebol, handebol, 
basquete, etc). 
●A História da Educação Física.   
●Desenvolvimento lúdico- motor: 
Dinâmicas, brincadeiras, jogos 
recreativos. 
●Regras de inclusão e participação 
nas atividades. 
● Aprofundar-se no conhecimento 
dos limites e das possibilidades do 
próprio corpo, de forma a poder 
controlar algumas de suas posturas 
e atividades corporais com 
autonomia. 

● Promovendo atividades teórico/práticas 
que conduzam ao conhecimento das 
normas. 
●Promovendo atividades teórico/práticas 
que conduzam ao conhecimento da 
Educação Física e adotar atitudes de 
respeito mútuo, resolvendo situações 
conflitantes e problemáticas dos alunos. 
●Utilizando meios diversos que conduzam 
ao conhecimento das várias modalidades 
esportivas.  
●Possibilitando o conhecimento através da 
teoria e compreender o surgimento da 
atividade física. 
●Promovendo atividades teórico/práticas 
que conduzam ao conhecimento das 
normas. 
●Apresentando e esclarecendo as funções 
essenciais e as transformações do nosso 
corpo por meio das atividades físicas. 
●Apresentando os conteúdos de forma a 
possibilitar a escolha quanto a sua prática. 

Observação: Direta com 
registro de pontualidade, 
uniforme, postura, espírito 
de grupo, tarefas, respeito e 
cooperação.   
Apresentação de 
seminários, textos, artigos, 
trabalhos escritos, provas 
escritas ou orais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os alunos que não 
alcançarem uma 
aprendizagem satisfatória 
terão nova oportunidade, 
durante todo o processo, 
de refazer/entregar 
trabalhos, testes e 
avaliações que por algum 
motivo tenham deixado de 
realizar, tanto no horário 
das aulas quanto no 
horário de coordenação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aulasexpositivas, práticas, 
estudos dirigido, trabalhos 
em grupo ou individuais. 
Campeonatos, disputas, 
torneios, etc... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Posições e planos do Corpo 
Humano 

●Desenvolvendo o conhecimento da estrutura 
corporal e suas funções. 

Observação: Direta com 
registro de pontualidade, 
uniforme, postura, espírito 

Os alunos que não 
alcançarem uma 
aprendizagem satisfatória 

Aulasexpositivas, práticas, 
estudos dirigido, trabalhos 
em grupo ou individuais. 
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● Orientação Anatômica: 
Autocorreção 
postural(posições corretas 
para dormir, carregar, sentar e 
andar). 
●Jogos populares, jogos 
cooperativos, brincadeiras e 
esportes. 
●Jogos Integração Crianças e 
Adolescentes/ Interclasse 
●Modalidades Esportivas 
(fundamentos: teoria e prática 
noções básicas das regras). 
●Jogos: Damas, xadrez, 
dominó, etc... 
 
 

●Proporcionando uma qualidade de vida 
melhor através de informações úteis.   
●Apresentando e esclarecendo as funções 
essenciais e as transformações do nosso corpo 
por meio das atividades físicas. 
●Propiciando conhecimentos necessários à 
estrutura de torneios e jogos, utilizando as 
mais diversas formas de disputas, arbitrando e 
fazendo arbitrar, aferindo súmulas e adaptando 
regras de acordo com os objetivos propostos. 
●Traduzindo e analisando movimentos 
voltados aos conhecimentos das habilidades 
manuais e psicológicas em situações de jogo e 
da vida diária. 
●Aprimorando e ampliando as habilidades 
psicomanuais e intelectuais. 

de grupo, tarefas, respeito e 
cooperação.   
Apresentação de 
seminários, textos, artigos, 
trabalhos escritos, provas 
escritas ou orais. 
 
 

terão nova oportunidade, 
durante todo o processo, 
de refazer/entregar 
trabalhos, testes e 
avaliações que por algum 
motivo tenham deixado 
de realizar, tanto no 
horário das aulas quanto 
no horário de 
coordenação 

Campeonatos, disputas, 
torneios, etc... 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

3º Bimestre 

 Conteúdo  Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 
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●Valências físicas, circuitos. 
●Atividade Recreativa Dirigida: 
FUTSAL E QUEIMADA (em 
todos os bimestres).                  
●Educação Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 

●Promovendo a prática de atividades físicas. 
●Promovendo a participação em jogos que 
gerem atitudes de respeito mútuo. 
●Utilizando meios diversos que conduzam à 
essa conscientização. 

Observação: Direta com 
registro de pontualidade, 
uniforme, postura, espírito 
de grupo, tarefas, respeito e 
cooperação.   
Apresentação de 
seminários, textos, artigos, 
trabalhos escritos, provas 
escritas ou orais. 
 
 

Os alunos que não 
alcançarem uma 
aprendizagem satisfatória 
terão nova oportunidade, 
durante todo o processo, 
de refazer/entregar 
trabalhos, testes e 
avaliações que por algum 
motivo tenham deixado 
de realizar, tanto no 
horário das aulas quanto 
no horário de 
coordenação. 

Aulasexpositivas, práticas, 
estudos dirigido, trabalhos 
em grupo ou individuais. 
Campeonatos, disputas, 
torneios, etc... 
 
 

4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Modalidade por afinidade 
●Noções de nutrição e 
alimentação saudável. 
●Problemas relacionados ao 
esporte: doping, corrupção 
e violência.  
●Características gerais das 
danças. 
 
 
 
 
 
 

●Executando e participando dos jogos com 
regras simples e adaptadas 
●Promovendo atividades teóricas e 
práticas. 
●Promovendo atividades teóricas. 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: Direta com 
registro de pontualidade, 
uniforme, postura, 
espírito de grupo, tarefas, 
respeito e cooperação.   
Apresentação de 
seminários, textos, 
artigos, trabalhos 
escritos, provas escritas 
ou orais. 
 

Os alunos que não 
alcançarem uma 
aprendizagem satisfatória 
terão nova oportunidade, 
durante todo o processo, 
de refazer/entregar 
trabalhos, testes e 
avaliações que por algum 
motivo tenham deixado de 
realizar, tanto no horário 
das aulas quanto no 
horário de coordenação 

Aulas  expositivas, 
práticas, estudos 
dirigido, trabalhos em 
grupo ou individuais. 
Campeonatos, 
disputas, torneios, 
etc... 
 
 

Disciplina:  Geografia 

Professora:  Valéria Nunes de Oliveira da Costa 

Bloco:  II etapa A – Turmas: A,B,C,D,E,F e G 
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Turno: Matutino 

 
1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Aspectos Físicos: 
Cartografia: continentes, 
oceanos e mares (ênfase na 
América e na África); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localizar e identificar os continentes 
americano e africano no mundo. 
Localizar e identificar as características das 
paisagens a partir dos aspectos físicos, 
populacionais e socioculturais que compõem 
os continentes americano e africano. 

Participação nas 
atividades propostas; 
Realização de testes de 
sondagem individual ou 
em dupla; 
Construção de um 
Portfólio (individual ou 
em grupo). 
Pesquisar e coletar 
informações  de fontes 
variadas, organizá-las e 
apresentá-las por meio 
de múltiplas linguagens 
para o estudo da América 
e da África. 
 

Ao longo do bimestre 
será oportunizado ao 
estudante que não 
atingiu a expectativa de 
aprendizagem esperada 
no bimestre atividades 
de recuperação 
contínua como: 
exercícios extras e 
reavaliação de 
atividades. 

Utilizar mapas simples, 
croquis e roteiros 
gráficos como meio para 
compreender os 
conteúdos propostos 
neste bimestre. 
Provavelmente recursos 
on-line como o 
preenchimento de 
formulários criados no 
espaço Sala de Aula da 
Google. 
 

 
 
 
 
2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 
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●Aspectos Históricos 
América/África: 
regionalização da América 
(América Latina e Anglo 
Saxônica); 
●Regionalização do 
continente africano (divisão 
política e étnica); 
●Colonização da América e 
África. 
 
 
 
 
 
 

Conceituar Estado, Nação, Território, 
Governo e País para a compreensão da 
geopolítica dos continentes americano 
e africano; 
Analisar a formação territorial da 
América Latina; 
Analisar a relação histórica de 
dependência na formação social, 
econômica, política e cultural da 
América na construção do mundo 
globalizado. 
Analisar a relação histórica de 
dependência na formação social, 
econômica, política e cultural da 
América e da África na construção do 
mundo globalizado. 

Participação nas atividades 
propostas; 
Realização de testes de 
sondagem individual ou em 
dupla; 
Construção de um Portfólio 
(individual ou em grupo). 
Pesquisar e coletar 
informações  de fontes 
variadas, organizá-las e 
apresentá-las por meio de 
múltiplas linguagens para o 
estudo da América e da África. 
 

Ao longo do bimestre 
será oportunizado ao 
estudante que não 
atingiu a expectativa de 
aprendizagem esperada 
no bimestre atividades 
de recuperação 
contínua como: 
exercícios extras e 
reavaliação de 
atividades. 

Utilizar mapas simples, 
croquis e roteiros 
gráficos como meio para 
compreender os 
conteúdos propostos 
neste bimestre. 
Provavelmente recursos 
on-line como o 
preenchimento de 
formulários criados no 
espaço Sala de Aula da 
Google. 
 

3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Aspectos Econômicos: 
América/África: analisar a 
relação histórica de 
dependência econômica da 
●América e da África na 
construção do mundo 
globalizado; 
●Diversidade e contrastes: 
desenvolvimento técnico e 
científico e impactos no 
trabalho e na economia dos 
espaços urbanos; 
 
 

Análise de sistemas político-econômicos 
do mundo: 
Guerra Fria, países capitalistas e 
socialistas; 
Países desenvolvidos, emergentes; do 
norte e do sul (centrais e periféricos); 
Blocos Econômicos da América; 
Relações de mercados mundiais e 
circulação de mercadorias: globalização 
da economia e potencial produtivo dos 
países - BRICS e América. 

Participação nas atividades 
propostas; 
Realização de testes de 
sondagem individual ou em 
dupla; 
Construção de um Portfólio 
(individual ou em grupo). 
Pesquisar e coletar 
informações  de fontes 
variadas, organizá-las e 
apresentá-las por meio de 
múltiplas linguagens para o 
estudo da América e da África. 
 

Ao longo do bimestre 
será oportunizado ao 
estudante que não 
atingiu a expectativa de 
aprendizagem esperada 
no bimestre atividades 
de recuperação 
contínua como: 
exercícios extras e 
reavaliação de 
atividades. 

Utilizar mapas simples, 
croquis e roteiros 
gráficos como meio 
para compreender os 
conteúdos propostos 
neste bimestre. 
Provavelmente 
recursos on-line como 
o preenchimento de 
formulários criados no 
espaço Sala de Aula da 
Google. 
 

4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 
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●Aspectos Sociais: 
América/África:  
●Diversidade étnica e social; 
Segregação racial na África 
do Sul - Apartheid; 
●Diáspora e cultura africana 
- influências no Brasil; 
●Diversidade e fluxos 
populacionais; 
●Desemprego estrutural e 
conjuntural; 
●Refugiados (decorrentes 
de guerra, perseguição 
política, raça, religião, 
condições sanitárias, 
epidemias etc); 
●Dinâmicas rurais e urbanas 
da América: conflitos, lutas 
sociais e relação de 
interdependência na cidade 
e no campo. 
 
 
 
 
 

Pesquisar sujeitos históricos da cultura 
americana e africana; 
Compreender os diferentes tipos de fluxos 
migratórios na América, suas causas e 
consequências; 
Examinar e problematizar os fluxos 
populacionais, a partir da exploração dos 
sistemas naturais e a expropriação dos 
territórios dos povos nativos, em diferentes 
contextos históricos; 
Analisar a relação histórica de dependência 
na formação social e cultural da América e da 
África na construção do mundo globalizado. 

Participação nas 
atividades propostas; 
Realização de testes de 
sondagem individual ou 
em dupla; 
Construção de um 
Portfólio (individual ou 
em grupo). 
Pesquisar e coletar 
informações  de fontes 
variadas, organizá-las e 
apresentá-las por meio 
de múltiplas linguagens 
para o estudo da América 
e da África. 
 

Ao longo do bimestre 
será oportunizado ao 
estudante que não 
atingiu a expectativa de 
aprendizagem esperada 
no bimestre atividades 
de recuperação 
contínua como: 
exercícios extras e 
reavaliação de 
atividades. 

Utilizar mapas simples, 
croquis e roteiros 
gráficos como meio para 
compreender os 
conteúdos propostos 
neste bimestre. 
Provavelmente recursos 
on-line como o 
preenchimento de 
formulários criados no 
espaço Sala de Aula da 
Google. 
 

 
 
 
 
 
 

Disciplina:  Ciências  

Professora:  Ana Priscila Lima Alencar  
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Bloco:  I Etapa B – Turmas: A,B,C,D,E,F e G 

Turno: Matutino 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Conhecendo as unidades 
que formam o corpo: 
●O estudo das células 
●Tamanho e forma das 
células  
●Estrutura das células  
 
Os tecidos  
●Das células ao organismo 
●Tecidos epiteliais  
●Tecidos conjuntivo 
●Tecidos musculares 
●Tecido nervoso 

Aulas expositivas; 
Enriquecimento através de vídeos; 
Atividades de aprendizagem; 
Confecção de cartazes e maquetes ; 
Atividades em pequenos grupos. 
 

Trabalhos; 
Provas; 
Atividades propostas; 
Participação. 

Atividades e trabalhos 
para recomposição da 
nota. 

Livro didático; 
Data show; 
Vídeos; 
Materiais 
confeccionados em sala. 
 

 
2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Conhecendo a importância da 
alimentação. Alimentos e 
nutrientes. 
●O ser humano na teia alimentar 
●Funções dos alimentos 
●Os nutrientes orgânicos que 
fornecem energia: carboidratos, 
Proteínas, Lipídios 
 
 
●Os nutrientes reguladores das 
funções do corpo: Vitaminas, Sais 
minerais,  
●Alimentação saudável 

Aulas expositivas; 
Enriquecimento através de vídeos; 
Atividades de aprendizagem; 
Confecção de cartazes e maquetes ; 
Atividades em pequenos grupos. 
 

Trabalhos; 
Provas; 
Atividades propostas; 
Participação. 

Atividades e trabalhos 
para recomposição da 
nota. 

Livro didático; 
Data show; 
Vídeos; 
Materiais 
confeccionados em sala. 
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●Fazendo escolhas sadias 
●Os cuidados na compra  no 
preparo dos alimentos  
●Conservação de alimentos 
●Os aditivos alimentares 
●A digestão dos alimentos 
●O processo de digestão  
°O sistema digestório humano. 

 
3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●As trocas gasosas 
Os processos de respiração  
O sistema respiratório humano 
O sistema respiratório e a saúde 
humana 
Doenças que afetam o sistema 
respiratório humano. 
●Circulação e excreção  
●O sistema cardiovascular 
●A excreção  
●Conhecendo as funções de 
relação: 
●Locomoção  
●Sentidos 
●Coordenação nervosa.  
 

Aulas expositivas; 
Enriquecimento através de vídeos; 
Atividades de aprendizagem; 
Confecção de cartazes e maquetes ; 
Atividades em pequenos grupos. 
 

Trabalhos; 
Provas; 
Atividades propostas; 
Participação. 

Atividades e trabalhos 
para recomposição da 
nota. 

Livro didático; 
Data show; 
Vídeos; 
Materiais confeccionados 
em sala. 
 

 
 
 
 
4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 
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●Coordenação endócrina 
●Função geral do sistema 
endócrino  
●Alguns hormônios e suas 
funções  
●Integração entre os 
sistemas nervoso e 
endócrino  
●Conhecendo a reprodução 
humana e a hereditariedade 
●Reprodução  humana 
●Adolescência e a 
sexualidade 
●O que acontece na 
puberdade 
●O sistema genital feminino 
e masculino  
●Gestação e Nascimento 
●Métodos contraceptivos  
Dsts, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aulas expositivas; 
Enriquecimento através de vídeos; 
Atividades de aprendizagem; 
Confecção de cartazes e maquetes ; 
Atividades em pequenos grupos. 
 

Trabalhos; 
Provas; 
Atividades propostas; 
Participação. 

Atividades e trabalhos 
para recomposição da 
nota. 

ivro didático; 
Data show; 
Vídeos; 
Materiais 
confeccionados em sala. 
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Disciplina:  História  

Professora  Tatiane Brunes Santos 

Bloco:  II etapa A 

Turno: Matutino 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●O Estado Moderno 
●O mercantilismo 
●A colonização  
●O absolutismo na Europa 
●A formação do Reino 
Português  
●A expansão marítima 
portuguesa  
●A descoberta oficial da 
América e do Brasil. 

