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1. APRESENTAÇÃO 

  

 A educação ministrada pela escola é uma ação intencional que objetiva, 

principalmente, a formação do homem para atuar na vida social e no mundo do trabalho. Para 

conseguir alcançar esse objetivo, é necessário, a criação de regras para o funcionamento e 

estruturação da escola, bem como a adoção de uma forma de planejamento das ações e 

decisões que devem representar a síntese dos anseios, projetos e necessidades dos vários 

sujeitos participantes e atuantes na escola. Entende-se esse projeto síntese da vontade 

coletiva, como sendo o projeto pedagógico da escola que aglutina em torno de sua construção 

e desenvolvimento a dimensão política e pedagógica, favorecendo o fortalecimento da 

unidade e da identidade da escola, buscando posicionar-se como instância representativa 

frente às proposições lançadas pelo sistema. 

 O Projeto Pedagógico é um instrumento que norteia e projeta as práticas e ações 

realizadas na instituição escolar respeitando a identidade da comunidade e tem por finalidade 

o comprometimento na construção de uma sociedade mais humana, justa e democrática, 

vendo o homem como ser social e sujeito da educação. Cabe ressaltar que a educação que tem 

como eixo a cidadania, a diversidade e a sustentabilidade humana tiveram inspiração nas 

histórias e ideias do Professor Carlos Ramos Mota, que lutou pela inclusão e por uma 

sociedade mais justa solidária e feliz. 

 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, antever no seu art. 12, I, que “os estabelecimentos de ensino, 

respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino terão a incumbência de elaborar e 

executar a sua proposta pedagógica”.  

 Veiga (2004, p12) afirma que a construção da proposta pedagógica de uma Instituição 

Educacional se dá com o planejar a partir do que a escola pretende ou idealiza fazer, seus 

objetivos, metas e estratégias permanentes, tanto no que se refere às suas atividades 

pedagógicas, como às funções administrativas. Portanto, o projeto político-pedagógico faz 

parte do planejamento e da gestão escolar. 

 O planejamento é um modo de ordenar a ação tendo em vista os fins desejados, e por 

base conhecimentos que deem suporte ao objetivo. A questão principal do planejamento é 

então, expressar a capacidade de se transferir o planejado para a ação. Como a ação é um ato 

coletivo não só devido a nossa constituição social, como seres humanos, mas, de que o ato 

escolar de ensinar e aprender são coletivos. O envolvimento e a participação de todos é de 

suma importância, pois o planejar assim com projeto político pedagógico de uma instituição 

realizam um processo cíclico de ação-reflexão, onde jamais se finalizam, mas se 

redirecionam. 

  Paulo Roberto Padilha, diretor do Instituto Paulo Freire, em São Paulo diz que: 

``O P.P.P (Projeto Político Pedagógico) se torna um documento vivo e eficiente na 

medida em que serve de parâmetro para discutir referências, experiências e ações 

de curto, médio e longo prazo”  

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 02, ao ser desenvolvida buscou compreender 

e identificar a realidade que circunda a Instituição, os servidores e principalmente as famílias 
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dos educandos, pois, certamente, a realidade histórica e social de todos os envolvidos são 

elementos de relevância para a construção da identidade institucional.  

Toda a construção do Projeto político pedagógico da Instituição e levantamento de 

dados para a organização do mesmo, foi desenvolvido de forma democrática utilizando-se de 

questionários, reuniões e roda de conversas onde todos os segmentos foram participantes e 

atuantes no planejar das ações. Ressalta-se que os dados levantados contribuíram para orientar 

todo o organismo escolar para os fins de tratar tais indícios com a devida relevância, 

transformando-os em currículo, objeto de planejamento e potencial de aprendizagem. 