Estudo de texto no livro de didático; 
Vídeo aulas,; 
Explicações com slides ou personalizada 
Elaboração de atividades 

Exercícios elaborados; 
Resumo elaborados; 
Exercícios de simulados ; 
Atividade em grupo; 
 

Atividades com 
pontuação extra; 

Livro didático; 
Video-aulas 
Caça-palavras 
Textos diversos de 
revistas ,jornais 
impresso ou da 
internet. 

 
2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Período colonial brasileiro 
de 1500 a 1822 
●Administração 
●Aspectos sócio-políticos e 
econômicos do período. 
●A era das revoluções ; 
 
 
 
 
 

Estudar as principais características do 
período colonial Brasileira,através da 
explicação em sala e estudo de fontes 
diversas. Sobre o assunto.Entendo a grande 
importância bem como consequências do 
período. 

Projeto com livro 
literaturarios que 
caracterizam o Brasil do 
periodo-Iracema . 
Projetos em grupo 
Exercícios e resumos 
elaborados; 
Simulados sobre o 
assunto  

Atividades diversas com 
pontos extra; 

Livro didático e literário; 
Vídeo-aulas; 
Etc  

 
 
3º Bimestre 
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Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●A independência das 
colônias espanhola e 
Brasileira; 
●A Era das Revoluções; 
Brasil Primeiro Reinado: 
De 1822 a 1831. 
●Os aspectos sócio políticos 
e econômicos do período.  
 

Compreender quais os fatos que levaram a 
eclosão da Era das revoluções ,ocasionando 
assim grandes revoluções na 
América;Entender qual a importância da 
família real aqui no Brasil,seus interesses e 
consequências da estadia e domínio aqui no 
Brasil. 

Filme base-Carlota 
Joaquina e outros mais 
sobre o período ; 
Vídeo-Aulas 
Simulados 
Testes orais e escritos. 

Exercícios extras e 
pesquisas diversas 
sobre o assunto. 

Filmes 
Vídeos -aulas 
Caça -palavras 
Livro didático  

 
 
4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●O Segundo Reinado 1840 
a 1889-aspectos sócio 
políticos econômicos ; 
●O Neoliberalismo e 
imperialismo; 
●As grandes inovações 
científicas descobertas 
nesse período. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entender à transição de poder entre as 
potências europeias do período e o que 
ocasionaram para a América está 
disputa. 
Estudar o fatores e características do 
governo de D Pedro II. 

Projeto literário sobre o preconceitos 
sociais e raciais existentes na época com o 
livro -A escrava Isaura e o filme Doze Anos 
de escravidão. 
Elaboração de 
questionários,vocabulários,cruzadinhas,etc. 

Atividades com pontos 
extras sobre o assunto 

Livros literários e 
didáticos 
Filmes 

 

Organização Curricular – Bloco II etapa  B 
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1º Bimestre – Artes Cênicas 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●Identificar e conhecer elementos 
da linguagem teatral: figurino, 
iluminação, sonoplastia, cenário, 
roteiro, encenação, atuação.   
●Performance 
● Comunicação verbal e não 
verbal. 
●Dramaturgia – monólogo ou 
diálogo – adaptações. 
● Novas Tendências do teatro 
brasileiro do séc. XX: TBC, Arena, 
Oficina. Principais atores séc. XX: 
Dulcina de Morares, Fernanda 
Montenegro, Paulo Autran, 
Grande Otelo, Bibi Ferreira... 
● Dramaturgia brasileira Nelson 
Rodrigues, Augusto Boal, Dias 
Gomes, Ariano Suassuna. 
●Poéticas teatrais 
contemporâneo. 

●Exercício de fixação em grupo 
● Livro didático, vídeo Cegos, Cia da 
Ideia. 
● Grupo Galpão Shakespeare 
 
 
 

Prova – 3 pontos 
Participação – 1 ponto 
Trabalhos -6 pontos 
 

 

 

Vídeos  
Power Point 
Livro didático 
 
 

 

 

 

Disciplina:  Artes 

Professora:  Larissa Sarmento 

Bloco:  II etapa B 

Turno: Matutino 
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2º Bimestre – Montagem Teatral 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●Formação de platéia 
● Movimento expressivo 
● Consciência corporal e 
expressividade vocal 
● Jogos dramáticos e 
teatrais como elementos de 
ação cênica. 
● Construçãoe 
interpretação de 
personagens em diversos 
espaços e contextos 
● Montagem teatral a partir 
de Augusto Boal. 

●Passeio - ida ao teatro e/ou teatro na 
escola. 
● Aulas Práticas. 
 

Prova – 3 pontos 
Participação – 1 ponto 
Trabalhos -6 pontos 
 

 

 

 

Vídeos  
Power Point 
Livro didático 
 
 

 

 
3º Bimestre – Artes Visuais 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●Expressionismo 
● Cubismo 
● Aspectos da arte africana 
relacionados ao cubismo 
● Abstracionismo 
● Dadaísmo 
● Surrealismo 
● Pop Arte Contemporânea no 
Brasil e no Distrito Federal Art 
● Influência da tecnologia em 
realizações artísticas atuais. 

● Power Point 

 

Prova – 3 pontos 
Participação – 1 ponto 
Trabalhos -6 pontos 

 

 

 

Vídeos  
Power Point 
Livro didático 
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4º Bimestre - Música e Cinema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●Ritimizações 
● Instrumentos musicais 
convencionais e alternativos 
●Melodia, harmonia, ritmo, altura, 
intensidade 
● Expressar-se musicalmente 
● Apreciação musical 
● Músicas midiáticas 
● Pop Music 
● Análise do contexto social da 
música: estilo/gênero, letra, melodia, 
células rítmicas 
● Conceitos da linguagem 
cinematográfica: captura de imagem, 
ângulos, enquadramento, recursos 
de montagem. 

● Dinâmica em sala 
● Exercício em grupo 
● Power Point e dinâmica 
● Música e vídeo 
 

Prova – 3 pontos 
Participação – 1 ponto 
Trabalhos -6 pontos 
 

 
 

Vídeos  
Power Point 
Livro didático 
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Disciplina:  Educação Física 

Professor:  Dácio 

Bloco:  I etapa B – Turmas D, E e F 

Turno: Matutino 

 
1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●Histórico e origem do voleibol.          
Passe                                                              
Sistema de defesa. 
Noções gerais de voleibol.                  
As principais regras do voleibol.                   
Sistema de ataque. 
Evolução do voleibol.                      
Dimensões da quadra.                                    
Aquecimento através de marcha 
em  Fundamentos do voleibol.                    
Altura da rede.                                                    
Diferentes ritmos. 
Saque – por cima / por baixo.          
Número de jogadores por equipe 
de 12.          
 Corridas em diferentes ritmos. 
Manchete                                          
O jogo é disputado por sets.                          
Jogos recreativos de voleibol. 
Ataque ou cortada                           
Cada equipe tem o direito de tocar 
3 vezes na bola.  

Trabalho Teórico – esse trabalho se faz 

necessário para esclarecer o aluno sobre 

a importância da educação Física e dos 

esportes. Com o conhecimento teórico, 

ele poderá participar do seu próprio 

processo de desenvolvimento. 

 Método Recreativo-Formativo – Será 

usado pelos alunos do ciclo elementar. 

Brincando e praticando exercícios 

naturais. O aluno se desenvolve de forma 

natural e espontânea. Nessa fase, os 

jogos e processos pedagógicos são 

usados porque respeitam as diferentes 

fases do processo de desenvolvimento do 

indivíduo.  

 Método desportivo – é um método 

prático e objetivo. Na Educação Física 

escolar, ele se apresenta como um dos 

Prova escrita 

objetiva valor 4,0 

pontos. 

Estudo dirigido valor 

3,0 pontos. 

Avaliação prática na 

quadra 3,0 pontos. 

 

Será feita em forma de 

trabalhos sobre 

atividade física e 

nutrição. 

 

Bolas de vôlei , coletes, 

apito, cones e rede de 

vôlei. 
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 Atividades rítmicas simples.        
Bloqueio simples e duplo.              

Líbero 

mais capazes de motivar e interessar os 

alunos pelo prática de atividades físicas. 

 

2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●Histórico e origem do 
futsal       
Passe      
 Cabeceio                               
Aquecimento de jogo de 
marcha  
 Noções gerais de futsal              
Chute                        
Chute a gol                                
Diferentes ritmos 
A evolução do futsal                  
Recepção                  
Regras do futsal                         
Corrida em diferentes 
ritmos 
Dribble                                    
Condução da bola     
 Métodos de ensino do 
futsal  Jogos  recreativos de 
futsal      Finta                                        
Domínio da bola       
Sistema de jogo do futsal       
Atividades rítmicas simples. 
 

Trabalho Teórico – esse trabalho se faz 

necessário para esclarecer o aluno sobre a 

importância da educação Física e dos 

esportes. Com o conhecimento teórico, ele 

poderá participar do seu próprio processo de 

desenvolvimento. 

 Método Recreativo-Formativo – Será usado 

pelos alunos do ciclo elementar. Brincando e 

praticando exercícios naturais. O aluno se 

desenvolve de forma natural e espontânea. 

Nessa fase, os jogos e processos pedagógicos 

são usados porque respeitam as diferentes 

fases do processo de desenvolvimento do 

indivíduo.  

 Método desportivo – é um método prático 

e objetivo. Na Educação Física escolar, ele se 

apresenta como um dos mais capazes de 

motivar e interessar os alunos pelo prática 

de atividades físicas. 

Prova escrita objetiva 
valor 4,0 pontos. 
Estudo dirigido valor 3,0 
pontos. 
Avaliação prática na 
quadra 3,0 pontos. 
 

Será feita em forma de 

trabalhos sobre 

atividade física e 

nutrição. 

 

Bolas de futsal             - 
Apitos 
- Jogos de coletes           
- Quadra de jogo 
- Cones 
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3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●Histórico e origem do 
basquete    
Passes                    
Passe de gancho                             
Aquecimento através de 
marcha  
 Noções gerais do 
basquetebol      Fintas                    
Passe de ombro                               
em diferentes ritmos. 
A evolução do basquetebol          
Bandejas               
 Os tipos de marcação no 
basquete    
Corrida em diferente 
ritmos. 
 Fundamentos do basquete            
Jump                      
Os sistemas tático ofensivo              
Jogos recreativos de 
basquete 
Arremesso                                 
Lance-livre            

Trabalho Teórico – esse trabalho se faz 

necessário para esclarecer o aluno sobre a 

importância da educação Física e dos 

esportes. Com o conhecimento teórico, ele 

poderá participar do seu próprio processo de 

desenvolvimento. 

 Método Recreativo-Formativo – Será usado 

pelos alunos do ciclo elementar. Brincando e 

praticando exercícios naturais. O aluno se 

desenvolve de forma natural e espontânea. 

Nessa fase, os jogos e processos pedagógicos 

são usados porque respeitam as diferentes 

fases do processo de desenvolvimento do 

indivíduo.  

 Método desportivo – é um método prático 

e objetivo. Na Educação Física escolar, ele se 

apresenta como um dos mais capazes de 

motivar e interessar os alunos pelo prática 

de atividades físicas. 

Prova escrita objetiva 
valor 4,0 pontos. 
Estudo dirigido valor 3,0 
pontos. 
Avaliação prática na 
quadra 3,0 pontos. 
 

Será feita em forma de 

trabalhos sobre 

atividade física e 

nutrição. 

 

- Bolas de basquete                 
- Apito 
- Jogos de coletes                    
- Quadra de jogo 
- Cones 
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Rebote defensivo e 
ofensivo             Atividades 
rítmicas simples 
Dribles                                       
Passe de peite       
 Regras do basquete 
 

 

 

 

 

 

4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●Histórico e origem do 
handebol    
Finta                             
Sistema de marcação 
defensivo 
Noções gerais sobre 
handebol      Arremesso                    
Sistema de marcação 
ofensivo 
 A evolução do handebol               
Recepção                     
Aquecimento através de 
marcha em diferentes 
ritmos 
Fundamentos handebol                  
Técnica defensiva        
Corrida em diferentes 
ritmos 

Trabalho Teórico – esse trabalho se faz 

necessário para esclarecer o aluno sobre a 

importância da educação Física e dos 

esportes. Com o conhecimento teórico, ele 

poderá participar do seu próprio processo de 

desenvolvimento. 

 Método Recreativo-Formativo – Será usado 

pelos alunos do ciclo elementar. Brincando e 

praticando exercícios naturais. O aluno se 

desenvolve de forma natural e espontânea. 

Nessa fase, os jogos e processos pedagógicos 

são usados porque respeitam as diferentes 

fases do processo de desenvolvimento do 

indivíduo.  

 Método desportivo – é um método prático 

e objetivo. Na Educação Física escolar, ele se 

Prova escrita objetiva 
valor 4,0 pontos. 
Estudo dirigido valor 3,0 
pontos. 
Avaliação prática na 
quadra 3,0 pontos. 
 

Será feita em forma de 

trabalhos sobre 

atividade física e 

nutrição. 

 

Bolas de handebol            
- Apito 
- Jogos de coletes                
- Quadra de jogo 
- Cones 
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 Passe                                           
Técnica ofensiva         Jogos 
recreativos de handebol 
 Drible                                          
As regras do handebol  
Atividades rítmicas simples 
 

 

 

apresenta como um dos mais capazes de 

motivar e interessar os alunos pelo prática 

de atividades físicas. 

 

 

 

 

 

Disciplina:  Educação Física 

Professora:  Michele 

Bloco:  II etapa B Turmas A, B e C 

Turno: Matutino 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●Normas, regras e diretrizes da 
Educação Física. 
●Reconhecer a prática da 
Educação Física como um dever do 
Estado e da Escola, mobilizando-se 
na garantia de qualidade do que 
lhe é ofertado. 
● Apresentação das modalidades 
esportivas: esportes de rede (tênis 
de mesa, voleibol, etc) e esportes 
de invasão (futsal, futebol, 
handebol, basquete, etc). 
● A História da Educação Física.   

● Promovendo atividades teórico/práticas 
que conduzam ao conhecimento das normas. 
●Promovendo atividades teórico/práticas que 
conduzam ao conhecimento da Educação 
Física e adotar atitudes de respeito mútuo, 
resolvendo situações conflitantes e 
problemáticas dos alunos. 
●Utilizando meios diversos que conduzam ao 
conhecimento das várias modalidades 
esportivas.  
●Possibilitando o conhecimento através da 
teoria e compreender o surgimento da 
atividade física. 

Observação: Direta com 
registro de pontualidade, 
uniforme, postura, espírito 
de grupo, tarefas, respeito e 
cooperação.   
Apresentação de 
seminários, textos, artigos, 
trabalhos escritos, provas 
escritas ou orais. 
 
 
 
 

Os alunos que não 
alcançarem uma 
aprendizagem satisfatória 
terão nova oportunidade, 
durante todo o processo, 
de refazer/entregar 
trabalhos, testes e 
avaliações que por algum 
motivo tenham deixado de 
realizar, tanto no horário 
das aulas quanto no 
horário de coordenação. 
 

Aulas expositivas, práticas, 
estudos dirigido, trabalhos 
em grupo ou individuais. 
Campeonatos, disputas, 
torneios, etc... 
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●Desenvolvimento lúdico- motor: 
Dinâmicas, brincadeiras, jogos 
recreativos. 
●Regras de inclusão e participação 
nas atividades. 
●Aprofundar-se no conhecimento 
dos limites e das possibilidades do 
próprio corpo, de forma a poder 
controlar algumas de suas 
posturas e atividades corporais 
com autonomia. 

●Promovendo atividades teórico/práticas que 
conduzam ao conhecimento das normas. 
●Apresentando e esclarecendo as funções 
essenciais e as transformações do nosso corpo 

por meio das atividades físicas. 

●Apresentando os conteúdos de forma a 
possibilitar a escolha quanto a sua prática. 
● Promovendo atividades teóricas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●Diversidade de biotipos, 
padrões de estética 
impostos socialmente, 
marketing e consumo. 
●Disfunções relacionadas à 
alimentação e/ou prática 
excessiva de atividade 
física.   

● Promovendo atividades teóricas. 

 

 

 

Observação: Direta com 
registro de pontualidade, 
uniforme, postura, espírito 
de grupo, tarefas, respeito 
e cooperação.   
Apresentação de 
seminários, textos, artigos, 
trabalhos escritos, provas 
escritas ou orais. 

 

 

Os alunos que não 

alcançarem uma 

aprendizagem satisfatória 

terão nova oportunidade, 

durante todo o processo, 

de refazer/entregar 

trabalhos, testes e 

avaliações que por algum 

motivo tenham deixado 

de realizar, tanto no 

horário das aulas quanto 

no horário de 

coordenação 

Aulas expositivas, 
práticas, estudos dirigido, 
trabalhos em grupo ou 
individuais. 
Campeonatos, disputas, 
torneios, etc... 
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2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

● Posições e planos do Corpo 
Humano 
●Orientação Anatômica: 
Autocorreção 
postural(posições corretas 
para dormir, carregar, sentar e 
andar). 
●Jogos populares, jogos 
cooperativos, brincadeiras e 
esportes. 
●Jogos Integração Crianças e 
Adolescentes/ Interclasse 
●Modalidades Esportivas 
(fundamentos: teoria e prática 
noções básicas das regras). 
●Organização de competições 
(sistemas de disputa, formação 
de equipes e regulamentos). 

●Desenvolvendo o conhecimento da estrutura 
corporal e suas funções. 
●Proporcionando uma qualidade de vida 
melhor através de informações úteis.   
●Apresentando e esclarecendo as funções 
essenciais e as transformações do nosso corpo 
por meio das atividades físicas. 
●Propiciando conhecimentos necessários à 
estrutura de torneios e jogos, utilizando as 
mais diversas formas de disputas, arbitrando e 
fazendo arbitrar, aferindo súmulas e adaptando 
regras de acordo com os objetivos propostos. 
●Traduzindo e analisando movimentos 
voltados aos conhecimentos das habilidades 
manuais e psicológicas em situações de jogo e 
da vida diária. 

Observação: Direta com 
registro de pontualidade, 
uniforme, postura, espírito 
de grupo, tarefas, respeito e 
cooperação.   
Apresentação de 
seminários, textos, artigos, 
trabalhos escritos, provas 
escritas ou orais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os alunos que não 
alcançarem uma 
aprendizagem 
satisfatória terão nova 
oportunidade, durante 
todo o processo, de 
refazer/entregar 
trabalhos, testes e 
avaliações que por 
algum motivo tenham 
deixado de realizar, 
tanto no horário das 
aulas quanto no horário 
de coordenação 
 
 
 
 

Aulas expositivas, práticas, 
estudos dirigido, trabalhos 
em grupo ou individuais. 
Campeonatos, disputas, 
torneios, etc... 
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●Jogos: Damas, xadrez, 
dominó, etc... 
 
 

●Promovendo aulas teóricas com 
envolvimento dos alunos na elaboração de 
regulamentos. 
●Aprimorando e ampliando as habilidades 
psicomanuais e intelectuais. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

● Valências físicas, circuitos. 
●Atividade Recreativa Dirigida: 
FUTSAL E QUEIMADA (em 
todos os bimestres).                  
●Educação Ambiental 
●Ginástica de conscientização 
corporal.   
 
 
 
 
 
 

●Promovendo a prática de atividades físicas. 
●Promovendo a participação em jogos que 
gerem atitudes de respeito mútuo. 
●Utilizando meios diversos que conduzam à 
essa conscientização. 
●Promovendo aulas teóricas e práticas.  

 

Observação: Direta com 
registro de pontualidade, 
uniforme, postura, espírito 
de grupo, tarefas, respeito e 
cooperação.   
Apresentação de 
seminários, textos, artigos, 
trabalhos escritos, provas 
escritas ou orais. 
 
 

Os alunos que não 
alcançarem uma 
aprendizagem satisfatória 
terão nova oportunidade, 
durante todo o processo, 
de refazer/entregar 
trabalhos, testes e 
avaliações que por algum 
motivo tenham deixado 
de realizar, tanto no 
horário das aulas quanto 
no horário de 
coordenação 

Aulas expositivas, práticas, 
estudos dirigido, trabalhos 
em grupo ou individuais. 
Campeonatos, disputas, 
torneios, etc... 
 
 

 

4º Bimestre 
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Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Modalidade por afinidade 
●Problemas relacionados ao 
esporte: doping, corrupção e 
violência.  
●Características gerais das 
danças. 
●Lutas: características gerais 
das artes marciais orientais. 
 
 
 
 

●Executando e participando dos jogos com 
regras simples e adaptadas 
●Promovendo atividades teóricas. 
●Promovendo atividades teóricas e práticas. 
 
 
 
 

Observação: Direta com 
registro de pontualidade, 
uniforme, postura, espírito 
de grupo, tarefas, respeito e 
cooperação.   
Apresentação de 
seminários, textos, artigos, 
trabalhos escritos, provas 
escritas ou orais. 
 

Os alunos que não 
alcançarem uma 
aprendizagem satisfatória 
terão nova oportunidade, 
durante todo o processo, de 
refazer/entregar trabalhos, 
testes e avaliações que por 
algum motivo tenham 
deixado de realizar, tanto 
no horário das aulas quanto 
no horário de coordenação 

Aulas expositivas, 
práticas, estudos 
dirigido, trabalhos em 
grupo ou individuais. 
Campeonatos, disputas, 
torneios, etc... 
 
 

 

Disciplina:  Matemática 

Professor:  Orlei Antonio 

Bloco:  II etapa B – Turmas: A,B,C,D,E e F 

Turno: Matutino 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Potenciação  e Radiciação; 
●Equações do 2° g 

Exemplos de aplicação imediata da teoria; 
 
 
 
 

Registro das atividades; 
Prova escrita; 

Prova escrita. Quadro ; 
Livro didático. 

 
2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Sistemas de equações 1° e 
2°; 

Exemplos de explicação imediata da teoria; Registros de atividades ; 
Prova escrita; 

Prova escrita; Quadro ; 
Livro didático; 

 
 
3º Bimestre 



 
 
 

135 
 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Funções do 1° grau 
 

Exemplos de aplicação imediata da teoria; Registro de atividades; 
Prova escrita. 

Prova escrita; 
 

Quadro ; 
Livro didático;. 

 
 
4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Grandezas e medidas; 
Figuras espaciais; 
 

Exemplos de aplicação imediata da teoria; Registro de atividades; 
Prova escrita; 
 

Prova escrita; 
 

Quadro ; 
Livro didático; 

 
 
 
 
 
 

Disciplina:  Português 

Professora:  Marisley das Graças Oliveira 

Bloco:  I etapa B – Turmas: A,B,C,D,E e F 

Turno: matutino 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

*Leitura e interpretação de textos. 
*Produção de textos: reportagem e 
editorial. 
*Revisão de frase, oração e período. 
*Orações subordinadas substantivas. 
*Pronomes relativos. 
*Orações subordinadas adjetivas.  
*Ortografia: plural dos substantivos e 
adjetivos composto 

*Textos diversos. 
*Livro didático. 
*Aulas expositivas. 
*Revistas e jornais. 
*Confecções de cartazes. 
 

*Testes. 
*Produção de textos. 
*Participação. 
*Hábitos e atitudes. 
*Avaliação bimestral. 

*Revisão de conteúdos. 
*Atividades avaliativas. 

*Livro didático. 
*Quadro negro. 
*Aula expositiva. 
*Revistas e jornais. 

2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 



 
 
 

136 
 

*Leitura e interpretação de textos. 
*Produção de textos: contos. 
*Orações subordinadas adverbiais. 
*Orações coordenadas. 
*Figuras de sintaxe. 
*Adjetivos pátrios. 
*Ortografia: tem ou têm; vem ou vêm. 
 

*Textos diversos. 
*Livro didático. 
*Aulas expositivas. 
*Livros  diversos de contos. 
 

*Testes. 
*Produção de contos. 
*Hábitos e atitudes. 
*Avaliação bimestral. 

*Revisão de conteúdos. 
*Atividades avaliativas. 

*Livro didático. 
*Quadro negro. 
*Aula expositiva. 
*Livros diversos de 
contos. 

 
 
 
 
 
 
 
3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

*Leitura e interpretação de 
textos. 
*Produção de textos: 
poesia. 
*O verso e seus recursos 
musicais. 
*Estrutura e formação de 
palavras. 
*A concordância nominal. 
*A concordância verbal. 
*Ortografia: palavras com e 
ou i; o ou u. 
 

*Textos diversos. 
*Livro didático. 
*Aulas expositivas. 
*Livros diversos de poesias. 
*Músicas. 
 

*Testes. 
*Produção de textos: 
poesias. 
*Participação. 
*Hábitos e atitudes. 
*Confecção de um 
caderno de poesias. 
*Ditado. 
*Avaliação bimestral. 

*Revisão de conteúdos. 
*Atividades avaliativas. 

*Livro didático. 
*Quadro negro. 
*Livros diversos de 
poesias. 
*Músicas. 
*Confecção de poesias. 

4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

*Leitura e interpretação de 
textos. 

*Textos diversos. 
*Livro didático. 

*Testes. *Revisão de conteúdos. 
*Atividades avaliativas. 

*Livro didático. 
*Quadro negro. 
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*Produção de textos: 
dissertação. 
*Regência verbal e nominal. 
*Estudo da crase. 
*Emprego do pronome 
demonstrativo. 
*A colocação pronominal. 
*Ortografia: palavras com s, 
SS, c,ç. 
 

*Aulas expositivas. 
*Revistas, jornais e outros. 
 

*Produção de textos 
argumentativos. 
*Participação. 
*Hábitos e atitudes. 
*Ditado. 
*Avaliação bimestral. 
 

*Aulas expositivas. 
*Exercícios diversos. 
*Revistas, jornais e 
outros. 

 
 
 
 
 
 

Disciplina:  Ciências Naturais 

Professora:  AMÉLIA LACERDA LÔBO 

Bloco:  I etapa B – Turmas: A,B,C,D,E e F 

Turno: Matutino 

 

Conteúdo Metodologia Formas de avaliação Recuperação processual Recurso 
didático 

 
1º BIMESTRE 

●Matéria e Energia. 
 ●Estudo dos estados físicos da 
matéria. 
●Substâncias puras e misturas. 
●Método de separação das 
misturas.  
 

Aulas expositivas e explicativas 
Estudo de gráficos e tabelas 
Uso do livro didático  
Pesquisando curiosidades 
Resolução de exercícios 

Exercícios de 
aprendizagem 
Exercícios de fixação 
Avaliações 
Trabalho 
Estudos  Dirigidos 

O processo de recuperação será 
continuo e diagnostico 
buscando atingir os objetivos de 
cada conteúdo 

Quadro branco 
Livro Didático 
Data show 
Estudos 
dirigidos 
Utilização de 
vídeo aulas 
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Consulta a sites 
voltados a 
pesquisas 
científicas 

2º BIMESTRE 

●O estudo da química 
●O átomo: Estrutura e 
Identificação. 
●Construção da matéria e modelos 
atômicas. 
●Os elementos químicos e suas 
representações. 
●Construção da tabela periódica e 
distribuição eletrônica. 

Aulas expositivas e explicativas 
Estudo de gráficos e tabelas 
Uso do livro didático  
Pesquisando curiosidades 
Resolução de exercícios 

Exercícios de 
aprendizagem 
Exercícios de fixação 
Avaliações 
Trabalho 
Estudos  Dirigidos 

O processo de recuperação será 
continuo e diagnostico 
buscando atingir os objetivos de 
cada conteúdo 

Quadro branco 
Livro Didático 
Data show 
Estudos 
dirigidos 
Utilização de 
vídeo aulas 
Consulta a sites 
voltados a 
pesquisas 
científicas 

 
 

Conteúdo Metodologia Formas de avaliação Recuperação processual Recurso didático 

3º BIMESTRE 

●Movimento na Dinâmica 
●Formas de energia e SUS 
transformações 
●Energia Mecânica 
●Gravitação Universal 
●Movimento na Cinemática 
 

Aulas expositivas e explicativas 
Estudo de gráficos e tabelas 
Uso do livro didático  
Pesquisando curiosidades 
Resolução de exercícios 

Exercícios de 
aprendizagem 
Exercícios de fixação 
Avaliações 
Trabalho 
Estudos  Dirigidos 

O processo de recuperação será 
continuo e diagnostico 
buscando atingir os objetivos de 
cada conteúdo 

Quadro branco 
Livro Didático 
Data show 
Estudos dirigidos 
Utilização de 
vídeo aulas 
Consulta a sites 
voltados a 
pesquisas 
científicas 

4º BIMESTRE 

●Medidas Físicas 
●Sistema Internacional de 
Unidades 

Aulas expositivas e explicativas 
Estudo de gráficos e tabelas 
Uso do livro didático  

Exercícios de 
aprendizagem 
Exercícios de fixação 

O processo de recuperação será 
continuo e diagnostico 

Quadro branco 
Livro Didático 
Data show 
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●Notação Científica 
●Grandezas escalares e vetoriais 
Força. 

Pesquisando curiosidades 
Resolução de exercícios 

Avaliações 
Trabalho 
Estudos  Dirigidos 

buscando atingir os objetivos de 
cada conteúdo 

Estudos dirigidos 
Utilização de 
vídeo aulas 
Consulta a sites 
voltados a 
pesquisas 
científicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina:  Geografia 

Professora:  Valéria Nunes de Oliveira da Costa 

Bloco:   II etapa B – Turmas: A, B e C 

Turno: Matutino 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Continentes, oceanos e mares; 
●Oceania e Antártida: 
●Cartografia: localização e 
regionalização; Aspectos 
demográficos, políticos, sociais e 
econômicos, com ênfase na Austrália 
e Nova Zelândia. 
●Participação  brasileira na Antártida. 
●Questões ambientais e pesquisas 

Localizar, identificar as 
características territoriais dos 
continentes: Europa, Ásia, Oceania 
e Antártica. 
Identificar e relacionar aspectos 
físicos, ambientais, demográficos e 
econômicos da Oceania. 

Participação nas 
atividades propostas; 
Realização de testes 
de sondagem 
individual ou em 
dupla; 
 

Ao longo do bimestre será 
oportunizado ao estudante 
que não atingiu a 
expectativa de 
aprendizagem esperada no 
bimestre atividades de 
recuperação contínua 
como: exercícios extras e 
reavaliação de atividades. 

Utilizar mapas simples, 
croquis e roteiros 
gráficos como meio 
para compreender os 
conteúdos propostos 
neste bimestre. 
Provavelmente recursos 
on-line como o 
preenchimento de 
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científicas no continente. Tratado da 
●Antártida: conflito de interesses 
globais. 
 

Pesquisar aspectos físicos, 
ambientais do continente Antártico 
e o Tratado da Antártida. 

formulários criados no 
espaço Sala de Aula da 
Google. 

2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Europa: 
 ●Localização, regionalização do 
espaço natural. 
●Aspectos Demográficos, políticos  e 
econômicos. 
●Reconfiguração do espaço político; 
 
 
 

Identificar  e relacionar aspectos 
físicos, ambientais, demográficos, 
políticos, sociais e econômicos do 
continente europeu. 

Participação nas 
atividades propostas; 
Realização de testes 
de sondagem 
individual ou em 
dupla; 
Trabalho em grupo. 

Ao longo do bimestre será 
oportunizado ao estudante 
que não atingiu a 
expectativa de 
aprendizagem esperada no 
bimestre atividades de 
recuperação contínua 
como: exercícios extras e 
reavaliação de atividades. 

Utilizar a linguagem 
cartográfica para obter 
informações , 
representar e analisar a 
espacialidade do 
continente europeu. 

 
3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Ásia: 
 ●Localização, 
regionalização do espaço 
natural. 
●Aspectos Demográficos, 
políticos  e econômicos, com 
ênfase nos Tigres Asiáticos, 
●China e Japão. 
●Diversidade cultural, 
conflitos étnicos, políticos e 
religiosos. 
 
 

Identificar  e relacionar aspectos físicos, 
ambientais, demográficos, políticos, sociais e 
econômicos do continente asiático. 

Participação nas 
atividades propostas; 
Realização de testes de 
sondagem individual ou 
em dupla; 
Trabalho em grupo. 

Ao longo do bimestre 
será oportunizado ao 
estudante que não 
atingiu a expectativa de 
aprendizagem esperada 
no bimestre atividades 
de recuperação 
contínua como: 
exercícios extras e 
reavaliação de 
atividades. 

Utilizar a linguagem 
cartográfica para obter 
informações , 
representar e analisar a 
espacialidade do 
continente asiático. 

4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 
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●Globalização/Blocos 
Econômicos Mundiais; 
●Empresas Internacionais; 
●Organizações Econômicas 
e; 
●Atuação nos modos de 
vida das populações, 
identidades  e 
interculturalidades 
regionais: Europa, Ásia e 
Oceania. 
 
 

Compreender o processo de 
desenvolvimento industrial, a revolução 
tecnológica e sua influência no mundo 
globalizado; 
Analisar a atuação das corporações 
internacionais e das organizações 
econômicas mundiais no processo de 
globalização. 

Participação nas 
atividades propostas; 
Realização de testes de 
sondagem individual ou 
em dupla; 
 

Ao longo do bimestre 
será oportunizado ao 
estudante que não 
atingiu a expectativa de 
aprendizagem esperada 
no bimestre atividades 
de recuperação 
contínua como: 
exercícios extras e 
reavaliação de 
atividades. 

Utilizar a linguagem 
cartográfica para obter 
informações , 
representar e analisar o 
processo de 
globalização. 