Como afirmado anteriormente a proposta pedagógica de uma escola nunca se dá por 

finalizada. A Escola Classe 02 de Ceilândia que tem como mola propulsora os avanços 

contundentes no processo de aprendizagem de nossos estudantes, com crescimento 

expressivo, respeitando a individualidade e temporalidade ados alunos. Reestabeleceu e 

complementou sua proposta pedagógica a partir das necessidades vigentes em sua 

comunidade par o ano de 2019. 
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 I PERFIL INSTITUCIONAL 

 

Escola Classe 02 de Ceilândia  

Localização: Área Urbana 

Endereço: EQNM 19/21 área especial – Ceilândia Sul   

Telefone: 3901 3736 

Direção Institucional (2017-2019): Diretora: Fabiana Malaquias de Mesquita  

     Vice-Diretora: Mirtes Fructuoso da Silva  

Clientela: Educação Infantil, Ensino fundamental (anos iniciais) e Ensino Especial (anos 

iniciais) 

 

1.MISSÃO  

 

“Sendo a missão da SEEDF 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, p25)”  

Assim sendo a missão da Escola Classe 02 de Ceilândia é a tradução dos anseios de 

toda comunidade escolar (equipe gestora, pais e/ou responsáveis, professores, apoios técnicos 

e administrativos), por essa razão deve ser construída coletivamente, contemplando as 

propostas que são diversas pela especificidade da escola. Pretendendo atingir a melhoria na 

qualidade de ensino e disponibilizar ambientes com recursos materiais e humanos, para 

garantir um percurso formativo de sucesso para as crianças e os estudantes, como também 

para cumprir o seu compromisso com a sociedade. 

 

2. BREVE HISTÓRICO 

Em 07 de maio do ano de 1971 as instalações da escola foram entregues a antiga 

Fundação Educacional do Distrito Federal sendo inaugurada, pelo então governador Hélio 

Prates.  

No ato de sua inauguração a instituição recebeu a denominação de Escola Classe 32 

de Taguatinga e teve suas atividades iniciadas em 26 de maio do ano de 1971. 

Passados cinco anos de sua inauguração a escola então intitulada de Escola Classe nº 

32 de Taguatinga tem seu nome institucional alterado por meio de uma Resolução de Nº 95-
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CD de 21 21/10/76 publicada no Diário Oficial no ano seguinte (DODF nº 30, de 11/02/77. 

Passando a denominar-se Escola Classe 02 e pertencente a cidade satélite de Ceilândia. 

A clientela atendida inicialmente por esta instituição foram os filhos dos 

trabalhadores que ajudaram na construção da nova capital do Brasil. Essas famílias vieram 

transferidas de invasões localizadas nas proximidades do Núcleo Bandeirante, e preferiram 

permanecer aqui com a esperança de encontrar novas perspectivas de vida do que voltar para 

sua localidade de origem. 

 A princípio, o funcionamento da escola se dava para o Ensino fundamental (antigo 1º 

grau) no diurno e posteriormente passou a atender, também, a Educação de jovens e Adultos- 

EJA- no turno noturno devido a demanda local. Como na época a cidade contava com poucas 

escolas, houve a necessidade de ampliação dessa Instituição de Ensino para se adequar à 

legislação vigente, chegando a atender até 1500 alunos nos três turnos. 

 Ressalta-se que a escola foi um centro de alfabetização que consistia em planejamento, 

estudo e aplicação de projetos pedagógicos transmitidos até mesmo para professores de outras 

escolas da cidade.  

 Atualmente a Escola Classe 02 de Ceilândia oferta as seguintes modalidades de 

ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental -anos iniciais e Ensino Especial-anos iniciais. 

Está organizada em ciclos e tem como prioridade a excelência no atendimento de seus alunos 

e de toda a comunidade escolar.  

O histórico da Escola Classe 02 é resultado de uma pesquisa baseada em oficiais 

atos, documentos e portarias que normatizam o espaço da escola e principalmente na 

participação da comunidade escolar ao longo dos anos, pois a relação das pessoas com o 

espaço é essencial para a construção do que ele é. 

“Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da 

escola, e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o 
destino da escola na mão, também. Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é 

pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós que é o de 

assumir esse país democraticamente”. (Paulo Freire apud MEC, 2007, p. 07) 

Baseando-se nas palavras de Paulo Freire a escola aberta para a comunidade favorece 

a transformação do meio escolar e social, trazendo para todos os agentes envolvidos nesse 

processo uma participação social, consciente e democrática. Onde a responsabilidade é de 

todos e para todos.  