 
 
 
 

Disciplina:  Geografia 

Professor:  Antonio Luiz Texeira 

Bloco:  II etapa B – Turmas D, E e F 

Turno: Matutino 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

● Geopolítica e 
organizações 
internacionais. 
● População Mundial 
●Migrações internacionais 

Aula expositiva e exercícios 
.  
 
 

Pesquisa Exercícios e 
prova 
 

Trabalho 
 

Livro didático e mapas 
 

2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 



 
 
 

142 
 

● Cidades Globais 
● Principais religiões 
● Intolerância religiosa 
● Globalizações 

Aula expositiva e exercícios 
.  
 
 
 

Pesquisa  Exercícios e 
prova 
 

Trabalho 
 

Livro didático e mapas 
 

3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●Europa: migrações e 
quadro populacional. 
●CEI (Comunidades dos 
●Estados Independentes) 
●Ásia , China e  Índia 

Aula expositiva e exercícios 

.  

Pesquisa Exercícios e 

prova 

 

Trabalho 

 

Livro didático e mapas 

 

4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●Oriente Médio 
●África 
●Oceania 
 
 
 

Aula expositiva e exercícios 

.  

Pesquisa Exercícios e 

prova 

 

Trabalho 

 

Livro didático e mapas 

 

 

 

Disciplina:  História 

Professora:  Tatiane 

Bloco:  II etapa B – Turmas: A,B e C 

Turno: Matutino 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 
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●Primeira Guerra Mundial 
●Revolução Russa 
●1929 – Capitalismo em 
Crise 
●Ameaça Totalitária 

Aula expositiva dialogada; leitura de 

textos; exposição de cartazes; exibição 

de vídeos, slides e similares 

.  

 

A avaliação será contínua no 

decorrer do bimestre, 

levando em consideração a 

pontualidade, freqüência e 

participação em sala de aula; 

realização de exercícios, 

trabalhos e avaliação 

individual por período. 

 

 

 

 

 

2º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●Segunda Guerra Mundial 
●Guerra Fria  
●Descolonização da Ásia e 
da África 
 

 

 

 

Aula expositiva dialogada; leitura de textos; 

exposição de cartazes; exibição de vídeos, 

slides e similares 

.  

 

A avaliação será contínua 

no decorrer do bimestre, 

levando em consideração 

a pontualidade, 

freqüência e participação 

em sala de aula; 

realização de exercícios, 

trabalhos e avaliação 

individual por período. 

 

 

 

 

 

3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de 
Avaliação 

Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 
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●Brasil: as oligarquias no 
poder. 
●O tenentismos  e a 
Revolução de 1930 
●Quinze anos no poder 

 

 

 

Aula expositiva dialogada; leitura de textos; 

exposição de cartazes; exibição de vídeos, 

slides e similares 

.  

 

A avaliação será contínua 

no decorrer do bimestre, 

levando em consideração 

a pontualidade, 

freqüência e participação 

em sala de aula; 

realização de exercícios, 

trabalhos e avaliação 

individual por período. 

 

 

 

 

4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●Vargas do afastamento ao 
retorno 
●De Juscelino a Jango 
 

 

 

 

Aula expositiva dialogada; leitura de textos; 

exposição de cartazes; exibição de vídeos, 

slides e similares 

.  

 

A avaliação será contínua 

no decorrer do bimestre, 

levando em consideração 

a pontualidade, 

freqüência e participação 

em sala de aula; 

realização de exercícios, 

trabalhos e avaliação 

individual por período. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Disciplina:  História 
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Professora:  Leonardo 

Bloco:  II etapa B 

Turno: matutino 

1º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação Processual Recursos Didáticos 

●Primeira Guerra Mundial 
(menções aos antecedentes 
do capítulo 1)  
●Revolução Russa 
●Primeira República 

Aulas Expositivas e Dialogadas; 
Trabalhos individuais e Coletivos; 
Apresentação de Trabalhos; 
Pesquisas; 
Uso de Recursos Áudio Visuais – Multimídia; 
Filmes e Documentários; 
Uso de Jornais, Revistas, Informativos; 
Utilização, Interpretação e Construção de Mapas; 
Viagens de Estudo; 
Análise de Informações Coletadas nos Diversos 
Meios de Comunicação: Oral, escrita e ouvida; 
Produção, Leitura e Interpretação de Textos; 
Leitura e Interpretação de imagens 

Prova Bimestral; 
Pesquisas; 
Atividades no 
caderno; 
Trabalhos em 
grupo;Participação em 
sala. 

 
 

Livro didático;  
Quadro branco; 
Quadro / Pincel; 
Recursos audiovisuais 
(Datashow, Filmes, 
PowerPoint etc.);  
Sala de multimídia; 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º Bimestre 
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Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●A Grande Depressão de 
1929 
 ●Ascensão de Nazifascismo 
●A Segunda Guerra 
Mundial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aulas Expositivas e Dialogadas; 
Trabalhos individuais e Coletivos; 
Apresentação de Trabalhos; 
Pesquisas; 
Uso de Recursos Áudio Visuais – 
Multimídia; 
Filmes e Documentários; 
Uso de Jornais, Revistas, Informativos; 
Utilização, Interpretação e Construção de 
Mapas; 
Viagens de Estudo; 
Análise de Informações Coletadas nos 
Diversos Meios de Comunicação: Oral, 
escrita e ouvida; 
Produção, Leitura e Interpretação de 
Textos; 
Leitura e Interpretação de imagens 

Prova Bimestral; 
Pesquisas; 
Atividades no caderno; 
Trabalhos em 
grupo;Participação em 
sala. 

 
 

Livro didático;  
Quadro branco; 
Quadro / Pincel; 
Recursos audiovisuais 
(Datashow, Filmes, 
PowerPoint etc.);  
Sala de multimídia; 
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3º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●Era Vargas 
●Democracia e 
Desenvolvimento no Brasil 
(com menções aos capítulos 
9, 10 e 11) 
●A ditadura-militar 
brasileira. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aulas Expositivas e Dialogadas; 
Trabalhos individuais e Coletivos; 
Apresentação de Trabalhos; 
Pesquisas; 
Uso de Recursos Áudio Visuais – 
Multimídia; 
Filmes e Documentários; 
Uso de Jornais, Revistas, Informativos; 
Utilização, Interpretação e Construção de 
Mapas; 
Viagens de Estudo; 
Análise de Informações Coletadas nos 
Diversos Meios de Comunicação: Oral, 
escrita e ouvida; 
Produção, Leitura e Interpretação de 
Textos; 
Leitura e Interpretação de imagens 

Prova Bimestral; 
Pesquisas; 
Atividades no caderno; 
Trabalhos em 
grupo;Participação em 
sala. 

 
 

Livro didático;  
Quadro branco; 
Quadro / Pincel; 
Recursos audiovisuais 
(Datashow, Filmes, 
PowerPoint etc.);  
Sala de multimídia; 
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4º Bimestre 

Conteúdo Metodologia Formas de Avaliação Recuperação 
Processual 

Recursos Didáticos 

●Fim da URSS 
●Nova Ordem Mundial 
●O Brasil da Nova 
República 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aulas Expositivas e Dialogadas; 
Trabalhos individuais e Coletivos; 
Apresentação de Trabalhos; 
Pesquisas; 
Uso de Recursos Áudio Visuais – 
Multimídia; 
Filmes e Documentários; 
Uso de Jornais, Revistas, Informativos; 
Utilização, Interpretação e Construção de 
Mapas; 
Viagens de Estudo; 
Análise de Informações Coletadas nos 
Diversos Meios de Comunicação: Oral, 
escrita e ouvida; 
Produção, Leitura e Interpretação de 
Textos; 
Leitura e Interpretação de imagens 

Prova Bimestral; 
Pesquisas; 
Atividades no caderno; 
Trabalhos em 
grupo;Participação em 
sala. 

 
 

Livro didático;  
Quadro branco; 
Quadro / Pincel; 
Recursos audiovisuais 
(Datashow, Filmes, 
PowerPoint etc.);  
Sala de multimídia; 
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APÊNDICE III – PROJETOS 

 

1.0 Semana de Educação para a Vida 

Público Alvo 

Estudantes do CEF 11 

 

Objetivo 

Buscar a conscientização de nossos alunos quanto ao respeito às diferenças e um maior entrosamento entre eles ao longo do 

ano. 

 

Justificativa 
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Seguindo os moldes da Lei 11.988 de 2009, o CEF 11 trabalha, seguindo o calendário escolar promove a Semana de Educação 

para a Vida, promovendo nesta semana atividades especiais. 

Metodologia 

 Realização de atividades diferenciadas aos estudantes e à comunidade local com diversos temas como: 

● Palestras e oficinas sobre: autoestima, higiene pessoal, bem estar, bullying, racismo e sexualidade.  

● Exibição de filme que abordam temas como autoestima, racismo e bulllying. 

● Aplicação da dinâmica Gentileza Gera Gentileza– afetividade e honestidade. Nesta dinâmica foi colocada, em um ponto 

estratégico da escola, uma cesta com pirulitos onde o aluno que tivesse interesse em adquirir uma ou mais unidades, deveria 

realizar o depósito do valor dos itens adquiridos e escrever uma mensagem afetuosa a quem iria presentear com o pirulito. 

O valor definido do doce foi de R$ 0,10 e uma urna para depósito de moedas e papel para bilhete. Quando o aluno pagava 

um pirulito, teria que deixar R$ 0,10 e no papel escrevia uma mensagem afetiva e presenteava um colega.  

● Culminância da semana com a participação da comunidade na escola nas atividades de exames oftalmológicos, aferição 

de pressão, futsal na quadra entre pais e alunos, oficina de automaquiagem e neutralizador de odores, consultoria jurídica, 

teste vocacional, bioimpedância, entre outros. 

 

 

 

 

1.1 Semana da Inclusão 

Público Alvo 

Alunos do CEF 11, corpo docente, coordenação, direção, sala de recursos e orientação educacional. 

 

Objetivos 

● Debater com o corpo docente as dificuldades e superações com a inclusão; 



 
 
 

151 
 

● Promover o respeito às diferenças e entrosamento entre alunos por meio da conscientização e do respeito entre eles. 

 

 

 

Justificativa 

A educação no Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia é inclusiva, mas nem todos tiveram ou se sentem preparados 

para a inclusão. Anualmente, seguindo o calendário oficial da secretaria, paramos para pensar e debater um pouco mais sobre este 

tema. Nossos alunos também participam deste momento e tentando acima de tudo conscientizá-los do quanto é real e importante à 

inclusão. É nesta semana que enfatizamos o quanto é importante respeitar e amar o próximo.  

 

Metodologia 

Uma comissão formada por alguns professores, sala de recursos e orientação executou um trabalho onde cada turma de 9º ano 

realizou uma atividade diferenciada com os alunos ANEE´s: 

● Aplicação de textos voltados para o tema; 

● Aplicação de dinâmica ministrada pelo professor regente; 

● Exibição de vídeos voltados para o assunto: Corda, Gente como a Gente, Inclusão de Maurício de Sousa; 

● Intervalos orientados; 

● Exposição de fotografias; 

● Apresentação de uma peça teatral envolvendo o tema inclusão; 

● Apresentação das síndromes às turmas; 

● Desenvolvimento de um trabalho de pintura com os alunos especiais; 

● Sessão de cinema entre os alunos; 

● Dinâmicas com todos os alunos vivenciando as limitações dos alunos com necessidades especiais; 
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● Palestras; 

● Sala de vivência com os professores da sala de recursos; 

 

 

 

 

1.2 OBMEP – Olimpíada Brasileira de Matemática  

Público Alvo 

Todos os alunos do CEF 11 e professores da disciplina de matemática. 

 

Objetivos 

● Estimular o estudo da matemática; 

● Revelar novos talentos na área de exatas; 

● Melhorar a autoestima de parte dos alunos da rede; 

 

Justificativa 

Demonstrar aos nossos alunos suas potencialidades e habilidades no estudo da matemática.  

 

Metodologia 

Toda a escola é inscrita anualmente na OBMEP e um dos coordenadores pedagógicos, faz o acompanhamento de todo o 

processo. 
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Os professores são estimulados a trabalharem questões anteriores da olimpíada a fim de preparar e conscientizar os nossos 

alunos para a olimpíada.  

Os alunos classificados para a segunda fase recebem uma melhor preparação por meio de uma oficina ministrada no horário 

contrário ao das aulas, por um professor de matemática. Essa oficina consiste na explicação e aplicação de exercícios nos mesmos 

moldes da OBMEP. 

 

 

1.3 Jogos de Interclasse 

Público alvo 

 Alunos, matriculados e frequentes, nos turnos: matutino e vespertino desta Unidade Escolar. 

 

Objetivo Geral 

● Realizar um Campeonato esportivo dentro do ambiente escolar que vise a participação do maior número de alunos e 

proporcione uma atividade fora de sala entre alunos e professores, utilizando como foco o esporte. 

 

Objetivos Específicos 

 

● Promover oportunidades de manifestação e desenvolvimento das potencialidades físicas e desportivas, bem como: liderança, 

disciplina, sociabilidade, valorizando, sobretudo, a importância de uma participação sadia. 

● Incentivar a prática esportiva como instrumento para superação do individualismo e a formação da personalidade, independente 

de seus talentos, assegurando a todos o acesso a sua prática. 
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● Utilizar o desporto como meio de educação. 

 

 

 

 

 

Justificativa 

 

O esporte é de extrema importância para o desenvolvimento das capacidades e habilidades motoras e cognitivas dos alunos. 

Hoje em dia, percebemos que cada vez menos as crianças e adolescentes tem contato com as atividades esportivas fora do ambiente 

escolar, pois a internet e os jogos eletrônicos têm preenchido o período em que estas deveriam estar se exercitando.  

 

Dessa forma, o Projeto Interclasse, não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira, pois favorece o 

desenvolvimento dos aspectos físicos, cognitivos, afetivos e principalmente a interação e respeito entre colegas de classe e 

professores. 

 

Devemos destacar que, a competição é elemento fundamental do esporte, que dá sentido a sua existência, portanto, qualquer 

ação orientada para o ensino aprendizagem do esporte não está desvinculada da necessidade de se aprender a competir.  

 

 Para tanto, a proposta dos Jogos Interclasse deve estar integrada ao Programa Curricular, como produto do Projeto Político 

Pedagógico da escola, desenvolvido na área de conhecimento do Componente Curricular Educação Física, mas de forma 

interdisciplinar, permitindo o envolvimento de todos os professores. 
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Modalidades Propostas 

● Futsal masculino e feminino; 

● Queimada; 

● Voleibol; 

● Tênis de mesa; 

● Xadrez; 

● Dama; 

● Dominó; 

 

Metodologia 

A realização dos Jogos Interclasse será durante o período de aula do aluno. Os dias letivos reservados aos Jogos Interclasse 

serão destinados apenas para as atividades esportivas. Os alunos deverão comparecer uniformizados e com roupa adequada para 

participar dos jogos respectivos a sua série/turma, conforme regulamento e tabela previamente divulgada pela equipe de Educação 

Física. Os jogos coletivos acontecerão nas quadras esportivas da própria escola e os jogos individuais como xadrez, dama, tênis de 

mesa e dominó em salas de aula. Todos os professores devem colaborar com a organização dos jogos, participando das atividades 

propostas durante seu respectivo turno de regência na Unidade Escolar, assim como professores integrantes da coordenação, apoio 

pedagógico e direção. 

 

Durante o período de jogos, visando à segurança dos participantes, somente será permitida a entrada na escola os alunos de 

cada turno: vespertino e matutino, separadamente, ou seja, o estudante deverá comparecer apenas no turno referente a seu horário 
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de aulas. Não será autorizada a entrada de pessoas que não são da escola. Na portaria, o estudante deverá apresentar a carteirinha 

de identificação da escola. 

 

Ao final do campeonato haverá a premiação das equipes vencedoras em cada modalidade esportiva, serão entregues medalhas 

para 1º, 2º e 3º lugares.  

 

1.4 Festa Junina 

Público Alvo 

 Toda a comunidade docente e discente do CEF 11. 

 

Objetivos 

● Promover o espírito competitivo entre as turmas que compõem a escola; 

● Desenvolver a habilidade de trabalho em equipe entre os alunos; 

● Aumentar a interatividade entre professor conselheiro e turma; 

● Promover uma aproximação maior da comunidade local com a escola; 

● Resgatar da cultura, tradições e das comidas típicas juninas; 

 

Metodologia  

Gincana 

● As turmas serão acompanhadas pelos seus conselheiros e participarão da gincana arrecadando gêneros alimentícios, 

vendendo rifas e cumprindo as atividades solicitadas pela coordenação ao longo de um mês; 
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● Os conselheiros auxiliarão sua turma incentivando, gerenciando e acompanhando a pontuação alcançada ao longo da gincana; 

● Os gêneros alimentícios e as atividades são classificados por pontos e podem sofrer alteração de valor na pontuação ao longo 

do período da gincana; 

● A gincana será lançada com um mês de antecedência; 

● A pontuação de cada turma será divulgada diariamente a todos; 

● A turma vencedora ganhará um passeio a ser definido pela coordenação; 

 

Realização da Festa 

● Deve acontecer no dia e horário pré-estabelecido entre a direção e professores; 

● A decoração da Festa acontecerá com a participação de professores e alunos um dia antes do evento de acordo com o tema 

definido; 

● As barracas serão comandadas com os professores: 

o Pipoca e Canjica:  

o Pescaria:  

o Cachorro Quente e Refrigerante:  

o Fritas e Mini-pizza:  

o Guloseimas:  

o Correio Elegante:  

o Refeitório:  

o Caixa:  

o Som:  

o Animação:  

o Bingo; 

● Sorteio da premiação da rifa; 

● Música de acordo com o tema da festa; 

● Concurso de dança; 

● Aero rock; 
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● Acerte o alvo; 

● Cama elástica; 

 

 

 

1.5 Minha Nota 

Público Alvo 

 Alunos do CEF 11, professores docentes, direção, coordenação e responsáveis pelos alunos. 

Objetivo 

 Melhorar significantemente a comunicação entre escola e família por meio de registros diários sobre a rotina, desempenho e 

atividades realizadas na escola. Proporcionar aos responsáveis o acesso em tempo ágil das informações de interesse coletivo e/ou 

individual da escola ou dos alunos. 

Desenvolvimento 

 Em 2015 a empresa Giga Digital, apresentou à escola a ferramenta Minha Nota e trouxe uma proposta experimental de 

utilização da ferramenta. A direção e coordenação consideraram interessante a participação deste experimento, apresentou aos 

responsáveis dos alunos por meio de reunião e a maioria se propôs a participar da proposta. Desde então, parte das famílias aderiu 

ao projeto.  

 A adesão ao Sistema ainda não corresponde à maioria, mas o interesse vem crescendo e já temos casos de alunos que foram 

matriculados em nossa instituição por serem atraídos por essa proposta de acompanhamento. 

 Os professores também estão aderindo aos poucos, registrando o dia a dia das atividades, as avaliações e até mesmo o 

desempenho disciplinar e acadêmico de seus alunos. 
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1.6 A INFORMÁTICA NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM  

 

A sociedade da Informação trouxe inúmeros impactos de ordem sócio econômico cultural, onde o conhecimento e a 
aprendizagem se transformam em riqueza, muitas vezes mais valiosas que o dinheiro. Nesse sentido, o processo de exclusão social, 
que tem se agravado ao longo das últimas décadas, será ainda maior se não houver políticas públicas e ações de combate ao 
aprofundamento das desigualdades sociais, que também são consequência das novas tecnologias.  

 

    Entende-se por Inclusão Digital  a democratização do acesso às Tecnologias da Informação, de forma a permitir a inserção de 
todos na sociedade da informação. Inclusão digital é também simplificar a sua rotina diária, maximizar o tempo e as suas 
potencialidades. Um incluído digitalmente não é aquele que apenas utiliza essa nova linguagem, mas aquele que usufrui desse suporte 
para melhorar as suas condições de vida. 

Pesquisas realizadas através do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP refletem a deficiência do currículo 
escolar e não a capacidade de aprendizagem dos alunos, principalmente pelo fato de estarem excluídos digitalmente. Os resultados 
confirmam a precariedade das escolas e da qualidade do ensino que vem sendo oferecido aos alunos de classes sociais menos 
favorecidas.  

Apesar da LDB, em vigor desde 1996, já preconizar a necessidade da “alfabetização digital” em todos os níveis de 
ensino, o censo escolar revela que, em 1999, apenas 3,5% das escolas de ensino básico tinham acesso ao 
computador e cerca de 64 mil escolas do país não possuíam, sequer, energia elétrica. 

Nos últimos anos, essa proximidade tem mudado, com as iniciativas do governo, em promover a inclusão digital, oferecendo 
equipamentos que já existem em algumas escolas, têm sua utilização ainda pouco frequente, constituindo-se apenas numa atividade 
isolada, incluída na rotina do aluno. Os laboratórios são pouco utilizados ao longo do dia, como, também, as bibliotecas, por 
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exemplo.Falar em inclusão digital nas escolas não significa apenas instalar equipamentos. É preciso preparar professores e toda a 
comunidade educacional, na perspectiva de se quebrar as barreiras existentes e todos se apropriarem do uso dessa poderosa 
ferramenta como apoio às suas atividades de rotina. 

A situação da exclusão social no Brasil e os resultados positivos de projetos de inclusão digital já vivenciados em diversos 
estados do país mostram a importância da socialização do conhecimento como forma de minimizar os problemas sociais, porém, essa 
iniciativa precisa ser disponibilizada para um maior número de pessoas. 

        O computador, bem como a internet, as redes sociais e ossmartfones, são hoje ferramenta presentes e essenciais em quase 
todos os setores de atividades escolares e profissionais, torná-lo acessível às camadas de baixa renda é um desafio que deve ser 
encarado pelos homens públicos com toda a seriedade que o assunto merece. Do contrário, o Brasil jamais será um país digno, 
enquanto milhões de pessoas continuar à margem dos avanços tecnológicos e educacionais. 

Segundo Carlos Seabra, 

“o computador é o veículo de transporte de mente e um instrumento essencial de trabalho, não podemos preparar 
as novas gerações para um mundo de subalternidade, tanto do ponto de vista individual quanto na perspectiva da 
Nação [...] é necessário frisar que a Inclusão Digital não é apenas ensinar a utilização da tecnologia ou disponibilizar 
o acesso à rede é preciso haver um trabalho de identificar as demandas informacionais [...] A produção de 
conteúdos deve ser vista como uma estratégia importante no processo de inclusão, somando-se [...] integração 
com políticas públicas e ações de responsabilidade social”. 

Compreendemos que a tecnologia pode se configurar no agravamento dos conflitos existentes, ou pode transformar-se em 
uma ferramenta poderosa no processo de democratização do saber. Diante dessa premissa, surge a necessidade de se desenvolver 
e implementar o projeto de um ESCOLA DE INCLUSÃO DIGITAL E DE CIDADANIA – EIDC.  

A inclusão digital deve ser pensada como uma estratégia para a inclusão social das camadas mais desfavorecidas da 
população, transcendendo os modismos que se agregaram ao conceito. Como afirma Silveira, “incluir digitalmente é um primeiro 
passo para a apropriação das tecnologias pelas populações socialmente excluídas com a finalidade de romper com a reprodução da 
miséria” (Silveira, 2003:44-45). 

A Inclusão Digital, para acontecer, precisa de três instrumentos básicos que são: computador, acesso à rede e o domínio 
dessas ferramentas, pois não basta apenas o indivíduo possuir um simples computador ligado à internet para ser considerado incluído 

https://www.google.com.br/search?client=safari&rls=en&dcr=0&q=smartfones&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwie-oGpqa3YAhULI5AKHfgUBIAQvwUIJSgA
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digitalmente, é necessário  saber utilizar essas ferramentas. A inclusão digital volta-se também para o desenvolvimento de tecnologias 
que ampliem a acessibilidade para pessoas de mobilidade reduzida, por exemplo. 

Este projeto além de oferecer o conhecimento básico de informática se propõe a ampliar os horizontes dos participantes de 
maneira que eles mesmos possam identificar como obter vantagens destes novos conhecimentos, buscando promover a inclusão 
social através de oficinas que possam agregar valores humanos que ajudam na formação dos participantes, incentivando a educação 
e o bem-estar familiar e pessoal. 

 A iniciativa do projeto tem como objetivo principal oferecer cursos básicos de informática para adolescentes da comunidade 
escolar do Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia na faixa etária dos 11 aos 15 anos, propiciar a melhoria da qualidade de 
vida dos adolescentes, integrando-os ao mundo digital e valorizando a cidadania de quem ainda tem muito a aprender e contribuir. 

O projeto prioriza o aprendizado e a utilização da Web, o acesso gratuito aos serviços, as informações e as facilidades da 
Internet, orientado pelo grupo de professores dessa Instituição de Ensino, quebrando as barreiras digitais que existem para muitas 
pessoas. 

 

Justificativa 

A necessidade de se fazer a inclusão socioeconômica e humana das pessoas, proporciona igualdade de oportunidade e 
direitos. A inclusão social é a democratização do acesso a tecnologia da informação, um modo de educação que visa propiciar a todos 
a inclusão na computação. 

 

Público-alvo 

Alunos da comunidade escolar do Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia. 

Critério de acesso 

Pertencer à comunidade Escolar do Centro de Ensino Fundamental 11 Ceilândia. 
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Geral 

● Oferecer informações e condições básicas de informática para adolescentes da comunidade Escolar do Centro de Ensino 
Fundamental 11 de Ceilândia.  

● Propiciar a melhoria da qualidade de vida dos adolescentes, integrando-os ao mundo digital e valorizando a cidadania de quem 
ainda tem muito a aprender e contribuir. 

O projeto prioriza o aprendizado e a utilização da Web, o acesso gratuito aos serviços, as informações e as facilidades da Internet, 
orientados e conduzidos pelos professores, quebrando as barreiras digitais que existem para muitas pessoas. 

Específicos 

● Ensinar noções básicas do funcionamento do microcomputador com um enfoque totalmente prático, oferecer inclusão digital 
para os adolescentes da comunidade escolar do Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia; 

● Ensinar noções básicas do sistema operacional; 
● Oferecer um curso de digitação para os alunos;    

● Ensinar noções básicas do Office: Word e Powerpoint que auxiliem em suas atividades e trabalhos escolares;   
● Ensinar e disponibilizar a navegação na Internet como meio de acesso às informações e ao conhecimento, gratuitamente; 
● Ensinar a utilizar o correio eletrônico como veículo de comunicação; 
●   Orientar o uso da Internet como fonte de pesquisa e estudo contribuindo para o processo de ensino aprendizagem.  

 

Resultados Esperados 

● Inserção dos educandos ao meio digital; 
● Utilização da internet e da Web como meio de consulta, pesquisa e estudos; 

● Proporcionar mudanças na vida dos educandos da comunidade Escolar do Centro de Ensino Especial 11 de Ceilândia 
promovendo a inclusão e o domínio digital (que inclui acesso e conhecimento de tecnologia); propiciando mudanças individuais 
e mudanças na comunidade onde está inserido. 
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1.7 O Teatro na Transformação da Juventude 

Ampliar o conhecimento de artes para jovens que vivem fora do plano piloto, no intuito de descentralizar a produção cultural de 
Brasília, além de ser um trabalho de formação de plateia na capital. A oficina propõe um mergulho dos alunos no fazer teatral com 
aulas práticas de jogos teatrais, improviso, expressão corporal, musicalidade e criação de roteiros. A ideia é de estimular a criatividade 
artística dos jovens, integrando as necessidades de sua comunidade com a representação teatral. Com aulas semanais os alunos 
irão aprender como utilizar o palco, como falar em público e como coordenar as ideias em roteiros para criação de um espetáculo. 
Projeto em desenvolvimento com a Secretaria de Cultura do DF. 

 
 
 

Objetivo 
 
Despertar para a linguagem artística, diminuir a timidez, entender o teatro como ferramenta de expressão social, elencar temas 

da comunidade em questão de representação, desenvolvimento da comunicabilidade, estímulo à leitura, desenvolvimento de 
habilidades artísticas tais como escrita, fala, movimento, musicalidade, ritmo, criatividade e linguagem visual cênica. Além de 
desenvolver a capacidade de interpretação de textos. 

 
Público Alvo 

 
Estudantes do CEF 11 dos oitavos e nonos anos. 
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1.0 Projetos Interventivos 

 

1.1 Oficina da OBMEP 

Público Alvo 

 Alunos do CEF 11 que foram classificados para a segunda fase da olimpíada. 

 

Objetivo 

 Garantir aos nossos alunos uma melhor preparação para a realização das olimpíadas. 

 

Justificativa 

 Garantir uma melhor preparação destes alunos para a segunda etapa da olimpíada por meio da aplicação de exercícios 

complementares. A oficina ocorre fora do horário normal das aulas. 

 

1.2 0Prevenção de Reprovação aos alunos fora de faixa 

Público Alvo 
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 Alunos do CEF 11 que apresentam defasagem de idade e ano escolar. 

 

Objetivos 

 Elaborar e executar um plano de ação para minimizar os riscos de reprovação dos alunos que apresentam distorção de série e 

idade.  

 

Justificativa 

 O CEF 11 se preocupa com o aumento da reprovação de alunos que apresentam quadros reincidentes de reprovação e quer 

com o desenvolvimento deste projeto interventivo, buscar junto a estes alunos e seus responsáveis um maior comprometimento e 

interesse a fim de diminuir as chances destes alunos continuarem reprovando.  

Metodologia 

● Monitorar o desempenho bimestral destes alunos; 

● Sensibilizar a família para que esta possa participar mais do processo de aprendizagem do aluno; 

● Convocar responsáveis e alunos a fim de sensibilizá-los na responsabilidade de buscarem a aprovação; 

● Identificar se o baixo rendimento do aluno é por desinteresse ou dificuldade de aprendizado; 

● Se o baixo rendimento for por dificuldade de aprendizagem, oferecer a ele em período contrário ao das aulas, oficinas de reforço 

nos conteúdos de português e matemática; 

● Se o baixo rendimento for por desinteresse, buscar conscientizá-lo por meio de conversas e intervenções do SOE um maior 

comprometimento deste aluno. 

● Os professores em sala de aula realizarão um trabalho de envolvimento deste aluno, dando ênfase à autoestima deste aluno 

e buscando dele um maior grau de comprometimento e responsabilidade. 
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2.0 Projetos Específicos 

Tendo optado pela Pedagogia de Projetos, a escola apresenta, abaixo, os projetos em desenvolvimento na disciplina PD 

em2018. 

Bimestre Projeto Objetivo/Ações 

1º Resgatando Valores Resgate de Valores – Despertar o senso 
de justiça e a valorização do ser 
humano./Textos e debates sobre o 
assunto. 

2º Saúde e bem estar Esclarecer e conscientizar os alunos 
quanto ao melhor funcionamento do 
corpo e práticas de boa saúde e bem 
estar. 

3º Educação Ambiental Promover na unidade de ensino uma 
conscientização ambiental. 

4º Educação Financeira Despertar interesse crítico para a 
questão financeira./Aulas expositivas e 
debates. 
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 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 

Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia 

 

Registro de Proposta de Projeto Pedagógico 

Tema: Semana Cultural 

 

Justificativa: Para fomentar a criatividade e a capacidade de expressão dos alunos. Ter uma semana no ano letivo voltada para que os alunos 

possam mostrar seus talentos e habilidades artísticas faz com que a escola estimule a produção artística, o contato social entre os 

estudantes e a oportunidade de fazerem de forma multidisciplinar a integração do conteúdo.   

 

 

Objetivo Geral: 

 

● Estimular a criatividade e a auto expressão dos alunos. 

 

Objetivos Específicos 
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● Fazer com que os alunos trabalhem em grupos 

● Revelar talentos 

● Desenvolver habilidades artísticas nos estudantes 

● Trazer uma cultura de paz para escola. 

 

Público Alvo: Estudantes do Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia 

 

 

Metodologia:  

A partir das aulas de artes dos 8º e 9º anos em que serão trabalhados filmes com os alunos a partir dos conceitos da linguagem audiovisual. 

As aulas de PD3 também vão produzir 4 performances artísticas em que os alunos criam seus projetos artísticos da ideia até a apresentação.  

Aas aulas de teatro que ocorrem no contraturno na Integral produzirá um espetáculo teatral como resultado da Oficina.  

 

 

 
 
 
 
 
 

Atividades: 

 

● Festival de dança – Grupos de alunos apresentam suas coreografias 

● Apresentação teatral do grupo de teatro da Integral no palco do refeitório. Uma no período da manhã outra no período da tarde.  

● Festival de Curta-metragem dos alunos. Os filmes serão realizados dentro da disciplina de artes para 8º e 9º anos no segundo 

bimestre. Será montada uma comissão julgadora de professores para uma premiação, de acordo com os moldes do Festival de Curtas 

da Secretaria de Educação. Os melhores filmes serão inscritos no festival da Secretaria. 
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● Sarau de poesias e música para quem se inscrever.  

● Exposição com desenhos, pinturas e fotos de alunos pelos corredores da escola. Com curadoria das professoras de artes Sônia e 

Larissa.  

● Apresentação das performances dos alunos de PD3 Artes: 8º E, 8ºF, 8ºG e 9ºF. 
 

Cronograma: 

 

Início Fim Atividade 

19/8 – Segunda-feira às 7h30  19/8 – Segunda-feira às 12h30  Preparação da semana cultural. Todos os alunos 
devem participar preparando a escola para a 
semana de atividades. Cada professor conduz 
uma turma.  