É apoiada nessa ideia e por acreditar em uma educação com relevância social e em 

uma escola construída a partir da ação coletiva que a Equipe Gestora ressalta diariamente a 

importância social e histórica da escola para toda a comunidade escolar. 

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

 No decorrer desses 48 anos, a escola passou por transformações físicas onde suas 

dependências sofreram ampliações e modificações para melhor atender as necessidades da 

comunidade escolar. Além das modificações realizadas pela Secretaria de Educação, a partir 

da descentralização dos recursos destinados às unidades escolares pelo Governo do Distrito 
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Federal, os gestores que atuaram e atuam nesta instituição vêm realizando pequenas reformas 

na tentativa de conservação da estrutura física do prédio. 

 Entre essas reformas vale destacar que no ano de 2018 por meio de emendas 

parlamentares e recursos do PDAF (Programa de Descentralização Administrativa Financeira) 

foram realizadas reformas e adaptação de espaços e acessos para melhor atender a 

comunidade. Foram essas: 

 Substituição do piso do acesso as partes administrativas e do pátio do refeitório por 

granitina se estendendo até a entrada do portão de pedestres; 

 Remanejamento do portão de acesso dos pedestres para evitar acidentes, pois o portão 

de carros e de pedestres eram muito próximos; 

 Adequação e nivelamento na entrada da escola para acesso ao novo portão de 

pedestres com construção de rampa de acesso para cadeirantes e corrimão; 

 Reforma da cantina e depósito de gêneros alimentícios; 

 Substituição das janelas do bloco A e B para melhor ventilação das salas de aula; 

 Revitalização do palco; 

 Cobertura da entrada do pátio frontal; 

3.1 INFRAESTRUTURA 

 A escola Classe 02 de Ceilândia, possui uma estrutura física adequada de acordo com 

a necessidade pedagógica e dos educandos, sendo organizada e distribuída da seguinte forma: 

Bloco A: 

 Sala de reforço e projetos; 

 Sala da SEAA/ Sala de Recursos; 

 Serviço de Orientação Educacional 

 Almoxarifado/arquivo escolar 

 Sala de Leitura; 

 05 salas de aula; 

Bloco B: 

 Sala de Vídeo; 

 06 salas de aula, sendo uma desta o antigo laboratório de informática que foi 

desativado e tornou-se sala de aula; 

Bloco C: 

 Sala dos professores; 

 Copa  

 Mecanografia; 

 05 (cinco) salas de aula; 

Bloco Administrativo 

 Secretaria; 

 Sala dos servidores 
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 Direção / Supervisão; 

 Banheiros de funcionários (masculino e feminino); 

 Cantina 

 Pátio/ Refeitório; 

 Banheiros para alunos (masculino e feminino); 

3.1 Contexto Educacional 

 O público alvo atendido pela Escola classe 02 de Ceilândia é em sua maioria crianças 

que residem nas proximidades da Instituição, nas quadras (QNM 19 e QNM 21 de Ceilândia 

Sul) e também do setor QNL de Taguatinga Norte, alguns são do Condomínio Sol Nascente, 

Pôr do Sol, P Sul- esses encontram-se matriculados nesta escola por ausência de vagas nas 

proximidades de sua residência  e outros cujos pais trabalham na proximidade da escola.  

 Percebe-se que a escola deve abrir espaço para participação de todos, conscientizando-

os sobre direitos e deveres de cada indivíduo, dentro de seu segmento, com regras claras e o 

trabalho educacional planejado, para o cumprimento do currículo e cumprimento de metas 

prevista para cada ano/série dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 A comunidade é formada por famílias na sua maioria de classe média baixa, com 

escolaridade em nível médio. A escola conta com uma comunidade participativa que 

comparece às chamadas para reuniões pedagógicas, mas ainda carece de um amadurecimento 

quanto à percepção da função da educação enquanto transformadora da sociedade, pois ainda 

acredita que a educação escolar passa apenas conhecimentos acadêmicos. 

 Atualmente, a escola atende aproximadamente 530 alunos no diurno, nas modalidades 

Educação Infantis, Educação Fundamental I (anos iniciais) e Ensino Especial (anos iniciais).  