20/8 – Terça-feira às 10h15 20/8 – Terça-feira às 12h30 Apresentação teatral (Integral) 
Festival de curta-metragem 
Exposição de artes visuais 

21/8 - Quarta-feira às 10h15 21/8 - Quarta-feira às 12h30 Festival de dança 
Festival de curta-metragem 
Exposição de artes visuais 

22/8 – Quinta-feira às 10h15 22/8 – Quinta-feira às 12h30 Apresentação teatral (PD3 – 8º E e 8ºF) 
Festival de curta-metragem 
Exposição de artes visuais 

23/8 – Sexta-feira às 10h15                23/8 – Sexta-feira às 12h30 Apresentação teatral (PD3 – 8ºG e 9ºF) 
Festival de curta-metragem 
Premiação do festival de filmes 
Exposição de artes visuais 

 

Finalização/Avaliação: Os alunos que se inscreverem e participarem da Semana Cultural ganharão 1 ponto na média em todas as disciplinas. A ideia é 
estimular a participação de todos.  
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 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia 

REFORÇO ESCOLAR DE MATEMÁTICA 

Justificativa: 
Ser parceiro do aluno nas dificuldades significa ficar atento à maneira como os alunos aprendem, preocupando-se com a forma de corrigir e lidar com o 
erro. 
O fundamental é mudar a postura e transformar o erro e as dificuldades em situações de aprendizagem para que todos possam acertar juntos e alcançar 
os objetivos propostos. 
O acompanhamento do professor junto aos alunos, deve ser contínuo e diagnosticador, pois é uma espécie de mapeamento que vai identificando as 
conquistas e as dificuldades dos alunos em seu dia-a-dia. 
O professor deve tornar-se em um “investigador”, acompanhando o aluno na realização de suas tarefas. 
O trabalho de reforço, vem de encontro à proposta da “Escola Que Queremos”, ou seja, trabalhar coletivamente, reformulando atividades e construindo 
novos meios que levem os alunos a se “descobrirem” e a “descobrir” o seu potencial. 
Sendo responsável pelo desenvolvimento do aluno, o professor busca resgatar a autoestima do mesmo e transformá-lo num aluno capaz de ter 
conhecimento e capacidade de aprender. Aos olhos dos alunos, o professor é muito importante, e suas atitudes e sua ajuda vão ajudá-los a construir 
imagens positivas sobre a proposta de trabalho realizado por eles. 

 

Objetivo Geral: 
Estimular o aluno a localizar os erros; 
Permitir ao aluno que compreenda o seu potencial; 
Criar condições favoráveis que levem os alunos a aproximar-se mais do conhecimento; 
Criar novas técnicas, métodos e procedimentos para trabalhar as atividades, as quais os alunos apresentam dificuldades; 
Estimular o aluno a solucionar suas dúvidas, proporcionando um conhecimento amplo sobre o assunto estudado. 

 

Objetivos Específicos: 
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Estimular a compreensão do aluno e ao mesmo tempo despertar interesse; 
Criar aulas dinâmicas, atingindo a dificuldade apresentada; 
Fazer um diagnóstico e descobrir o que os alunos aprenderam e o que não aprenderam e como deverá trabalhar com as dificuldades dos alunos. 

 
 

Público Alvo: 
Alunos do 6º e 7º anos com baixo rendimento e com déficit de pré-requisitos. 

 

Metodologia: 
O professor regente deverá começar as aulas num ritmo mais lento, relembrando o que é considerado pré-requisito e avançando com o conteúdo 
paulatinamente, num ritmo adequado à aprendizagem do aluno e ao conteúdo da disciplina. 

 

Atividades: 
Aula de reforço de Matemática: 
Alunos do 6º ano: 1ª e 3ª terças-feiras de cada mês, das 09:00h às 10:00h, com a professora Nayara; 
Alunos do 7º ano: 2ª e 4ª terças-feiras de cada mês, das 09:00h às 10:00h, com a professora Crystianne. 
Os alunos terão à disposição uma monitora auxiliar e atividades impressas para estudo em sala de aula apropriada. 

 

Cronograma: 

 

Início Fim Atividade 

30/04/2019 26/11/2019 Aulas de reforço de Matemática 

 

Finalização/Avaliação: 
Mudar a prática de ensinar não significa mudar o funcionamento das atividades escolares. 
Precisamos adotar meios e métodos que valorizem nosso aluno e ao mesmo tempo buscar trabalhar dentro de um proposta inovadora e consciente, pois 
encontramos desafios e precisamos preparar os alunos e ao mesmo tempo estarmos preparados para novas mudanças. 
Nesse processo contínuo, é necessário partilhar as ideias e desenvolver o pensamento, pois “o aluno não nasce pronto”, é necessário que seja lhe seja 
inserido informações, orientações e ao mesmo tempo, conduzi-lo ao caminho da descoberta, da expectativa. 
Sabemos que o aluno motivado, aprende com mais facilidade, com mais interesse, e consegue estabelecer relações entre sua vivência e o que acontece 
ao seu redor. 
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O importante esclarecer é que a aprendizagem vivenciada é duradoura, progressiva, e não podemos ser “os responsáveis” em deixar “lacunas” na 
aprendizagem dos alunos. Devemos procurar meios e formas adequadas de conduzir o nosso aluno a um crescimento pessoal, intelectual e fazê-lo um 
“aluno criativo, feliz”, capaz de realizar suas atividades com interesse, bom desempenho e vontade de aprender. 
Se o professor apresenta vontade, interesse e responsabilidade em recriar e refazer sua proposta de trabalho, com certeza, os alunos responderão com 
atitudes positivas e ao mesmo tempo, apresentarão resultados satisfatórios. 

 
 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia 

 
Registro de Proposta de Projeto Pedagógico 

Tema: Visita ao Museu da Moeda 

 

Justificativa: Apresentação o ciclo de existência da moeda brasileira aos alunos. 

 

Objetivo Geral: 
●Proporcionar aos alunos o conhecimento da importância, evolução, construção, distribuição e destruição da moeda brasileira. 

 

Objetivos Específicos: 
●Conservação, zelo e cuidado com o dinheiro. 

 

Público Alvo: Alunos do 6º e 7º anos. 

 

Metodologia: Visitação utilizando transporte rodoviário de ida e de volta. 

 

Atividades: 
Pesquisa e elaboração através da coleta, organização e apresentação de dados em tabelas. Com apresentação de gráficos. 
 

 

Cronograma: 
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Início Fim Atividade 

Segundo bimestre. Segundo bimestre. Visitação 

  Pesquisa 

  Apresentação  

 

Finalização/Avaliação: Apresentação oral com recursos didáticos digitais, se necessário for. 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia 

 
Registro de Proposta de Projeto Pedagógico 

Tema: Oficina de Redação 

 

Justificativa: O projeto “Oficina de Redação” se mostrou necessário devido a provas diagnósticas realizadas no CEF 11, em que os resultados apresentados 
mostraram que os alunos não atendem aos requisitos básicos na escrita de uma redação. O gênero textual em questão é parte importante da vida 
educacional do aluno, sendo instrumento avaliativo para ingresso no ensino superior. Devido a isso, é imprescindível que esta habilidade seja 
desenvolvida a partir dos anos iniciais do ensino fundamental II, para que os alunos adquiram a aptidão de se expressar em texto mais complexos, 
permitindo a exteriozação do pensamento crítico e exercendo o papel social como indivíduo inserido na sociedade, assim como estejam preparados em 
momentos avaliativos, como vestibulares. 

 

Objetivo Geral: 
O projeto “Oficina de Redação” possui como objetivo desenvolver a habilidade de escrita de redações de forma significativa e relevante, permitindo que o 
aluno escreva textos coerentes e de acordo com a norma culta da Língua portuguesa. 

 

Objetivos Específicos: 
 
Proporcionar o hábito de escrever e reescrever os textos; 
Aprimorar o modo da escrita; 
Preparar o aluno do Ensino Fundamental II para as práticas de redação que serão propostas no Ensino Médio; 
Facilitar o trabalho do professor do Ensino Médio ao receber os alunos já habituados à escrita. 
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Público Alvo: Alunos dos 6º e 7º anos do Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia. 
 

 
 
 

Metodologia: Os encaminhamentos metodológicos seguem de acordo com a construção de uma sequência de atividades que possibilitem a concepção da 
estrutura e organização de uma redação. Usando de recursos diversos, a sequência didática busca atingir desde estruturas mais simples a estruturas 
complexas no desenvolvimento de uma redação. 
 

 

Atividades: 
 
Exposição de aulas teóricas sobre a estrutura e organização da redação, revisão e introdução de conceitos gramaticais essenciais para a construção da 
redação, usos de fontes da internet para elaborar a argumentação da redação. Após cada tópico da aula teórica haverá aulas práticas para que os alunos 
desenvolvam a habilidade da escrita. 
 

 

Cronograma: 
 

Início Fim Atividade 

26/04 19/12 Elaboração de redações de acordo com as 
orientações da professora regente. 

 

Finalização/Avaliação: 
Os alunos serão avaliados na participação das aulas e desenvolvimento das atividades durante todo o ano letivo, haverá uma avaliação 
contínua, porém ao fim de cada bimestre o aluno receberá a nota de acordo com o seu desempenho no período. 
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 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia 

 
Registro de Proposta de Projeto Pedagógico 

Tema: Técnicas de estudo e memorização de conteúdos 

 

Justificativa: 
 
As solicitações e exigências para a nossa memória são, cada vez mais, uma constante do dia-a-dia: códigos, senhas, números de telefone, emails etc. 
Por mais que tenhamos a ajuda de smartphones, tablets e celulares, nenhum hardware é mais valioso para a rotina do que o cérebro. 
No entanto, é justamente a memória uma das funções cognitivas mais prejudicadas pela sobrecarga de informações trazida pela tecnologia. Perdidos em 
um oceano de estímulos, acabamos esquecendo cada vez mais facilmente nomes, datas, prazos e informações. 
A não ser que haja uma dose grande de emoção acompanhando as informações que recebemos, precisamos passar pelo processo de repetição para 
guardar essas informações na memória e ou de algumas técnicas de associação para lembrarmos de qualquer coisa como: nomes, conceitos, palestras, 
números, rostos, artigos, fórmulas, listas, entre outras coisas. 
Nesse sentido, os mapas mentais são uma destacada ferramenta pedagógica que poderá compor um abalroamento inovador e válido aos métodos de 
aprendizagem, estudo e organização pessoal de alunos e professores no seu contexto educacional, permitindo obter melhores resultados nas atividades 
desenvolvidas. 
Conforme NONAKA, I. & TAKEUCHI. H, a exteriorização do conhecimento do educando é um processo de transformação do conhecimento tácito para o 
conhecimento explícito e esse conhecimento tácito é um conhecimento difícil de formalizar, de expor, o que dificulta sua transmissão e 
compartilhamento com outros. E ainda, o conhecimento explícito refere-se ao conhecimento transmissível em linguagem formal ou sistemática. 
               Essa exteriorização do conhecimento pode ser feita de diversas formas, como, por exemplo, através da elaboração de um resumo onde o 
educando expressa seu conhecimento, reflexões e conclusões sobre o tema em questão de forma bem sintética e organizada. Existem muitas linguagens 
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e maneiras para representarem o conhecimento, mas em geral, este é expresso na forma de um texto. O que se deve ressaltar é o fato de existirem 
outras formas para representarem esse conhecimento. 
Normalmente, quando o indivíduo é exposto a algo novo ele faz uso de basicamente duas premissas: comparação com aquilo que já se conhece 
(abordagem estrutural) e, então, procede de forma a armazenar (memorização) o novo conhecimento ou tentar simplificar o novo conteúdo de forma a 
se adequar em outro já pré-existente (abordagem redutora). Porém, se o novo conhecimento não obedecer a nenhum padrão experimentado após a 
abordagem estrutural ou redutora, ele geralmente será desconsiderado ou esquecido. 
A partir do olhar do educador, o aprendizado é mais fácil se for buscado no aprendiz suas referências e conhecimentos anteriores, o que torna o novo 
algo naturalmente amoldado. O uso de mapas mentais faz com que a aprendizagem tenha uma nova conotação, passando da aquisição isolada de 
informações para o estabelecimento de relações entre informações, ganhando significado cognitivo, lançando o conceito de aprendizagem significativa. 
Interessante mencionar nesse momento a ideia de inteligência para Piaget. Para ele, inteligência seria o processo de adaptação do organismo às novas 
situações e, como tal, uma implicação da construção contínua de novos esquemas mentais. Como essa proposta diz respeito ao mundo exterior, quanto 
mais complexo e organizado o estímulo oferecido pelo meio e, consequentemente, quanto mais complexa e organizada for a sua interação com o meio, 
mais “inteligente” será o indivíduo. 
A partir dessas considerações pode-se então dizer que a habilidade de ensinar outras pessoas de maneira eficaz depende do hábito de aprender de forma 
organizada. 
E como se dá essa organização? A organização na aprendizagem abrange, biologicamente, a integração de diferentes partes do cérebro a favor da 
absorção do conhecimento apresentado. Dessa forma, diferentes técnicas de auxílio à aprendizagem passaram a constar do rol de ferramentas 
pedagógicas de estudo, como: a programação neurolinguística (SEYMOUR & O’CONNOR, 1995), a sugestologia de Lazanov (BELANGUER, 1985), o 
programa de enriquecimento instrumental de Feuerstein (RUBINSTEIN, 2011), a rede semântica (HARTLEY & BARNDEN, 1997) e os mapas mentais 
(BUZAN, 1996). Dessas ferramentas, os Mapas Mentais é uma das mais simples e de fácil aprendizagem, por isso, acessível aos nosso alunos. 
              Dado o baixo rendimento dos alunos em avaliações internas e externas, bem como de concentração em um assunto, é importante desenvolver 
com os alunos do Centro de Ensino Fundamental 11 os seguintes passos para apreender os conteúdos:  
1. definir 
2. ler 
3. reler 
4. memorizar 
5. simplificar 
6. verbalizar 
7. espaçar 
8. percorrer 
 

 

Objetivo Geral: 
Possibilitar aos alunos uma nova ferramenta de aprendizagem.  
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Objetivos Específicos: 
Definir claramente um começo, meio e fim para o seu estudo. 
Aumentar a capacidade de compreensão de textos sobre qualquer assunto. 
Aumentar o foco naquilo que se está fazendo.  
Melhorar a capacidade de concentração, análise crítica, interpretação rápida e síntese de um texto ou livro. 
Melhorar a aprendizagem. 

 

Público Alvo: Alunos do 6º ao 9º ano. 
 

 

Metodologia: 
 
Trabalhar com atividades que envolvam três áreas básicas: organização, concentração e memorização; e estimular bons hábitos como alimentar-se de 
forma saudável e equilibrada, fazer atividades físicas regulares e manter boas relações interpessoais. 
 

 

Atividades: 
 
Produção de Mapas mentais, mapas conceituais, música, mnemônicos, desafios, palácio da memória, resumos, esquemas, cruzadinhas, áudios, vídeos, 
caça-palavras, desafios, produções de memórias. 
 

 

Cronograma: As atividades serão desenvolvidas durante todo o ano letivo. 

 
 

Finalização/Avaliação: Através de observação sistematizada dos resultados  das atividades realizadas pelos alunos. 
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Aulas PD- 6º e 9º anos – CEF 7 - Técnicas de memorização 
Introdução 

Esquecer alguns detalhes triviais do dia a dia, como onde deixou as chaves, por exemplo, não significa dizer que não se possui uma boa memória. Isso 
tem a ver com o quão presente se está naquele momento, o quão focado se está naquilo que está fazendo naquele instante. Na maior parte do tempo, 
estamos no automático e não focados naquilo que estamos fazendo. A facilidade em memorizar qualquer coisa depende do nível de interesse suscitado 
pela informação em questão. Naturalmente, é mais simples recordar coisas que achamos interessantes do que outras pelas quais não estamos tão 
interessados.  
Estudiosos descobriram que a capacidade de lembrar nomes melhora juntamente com outras habilidades cognitivas. Pessoas com boa memória possuem 
uma imaginação mais rica, o que facilita a concepção de soluções mais criativas diante de problemas. Há técnicas como as que permitem memorizar 
nomes e outras informações a partir do foco, visando maior efetividade nas aprendizagens, interações sociais, resolução de problemas e tomada de 
decisões. 
É muito importante investir em uma boa memória, mesmo que hoje em dia, tenhamos terceirizado nossa memória para dispositivos digitais.  

 
Objetivos gerais: 

● Entender como funciona a memória e aprender técnicas de memorização.  

Objetivos específicos: 

● Aumentar a capacidade de compreensão de textos para memorizar qualquer assunto. 
● Aumentar o foco naquilo que está fazendo.  
● Melhorar a capacidade de concentração, análise crítica, interpretação rápida e resumo de um texto ou livro. 
● Melhorar a aprendizagem, forma de estudos nas aulas e provas.    

Justificativa 
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Memorizar é reter, arquivar ou conservar informação, para recuperá-la sempre que necessário. Lembrar é tão importante como aprender; de outra 
forma, nunca conseguiríamos utilizar os conhecimentos adquiridos. 

As solicitações e exigências para a nossa memória são, cada vez mais, uma constante do dia-a-dia: códigos, senhas, números de telefone, emails etc. 
Por mais que tenhamos a ajuda de smartphones, tablets e celulares, nenhum hardware é mais valioso para a rotina do que o cérebro. 
No entanto, é justamente a memória uma das funções cognitivas mais prejudicadas pela sobrecarga de informações trazida pela tecnologia. Perdidos 

em um oceano de estímulos, acabamos esquecendo cada vez mais facilmente nomes, datas, prazos e informações. 
A não ser que haja uma dose grande de emoção acompanhando as informações que recebemos, precisamos passar pelo processo de repetição para 

guardar essas informações na memória e ou de algumas técnicas de associação para lembrarmos de qualquer coisa como: nomes, conceitos, palestras, 
números, rostos, artigos, fórmulas, listas, entre outras coisas. 

Memorizar é essencial! E ao contrário do que muitos pensam, é possível treinar a memória e controlar vários fatores relacionados com a mesma, 
bastando para tal cumprir alguns “exercícios” básicos.  
Por exemplo: Para lembrar ordem em uma lista aleatória, uma pessoa pode, por exemplo, mentalizar a imagem de objetos em casa ou outro local familiar, 
ou associar um nome próprio a outra palavra conhecida. 

Metodologia 

E por que é essencial saber memorizar? Para eliminar o sentimento de reprovação e de indagação: “Mas, por que eu esqueci disso”? Para se preparar 
para as provas, entrevista de emprego ou  não esquecer de algo, quando não se pode voltar atrás. 
Por meio de técnicas podemos resolver esse problema: nos organizando, realizando estudos regulares, constantes e da maneira certa, substituindo a 
leitura mecânica por uma leitura dinâmica, eficiente e interessante e manter o foco naquilo que está fazendo. Isso vale para qualquer tipo de informação 
que queremos absorver.  

As técnicas de memorização serão desenvolvidas nas turmas de PD em 8 aulas, numa sequência que ajudará o aluno a melhorar capacidade de 
compreensão de textos e ou memorizar qualquer assunto. 

Funcionará da seguinte forma:  
Aula 1- Entendendo do que se trata o tema memorização e de como potencializar a capacidade de compreensão e  de memorizar qualquer assunto.  
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Aula 2- Base da memória - nomes 
Esquecer um nome pode ser algo problemático, especialmente em ramos de atuação em que fazer conexões pessoais é algo importante. "É um grande 
deslize esquecer o nome de alguém — isso faz as pessoas se sentirem desimportantes e colocadas para escanteio". "O nome é algo muito pessoal, o que 
nesses casos exacerba esse sentimento (de rejeição), mas isso também o faz ser algo tão fácil de esquecer." 

O primeiro passo, afirmam especialistas, é prestar atenção quando alguém te diz o nome. Normalmente estamos tão envolvidos em nossos 
pensamentos que podemos nem escutar quando ouvimos um nome. Por isso, recomenda-se associar esse nome a uma imagem mental que remeta a ele 
e a um aspecto da aparência da pessoa. 

Exemplo: você é apresentado a João em uma festa. Primeiramente certifique-se que está escutando e prestando atenção quando ele se apresentar. 
Depois associe o nome a uma imagem. Mesmo se for algo estranho e que rime: João e pão, por exemplo. 

Em seguida, procure algo na aparência de João que case com essa imagem mental. Por exemplo, se João tiver orelhas grandes, pense em um par 
de orelhas de elefante em um pão francês. (E não diga à pessoa que está fazendo isso para não correr o risco de ofendê-la!). 

E quando tiver oportunidade, mais tarde ou no dia seguinte, repasse as imagens e os nomes em sua cabeça. 
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Variação - Repita o nome. 
Logo após ouvir o nome, encontre um modo gentil de repeti-lo. Talvez pergunte como soletrá-lo, caso seja complicado, ou apenas diga "prazer em 
conhecê-lo" com o nome da pessoa. 
  Mentalize uma imagem que remeta a esse nome. O nome Joana, por exemplo, pode trazer a imagem de uma joaninha. Associe a imagem a um aspecto 
da aparência da pessoa. Se Joana tiver um nariz estranho, pense em uma joaninha com esse nariz. Certifique-se que seja uma característica da pessoa 
que não irá mudar. O cabelo, por exemplo, pode ser cortado ou colorido. E não conte à pessoa que está fazendo isso para não correr o risco de ofendê-
la. 

Repasse a informação. Reserve um tempo mais tarde para repassar as imagens e os nomes na sua cabeça. 
✔ Escute com atenção.  

Normalmente estamos mais preocupados com o que vamos dizer quando alguém se apresenta. 
Aula 3 – Associação de ideias  
O ponto base da memória é a associação de ideias, seja de forma direta ou indireta.  Podemos fazê-lo conscientemente quando tentamos treinar a 
memória e, de forma intencional, procuramos ligar uma coisa àquela que devemos recordar (por ex., atar um fio no dedo para lembrar de fazer um 
telefonema). Ou podemos, associar ideias que, de início, não estão diretamente relacionadas mas que conseguimos estabelecer alguma ligação. 

✔ Escrever aquilo que se lembra 
Depois de fazer essa leitura repetitiva dos textos, escreva tudo o que guardou na sua memória. Isso vai ajudá-lo a reforçar a memorização. 

✔ Memória visual 
Está comprovado que temos mais facilidade em memorizar algo que vemos. A memória visual é um excelente auxiliar, pelo que ajuda sempre traduzir 
uma ideia para o papel, através de esquemas, gráficos ou mesmo copiando as ideias chave.  
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Aula 4 - Memônicos 

É uma técnica de memorização poderosa existente desde os antigos gregos. Mas o que é a memorização mnemônica? 
Um mnemônico é algo que podemos usar para lembrar de coisas com mais facilidade. 
A memorização mnemônica é uma técnica de memorização baseada na associação do que precisa ser lembrado com alguma outra coisa  de mais fácil 
memorização. 
Essa associação é feita com diversas outras coisas, como por exemplo, uma palavra, música, objetos, locais ou um poema. 
Um exemplo clássico é utilizar as mãos para saber o número de dias de cada mês. 
Seria muito simples saber se os meses simplesmente alternassem iniciando Janeiro com o número máximo de dias (31), fevereiro com menos (28), Março 
de volta com o máximo (31), Abril com menos (30) e assim por diante. 
O problema é que eles não continuam alternando dessa forma. Julho e Agosto são meses subsequentes um do outro e ambos possuem 31 dias. 
Dessa forma, para melhor lembrar usa-se às juntas dos dedos das mãos. Assim, as juntas são os meses com 31 dias, e os vãos entre as juntas são os meses 
com menos dias. 
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Outros exemplos de mnemônicos: 

1. Música 
Musiquinha do “ABC” da Galinha Pintadinha. 
Jingles também são um ótimo exemplo. Alguns não saem da cabeça e são uma forma das empresas gravarem a sua marca na cabeça do consumidor. 
Alguns dos jingles que mais famosos da publicidade brasileira: 
– Big Mac: “Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. É Big Mac. Big Mac!. 
– Bamerindus: “O tempo passa, o tempo voa. E a poupança Bamerindus continua numa boa.” 
– Danoninho: “Me dá, me dá, me dá, me dá danoninho, danoninho dá. Cálcio, vitamina pra gente brincar. Me dá danoninho, danoninho dá, me dá!”  

2. Criando mnemônicos. Por exemplo, decorar uma senha “VFCH”. Fica bem mais fácil com o mnemônico “Vai Fazer Calor Hoje”. 
3. Se você precisa ir no mercado e têm medo de esquecer de tudo que precisa comprar (Laranja, Abacate, Tomate, Maçã, Cebola) pode criar um 

mnemônico: Logo Ali Têm Muita Comida. 
4. Mnemônico para decorar os planetas do sistema solar em ordem de distância do sol: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. 

Resposta:Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. 
Meu Vizinho Tratou Meu Jardim Sob Uma Neblina.  

5. Palácio da Memória 
O Palácio da Memória, também conhecido como Método Ioci (“lugar” em latim) é um método de memorização surgido na Grécia antiga. 
A ideia é associar o que se precisa memorizar com objetos de lugares específicos conhecido. Por exemplo, objetos da casa (armário, sofá, cama, geladeira 
etc.), coisas que se vê no caminho de casa até o trabalho, lojas de um shopping center. 
Cada vez que se pensa num desses objetos, o que se  precisa lembrar surge na memória. É possível utilizá-lo para lembrar listas de palavras, números ou 
rostos por exemplo. 

6. Imagens 
Uma outra forma de usar mnemônicos para memorizar é pela associação com imagens. 
Por exemplo, para memorizar o zero “0” você pode associar com um ovo, “1” com um lápis, “2” com um pato, “3” com uma orelha e assim por diante. 
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Outro exemplo é quando se quer memorizar o número de corcovas do camelo e do dromedário. As costas de um Dromedário têm o formato da letra “D” 
(de Dromedário) pois possuem apenas uma corcova enquanto às costas do camelo têm o formato da letra B pois possuem duas corcovas. 

Aula 5 - Organização 
O nosso cérebro é de tal forma complexo e metódico que, quanto mais organizada estiver a informação, mais facilmente conseguiremos relembrá-la. 
Procure sistematizar as ideias por escrito, dividindo a informação em duas colunas: na da esquerda, coloque as ideias chave, e à direita uma explicação 
mais completa. 

✔ Dividir as notas 
Se sente que aprende melhor recorrendo à associação visual, divida as suas anotações por seções e separe os assuntos por cores. Experimente, e verá 
que esta pode ser a solução ideal para si. 

 
Aula 6 – Oratória 
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A leitura em voz alta também ajuda a memorizar, sobretudo tendo alguém a quem possa ir expondo o assunto em questão. Mais uma vez, a repetição é 
a chave para o processo de memorização. 

✔ Gravar o que memoriza 
Fazer uma gravação de áudio do que tem que memorizar pode ser-lhe útil para reter mais facilmente as informações, sobretudo se em causa estiver uma 
palestra à qual assistiu, ou um discurso que vai ter que fazer. Leia em voz alta os textos que tem que fixar para que os possa ouvir mais tarde. 
 

✔ Ouvir as suas gravações 
1-Enquanto estiver a fazer outras tarefas, aproveite para ouvir as suas gravações. Isso vai ajudá-lo a manter as informações na cabeça e não terá que 
dedicar depois tanto tempo exclusivamente a isso, podendo dar atenção a outras tarefas. 

2- Uma boa alternativa pode ser também fazer essas anotações enquanto ouve as gravações que fez.  
✔ Brinque de professor com um amigo 

Você só vai memorizar uma informação se fizer algo de prático com ela. Uma das melhores maneiras de fazer isso é explicar aquele conteúdo para uma 
outra pessoa, como um amigo que está estudando na mesma sala que você, por exemplo. Para dar sua “aula”, você precisará organ izar, filtrar e reproduzir 
a informação, o que facilita a memorização e traz uma possível evidência desse fato. Segundo os estudos, os filhos primogênitos em média têm QI mais 
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alto do que os caçulas. A razão? Provavelmente porque eles passaram boa parte da infância ensinando diversas coisas para seus irmãos mais 
novos. Quando memorizar grande parte da matéria, teste e reforce os seus conhecimentos tentando ensiná-los a alguém, ou a si mesmo. 

✔ Brinque de professor consigo mesmo 
Não há nenhuma pessoa disponível para ouvir a sua “aula” sobre o conteúdo que precisa memorizar? Sem problemas, você pode fazer isso sozinho. Para 
tornar esse exercício solitário mais estimulante, faça perguntas a si mesmo sobre o material. Especialistas em educação recomendam parar de vez em 
quando a leitura de uma apostila, por exemplo, e se questionar: “Quais são as informações principais deste trecho?”. Falar em voz alta, seja para fazer 
perguntas, seja para respondê-las a si mesmo, ajuda muito. A produção oral tem impacto significativo sobre a retenção de informações. Os estudiosos 
fizeram o seguinte experimento: Diante de uma lista de palavras, os participantes tiveram que ler metade em voz alta e metade em silêncio. Em seguida, 
tiveram que recordar o maior número possível de itens que haviam lido. Aqueles que haviam sido pronunciados foram muito mais lembrados do que os 
que haviam sido lidos sem a emissão de qualquer som. 
Aula 7 - Compreensão 
É sempre importante procurar entender primeiro o que se pretende memorizar. A pior forma de memorizar é tentar decorar sem pensar primeiro na 
ideia implícita. Compreendendo previamente o que será memorizado, podemos mais facilmente estabelecer associações de ideias e reter a informação 
básica.   

✔ Repetição 
Repetição é um velho truque, mas sempre eficiente. Uma forma possível para ajudar a memorizar é a repetição, oral ou escrita, da informação que se 
tenta reter. Escrever muitas vezes ou ler em voz alta, será mais fácil de assimilar a informação.   
Variação - Técnica comum e muito utilizada, por ser ela, a releitura diversas vezes, por várias horas para tentar memorizar algo importante. Um estudante 
pode usá-lo afim de decorar um texto (em voz alta ou não). Porém, esse método tem suas qualidades e defeitos. Primeiro, conseguimos um sucesso 
imediato, mas o período de memorização dura pouco tempo. Outro fato é que as informações a serem decoradas, não podem ser massivas e extensas, 
pois no momento em que precisarmos delas, podemos esquecê-las. Assim, para utilizarmos esse método, é necessário que ajam intervalos no momento 
em que nos sentirmos dispersos, cansados ou irritados de tanto estudar.  
Faça depois um teste para verificar se a estratégia funciona e tente lembrar-se do que foi lido sem olhar para o texto. Se necessário peça ajuda a alguém. 
Aula 8 - Como aplicar as técnicas em toda e qualquer área de sua vida  
Antes de começar a estudar, deve preparar-se previamente. Tenha em atenção a escolha do local de estudo, fundamental para que consiga manter o 
foco e prestar a atenção necessária. O mais interessante é que, com as técnicas corretas, o aluno poderá aplicar esse conhecimento em qualquer assunto 
relacionado a todas as áreas de sua vida. Entender como funciona a memória e aprender técnicas de memorização o ajudará a avançar progressivamente 
e de forma sequenciada.  

✔ Leitura 
Para memorizar um texto é imprescindível que o leia atentamente, e um número de vezes necessárias para começar a assimilar as ideias chave. Procure, 
numa segunda leitura, identificar as ideias principais e sublinhá-las para concentrar a sua atenção nesses parágrafos. 

http://noticias.universia.pt/destaque/noticia/2013/09/04/1046834/8-ferramentas-online-gratuitas-estudantes-e-professores-devem-conhecer.html
https://lsa.umich.edu/advising/stay-on-track/reading-techniques.html
http://noticias.universia.pt/destaque/noticia/2013/06/24/1031842/4-dicas-estudar-na-vespera-do-exame.html
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✔ Concentre-se 
Deixe de lado as notificações do celular e foque no que está  estudando. Se você estiver cansado ou distraído, é muito mais difícil para o cérebro Se você 
precisa fixar algum conteúdo, a dica é: estude, estude de novo dali uma hora e depois de 24 horas.  

✔ Fazer intervalos 
Tentar memorizar o que quer que seja não vai resultar se não fizer alguns intervalos para descansar a cabeça. Só com a mente fresca conseguirá assimilar 
os assuntos com clareza. Por isso, estabeleça períodos de repouso e siga-os à risca. (Pomodoro). De novo, isso pode variar, então fique atento aos sinais 
da sua mente. 

✔ Antes de dormir, logo que levantar 
Estudar nessas horas é uma boa maneira de fixar conteúdo, por causa das substâncias químicas liberadas pelo cérebro nesses horários. 
Conclusão e avaliação 
A capacidade de memorização não é igual para todos, e há quem tenha sérias dificuldades em fazê-lo, porque ler vários textos e conseguir lembrar-se de 
todos os pormenores é difícil e não está ao alcance de qualquer um. No entanto, se seguir os passos certos, esta tarefa poderá tornar-se menos complicada 
e pode testar já com os conteúdos da diversas disciplinas em estudo e nas próximas provas. No momento em que mais precisarmos, pode surgir aquele 
branco na cabeça, portanto não deixar para estudar de última hora. Os métodos utilizados se adequam a cada pessoa, pois elas podem possuir métodos 
próprios para memorizar. 

 
Bibliografia 
Kyle Buchanan, da Memorize Academy, e Mark Channon 
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia 

https://exame.abril.com.br/carreira/5-tecnicas-da-neurociencia-para-memorizar-qualquer-coisa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memorizar  para a efetivar a aprendizagem 

 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia
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APRESENTAÇÃO 

 
A facilidade em aprender qualquer coisa depende do nível de interesse suscitado pela informação em questão. Naturalmente, é mais 

simples recordar coisas que achamos interessantes do que outras pelas quais não estamos tão interessados.  

Estudiosos descobriram que a capacidade de lembrar nomes melhora juntamente com outras habilidades cognitivas. Pessoas com boa 

memória possuem uma imaginação mais rica, o que facilita a concepção de soluções mais criativas diante de problemas. Há técnicas, como a da 

elaboração de mapas mentais, que permitem memorizar nomes e outras informações a partir do foco, visando maior efetividade nas 

aprendizagens, interações sociais, resolução de problemas e tomada de decisões. O mapa mental é uma técnica que auxilia o processo de 

organização do pensamento, ou seja, ajuda a hierarquizar o pensamento e a compreender melhor as informações sobre determinado conteúdo. 

É muito importante investir em uma boa memória, mesmo que hoje em dia, estejamos terceirizado nossa memória para dispositivos 

digitais. 

O presente projeto visa possibilitar aos alunos o domínio da técnica de elaboração de mapas mentais, tornando-a instrumento de 

aprendizagem dos conteúdos de Língua Portuguesa. 

Ao longo dos bimestres, os alunos serão orientados a elaborar os mapas mentais de cada conteúdo estudado, utilizando como base os 

textos que os fundamentaram. Ao fim do bimestre, cada estudante deverá apresentar ao professor o portfólio completo dos mapas produzidos 

em seu percurso de aprendizagem como forma de avaliação.  

 

OBJETIVO GERAL 

● Possibilitar aos alunos uma nova ferramenta de aprendizagem.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Aumentar a capacidade de compreensão de textos sobre qualquer assunto. 

● Aumentar o foco naquilo que se está fazendo.  

● Melhorar a capacidade de concentração, análise crítica, interpretação rápida e síntese de um texto ou livro. 

● Melhorar a aprendizagem. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Memorizar é reter, arquivar ou conservar informação, para recuperá-la sempre que necessário. Lembrar é tão importante como aprender; 

de outra forma, nunca conseguiríamos utilizar os conhecimentos adquiridos.  

As solicitações e exigências para a nossa memória são, cada vez mais, uma constante do dia-a-dia: códigos, senhas, números de telefone, 

emails etc. 

Por mais que tenhamos a ajuda de smartphones, tablets e celulares, nenhum hardware é mais valioso para a rotina do que o cérebro. 

No entanto, é justamente a memória uma das funções cognitivas mais prejudicadas pela sobrecarga de informações trazida pela 

tecnologia. Perdidos em um oceano de estímulos, acabamos esquecendo cada vez mais facilmente nomes, datas, prazos e informações. 

A não ser que haja uma dose grande de emoção acompanhando as informações que recebemos, precisamos passar pelo processo de 

repetição para guardar essas informações na memória e ou de algumas técnicas de associação para lembrarmos de qualquer coisa como: nomes, 

conceitos, palestras, números, rostos, artigos, fórmulas, listas, entre outras coisas. 

Nesse sentido, os mapas mentais são uma destacada ferramenta pedagógica que poderá compor um abalroamento inovador e válido aos 

métodos de aprendizagem, estudo e organização pessoal de alunos e professores no seu contexto educacional, permitindo obter melhores 

resultados nas atividades desenvolvidas. 

Conforme NONAKA, I. & TAKEUCHI. H, a exteriorização do conhecimento do educando é um processo de transformação do conhecimento 

tácito para o conhecimento explícito e esse conhecimento tácito é um conhecimento difícil de formalizar, de expor, o que dificulta sua transmissão 

e compartilhamento com outros. E ainda, o conhecimento explícito refere-se ao conhecimento transmissível em linguagem formal ou sistemática. 

Essa exteriorização do conhecimento pode ser feita de diversas formas, como, por exemplo, através da elaboração de um resumo onde 

o educando expressa seu conhecimento, reflexões e conclusões sobre o tema em questão de forma bem sintética e organizada. Existem muitas 

linguagens e maneiras para representarem o conhecimento, mas em geral, este é expresso na forma de um texto. O que se deve ressaltar é o fato 

de existirem outras formas para representarem esse conhecimento, sendo algumas delas os mapas mentais. 

Antes de objetivamente conceituar mapas mentais é importante que se façam algumas colocações. Normalmente, quando o indivíduo é 

exposto a algo novo ele faz uso de basicamente duas premissas: comparação com aquilo que já se conhece (abordagem estrutural) e, então, 

procede de forma a armazenar (memorização) o novo conhecimento ou tentar simplificar o novo conteúdo de forma a se adequar em outro já 

pré-existente (abordagem redutora). Porém, se o novo conhecimento não obedecer a nenhum padrão experimentado após a abordagem 

estrutural ou redutora, ele geralmente será desconsiderado ou esquecido. 

A partir do olhar do educador, o aprendizado é mais fácil se for buscado no aprendiz suas referências e conhecimentos anteriores, o que 

torna o novo algo naturalmente amoldado. O uso de mapas mentais faz com que a aprendizagem tenha uma nova conotação, passando da 
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aquisição isolada de informações para o estabelecimento de relações entre informações, ganhando significado cognitivo, lançando o conceito de 

aprendizagem significativa. 

Interessante mencionar nesse momento a ideia de inteligência para Piaget. Para ele, inteligência seria o processo de adaptação do 

organismo às novas situações e, como tal, uma implicação da construção contínua de novos esquemas mentais. Como essa proposta diz respeito 

ao mundo exterior, quanto mais complexo e organizado o estímulo oferecido pelo meio e, consequentemente, quanto mais complexa e organizada 

for a sua interação com o meio, mais “inteligente” será o indivíduo. 

A partir dessas considerações pode-se então dizer que a habilidade de ensinar outras pessoas de maneira eficaz depende do hábito de 

aprender de forma organizada. 

E como se dá essa organização? A organização na aprendizagem abrange, biologicamente, a integração de diferentes partes do cérebro 

a favor da absorção do conhecimento apresentado. Dessa forma, diferentes técnicas de auxílio à aprendizagem passaram a constar do rol de 

ferramentas pedagógicas de estudo, como: a programação neurolinguística (SEYMOUR & O’CONNOR, 1995), a sugestologia de Lazanov 

(BELANGUER, 1985), o programa de enriquecimento instrumental de Feuerstein (RUBINSTEIN, 2011), a rede semântica (HARTLEY & BARNDEN, 

1997) e os mapas mentais (BUZAN, 1996). Dessas ferramentas, os Mapas Mentais é uma das mais simples e de fácil aprendizagem, por isso, 

acessível aos nosso alunos. 

A técnica de construção de mapas mentais foi desenvolvida pelo inglês Tony Buzan, em Londres, na última década de 70, logo após 

constatar que os alunos que faziam uso de estratégias de trabalho e de anotações diferenciadas, com cores, desenhos, símbolos e ilustrações 

conseguiam melhores resultados de aprendizagem que os alunos que não usavam tais métodos, ou seja, a exploração dos hemisférios direito e 

esquerdo do cérebro no processo de aprendizagem proporcionava melhor absorção do conhecimento passado pelo educador.  

Na lição de BUZAN, mapa mental ou memograma é uma ferramenta pedagógica de organização de ideias por meio de palavras-chave, 

cores e imagens em uma estrutura que se irradia a partir de um centro. Os desenhos de mapas mentais beneficiam o aprendizado e, 

consequentemente, aprimoram a produtividade pessoal. Trata-se de um instrumento de ensino e aprendizagem poderoso e que se sobressai no 

ensino. 

Tal observação de Buzan coincide com o Construtivismo Piagetiano que afirma que os seres humanos são capazes de criar conhecimentos 

tanto mais sofisticados, quanto melhor forem as suas interações com o mundo. Portanto, sair de um estado de menor conhecimento a um 

conhecimento superior, depende da qualidade dessas interações, qualidade essa que por sua vez, depende de estratégias pedagógicas apropriadas 

e da forma como são conduzidas. 

A construção de um mapa mental, como proposto por Buzan, apoia no encadeamento hierarquizado das informações de maneira não 

linear com formatação gráfica, colorida e contendo ilustrações que auxiliam na memorização e no aprendizado dos conteúdos abordados. 
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Os mapas mentais proporcionam vantagens reais quando o objetivo a ser alcançado é a transmissão de conhecimentos práticos com vista 

à memorização de procedimentos. Torna-se muito mais fácil interiorizar uma sequência de procedimentos práticos através da análise de um 

esquema misto texto/imagem do que através da leitura de um texto no seu viés convencional. 

Os mapas mentais não se mostram apenas eficazes no ensino e memorização de procedimentos práticos para uma variedade de tarefas 

mais ou menos complexas. São também eficazes para a compreensão de matérias complexas que envolvam a memorização, manipulação e 

relacionamento de conceitos. 

Mais eficaz ainda pode ser o mapa em termos de aprendizagem se for o próprio interessado que o criá-lo tendo em consideração o 

assunto que quer dominar. O processo da sua criação é uma das melhores formas de estudo porque obriga a por em exercício as capacidades de 

pesquisa, síntese e de relacionamento entre as partes para alcançar um resultado coerente e efetivo. Como forma de aprimoramento e obtenção 

de conhecimento, depois de realizado um mapa este pode ainda ser consultado e alterado sempre que for necessário e do interesse do autor. 

Para Bovo, diferentes formas de expressão gráfica podem indicar um conjunto maior de estratégias mentais envolvidas no processamento 

cerebral de informações e conhecimentos, sendo essa a principal diferença que faz com que muitas vezes não sejam os alunos mais esforçados 

aqueles que conseguem os melhores resultados. Criar um mapa mental pode ser um processo provocante e mesmo que seja necessário dispender 

um pouco mais de tempo na sua elaboração, esse tempo dispendido será compensado quando se torna necessário estudar e reter as informações 

nele contidas. 

Os mapas mentais são úteis não apenas para se fazer uma “decoreba”, mas para registrar de forma inteligente e que proporcione revisões 

ultra rápidas aos assuntos compreendidos em forma de resumos, que sintetizam o entendimento das matérias. 

Em termos práticos, os mapas são ferramentas de planificação e de anotação de informações de forma não linear, ou seja, em forma de 

teia ou rede. Isto significa que a ideia principal é normalmente colocada no centro e as ideias associadas são descritas apenas com palavras-chave 

e ilustradas opcionalmente com imagens, ícones e cores variadas, algo que se mostra perfeitamente possível e viável no contexto do ensino 

superior onde a gama de informações são enormes e o tempo necessário para o seu processamento relativamente curto. 

Do ponto de vista da criatividade e do treinamento do pensamento formal, os mapas evidenciam uma série de melhorias organizacionais 

que se pode alcançar com a sua continua utilização.  

O processo de ensino-aprendizagem, em especial a adoção de novas ferramentas pedagógicas, pode ser um dos caminhos adotados para 

uma ação pedagógica efetiva que promoverá transformações com resultados práticos, desde que as medidas implementadas sejam realmente 

aplicadas e os resultados obtidos continuamente reavaliados. 

 

 

METODOLOGIA 
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A técnica de se elaborar mapas mentais consiste em centralizar uma ideia e puxar dela vários ramos a ela relacionados.   

Para criar o mapa mental é preciso apenas papel, canetas ou canetinhas coloridas, criatividade e vontade. Embora a técnica seja simples, 

ela não deve ser confundida com simplória.  

Para começar o professor indicará um texto sobre o conteúdo a ser lido grifando de com diferentes cores as informações importantes, 

identificando as palavras-chaves por categorias de informações. Em seguida, o aluno será orientado a colocar no centro do papel o tema sobre o 

qual irá trabalhar. Será então convidado a refletir sobre o primeiro tópico relacionado ao tema e destacar o título no papel. Após essa etapa, 

ramificará o tópico e criará sub-tópicos, de acordo com os assuntos envolvidos dentro daquele assunto inicial. Utilizar-se-ão as palavras-chave 

destacadas no texto e se repetirá o processo com cada tópico julgado importante.  

No princípio, especialmente com os alunos do 1º Bloco do Terceiro Ciclo, o professor auxiliará no levantamento das palavras-chave, 

tópicos e sub-tópicos, até que estes desenvolvam habilidade par tal, o que ocorrerá de forma progressiva. 

 

Serão dadas aos alunos as seguintes instruções: 

 

1. Comece com folha de papel sem pauta horizontal;  

2. Tenha cores diferentes;   

3. Esteja atento às palavras-chaves e principais conceitos;  

4. Identifique o tema, matéria, capítulo; 

5. Use letra de forma, para ser mais legível;  

6. Use letras grandes, pois elas estimulam o canal visual e agilizam as revisões;  

7. Escreva do centro para as extremidades; 

8. Quebre os temas principais em níveis, de acordo com o grau de importância; e  

9. Abuse de imagens, desenhos que simbolizem o conteúdo abordado. 

 
A utilização de cores diferentes é importante, pois a energia produzida por elas carregam as funções do nosso corpo e influenciam nossas mentes e 

nossas emoções. As cores aliviam a fadiga em nossa visão. Estudos indicam que o uso de cores neutras, ou a falta de cores causada pelo branco pode diminuir 

em até 25% a eficiência das pessoas. O uso de cores, ao contrário, podem melhorar em 40% a eficiência da leitura, entre 55% e 68% a aprendizagem, e em 73% 

a compreensão. 
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Quando o aluno utiliza mapas mentais, o espaço em branco ao redor do conteúdo colorido o ajuda em todos os sentidos: a focar melhor, a saber o que 

é mais importante, a ajudar o olho a relaxar dos textos lineares e cansativos dos livros, especialmente para a faixa etária em questão, ainda acostumada a 

abordagens mais lúdicas e imagéticas.  

Em outra etapa do projeto, após o domínio da técnica, poderá ser utilizado o laboratório de informática da escola a fim de que os alunos produzam 

seus mapas digitalmente, utilizando softwares como o Fremind, o SimpleMind, o iTthroughtsHD ou o Mindjet. 
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 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia 

Projeto Pedagógico: Diagnosticar para melhorar aprendizagem 

Tema: Leitura, Escrita e Conhecimentos Básicos Matemáticos 

 

Justificativa: A aprendizagem deve ser algo em que o aluno mergulhe nela, nenhum aluno deve sentir-se excluído da dinâmica ensino-aprendizagem.  Por 

isto que a realização deste projeto é fundamental para que este propósito seja alcançado. Através dele temos a intenção de avaliar, diagnosticar e analisar 

as habilidades de nossos alunos nos níveis básicos  de leitura, escrita e  matemáticos e com base nessas  analises realizar ações pedagógicas que minimizem 

os impactos negativos sentidos pelos alunos que apresentam dificuldades nos desenvolvimentos das habilidades básicas  para alcançarem o almejado  

sucesso escolar. 

 

Objetivo Geral: 

● Avaliar e analisar os níveis de proficiências nas habilidades elementares de leitura, escrita e conhecimentos básicos matemáticos. 

 
 

Objetivos Específicos: 

 ●Verificar as dificuldades dos alunos no procedimento de leitura de textos escritos. 

 ●Analisar as dificuldades dos alunos no procedimento de produção de textos escritos 

 ● Verificar as habilidades matemáticas dos alunos para a resolução de problemas e operações envolvendo noções de adição, subtração, divisão e 

multiplicação. 

 

Público Alvo: Alunos do matriculados no Bloco I etapas A e B 
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Metodologia: 
● Aula expositiva 
●Estudos de caso 

 

Atividades: 
● Leitura do texto: A pescaria do Sol. 
● Produção de um texto narrativo (a história do texto será de acordo com a imaginação do aluno). 
● Avaliação da leitura do aluno, classificando-a de acordo com a ficha avaliativa dos níveis de proficiência. 
●Correção e classificação da situação de produção de texto do aluno. 
●Análise dos dados obtidos em leitura e escrita.  
●Produção de planos de ações para sanar as dificuldades dos alunos em leitura e escrita. 
● Aplicação de uma avaliação que contemple problemas envolvendo as operações básicas de matemática (adição, subtração, multiplicação e divisão) 
●Correção e análise dos resultados da avaliação de matemática. 
●Produção de planos de ação para melhorar o desempenho nos conhecimentos básicos matemáticos dos alunos 
●Avaliação das ações propostas para melhorar os resultados das aprendizagens dos alunos. 

 

Cronograma: 

 

Início Fim Atividades 

13/02 13/02 Apresentação do projeto para os professores 

20/02 20/02 Aplicação das Avaliações 

20/03 20/03 Apresentação dos resultados dos desempenhos 

dos alunos nas avaliações 
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