Alguns desses estudantes são netos ou até bisnetos dos habitantes que ajudaram a fundar a 

cidade e também em sua maioria de ex alunos da instituição que vem acompanhando o seu 

desenvolvimento social, econômico e cultural. 

 Com a contribuição de todos os profissionais inseridos no meio social escolar e 

comunidade atendida (alunos e pais e/ou responsáveis), a Instituição de Ensino tem buscado 

melhorar a escola tanto em sua parte física quanto na pedagógica, buscando parcerias e 

propostas inovadoras em prol do desenvolvimento pleno do educando. 

 Dentre os projetos realizados pode-se destacar o Recreio Dirigido, Festa Cultural 

Brasileira (Junina) Festa da Família, Concurso Literário, Projeto Plenarinha, Projeto 

Interventivo e Projeto Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental e do 5°ano 

para o C.E.F(Centro de Ensino Fundamental), Conselho de Classe participativo com analise 

de materiais individuais estabelecidos pelo corpo docente e gestão em pastas de 

acompanhamento psicogenético da língua escrita ao longo da vivência acadêmica do 

estudante na instituição, formação continuada na coordenação pedagógica. 

  Será realizado o acompanhamento diário do desenvolvimento do aluno, em processo 

de aprendizagem, através de observações, de registros sistemáticos, auto avaliação e 

atividades específicas para a faixa etária. 
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3.2. Perfil dos Profissionais da Educação 

Os servidores enquanto profissionais da educação são responsáveis pela transmissão 

de valores, exemplos positivos e conhecimento cultural, pedagógico e social. Sendo assim, 

têm participação ativa na formação do cidadão, consciente dos seus direitos e deveres e são 

peças fundamentais para o sucesso e bom funcionamento da Escola Classe 02.  

Os educadores que atuam nesta instituição buscam com regularidade uma capacitação 

funcional com expectativas de refletir sobre as questões legais e históricas que sustentam a 

sua atividade, além de formações no interior da instituição que facilitem a comunicação, 

interação e atendimento de todos os envolvidos no processo educacional.  

A Equipe gestora busca, favorecer e promover um ambiente salubre e harmonioso que 

vise a valorização profissional dos funcionários, buscando reconhecimento da carreira, 

qualidade da educação, gestão democrática, resultando também em melhoria da qualidade de 

vida. A efetivação da gestão democrática só se realizará com a participação de toda a 

comunidade escolar, abrindo-se assim, espaço para o debate e a troca de experiências, no 

sentido de melhorar o ambiente de trabalho, tornando-o mais construtivo e respeitoso.  

Cabe ressaltar que a Escola Classe 02 no ano de 2019 apresenta um quadro elevado de 

professores temporários, devido nos últimos quatro anos sofrer desfalques em seu quadro de 

professores regentes e também não ter o número correto de vagas disponibilizadas no 

remanejamento. Os fatores que ocasionaram a queda no número de docentes nesta instituição 

são: 6 professores aposentaram, 1 passou por processo de readaptação, 2 estão em restrição 

temporária, 2 aberturas de turmas e 3 docentes saíram em processo de remoção e chegando 

novos para preencher as carências.  

Embora a mudança no quadro de docentes os educadores que estão atuando nesta 

instituição, demonstram compromisso e interesse em realizar seu trabalho com excelência. 

Buscam novas formas de atender as necessidades dos seus alunos e fazem da coordenação um 

espaço de estudo e troca de experiências. 

FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA INSTITUIÇÃO 

 

 

Profissional 
Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 
Graduação 

Pós 

Graduação 
Mestrado 

Professor 

efetivo 
0 0 18 08 0 

Professor 

contrato 

temporário 

0 0 23 0 0 

Auxiliares de 

educação 
2 0 06 1 0 

Terceirizados 2 4 0 0 0 
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Corpo docente 

 01 (uma) diretora 

 01 (uma) vice-diretora 

 32 professores regentes; 

 03 coordenadoras 

 02 (dois) professores readaptados atuando como apoio pedagógico 

 03 (três) com restrição temporária 

 01 (uma) Orientadora Educacional; 

 01 (uma) Pedagoga;  

 01 (uma) Professora da Sala de Recursos; 

 

Auxiliares de educação: 

 01 (um) supervisor administrativo 

 02 (dois) agentes de educação com funções na secretaria; 

 01(uma) agente de educação apoio na direção; 

 02 (dois) agente de educação na Mecanografia; 

 02(dois) agente de educação na portaria; 

 04 (quatro) agentes de vigilância; 

 06 (seis) agente de limpeza e conservação-terceirizados pela empresa REAL 

 

3.3 Perfil dos Estudantes e da Comunidade Escolar  

 No ano de 2019, atenderemos alunos na modalidade de Educação Infantil, 1° e 2° 

Período- (4 e 5 anos), Ensino Fundamental- Anos iniciais do 1° ao 5° ano( 06 a 14 anos) , 

Educação Especial (TGD- Transtorno Global do Desenvolvimento, TDAH-Transtorno Déficit 

de Atenção e Hiperatividade, DI- Déficit intelectual, DPAC– ). A escola possui atualmente 

um total de aproximadamente 530 alunos, distribuídos em 30 turmas.  

 Abaixo segue o detalhamento do quantitativo de alunos de cada segmento da 

Instituição e demais marcadores importantes. 

QUANTITATIVO DE ALUNOS POR MODALIDADE 

Modalidade Quantidade de turmas Quantidade de alunos 

Ensino especial 04 10 

Educação Infantil 07 145 

Ens. Fund. – anos iniciais 19 372 

Total 30 524 
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QUANTITATIVO DE ALUNOS POR ANO 

MODALIDADE ANO/PERÍODO 
QUANTIDADE 

DE TURMAS 

QUANTIDADE DE 

ALUNOS 

Ensino especial - 
Ensino fundamental(anos iniciais) 

 04 10 

Educação Infantil 
1º período 04 75 

2º período 03 70 

Ens. Fund. – anos 

iniciais 

1º ano 5 94 

2º ano 3 73 

3º ano 4 62 

4º ano 4 74 

5º ano 3 66 

Total  30 524 

 

DEMAIS MARCADORES CONSIDERADOS 

MODALIDADE 
QUANTIDADE DE 

TURMAS 

QUANTIDADE DE 

ALUNOS 

Turmas inclusivas 07 08 

Correção de fluxo  09 
03 alunos 3º ano 

04 alunos 4º ano 

02 alunos 5º ano 

Transtornos 

funcionais 
07 08 

Bolsa família  111 

Observação: informações sobre alunos da correção de fluxo 03 alunos 3º ano (1 ANEE, 

1Migrou de outra inst. 1 IE), 4 alunos 4º ano (1DI, 1TF, 2IE) e 02 alunos 5º ano (IE) 

  

 Pretendemos atentar ao fato de que todos os alunos são únicos, portanto, devem ser 

atendidos em suas necessidades e potencialidades, sem rótulos ou discriminação, realizando 

adequação curricular aos atendidos pela Sala de Recursos do Ensino Especial e através de 

trabalho diversificado cotidianamente em sala de aula. 

 De acordo com o Currículo em Movimento, a Educação Básica fundamenta-se nos 

princípios da equidade, do direito à dignidade humana, na educabilidade de todos os seres 

humanos, independentemente de comprometimentos que possam apresentar, no direito à 

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

da diferença e da necessidade de condições distintas, para a efetivação do processo 

educacional. Essa previsão se encontra respaldada desde a garantia em Carta Magna 

(Constituição Federal, 1988), que assegura em seu artigo 1°, incisos II e III, a cidadania e a 

dignidade da pessoa humana como Fundamentos da República que, em seu artigo 3º, inciso 

IV, estabelece a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação, como um dos objetivos da República.  

 O aluno Portador de Necessidade Educacional terá seu atendimento, observada à 

adequação curricular, onde poderá ocorrer:  

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

II - Modificação metodológica dos procedimentos, da organização didática e da introdução de 

métodos;  

III - Flexibilização da carga horária e da temporalidade, para desenvolvimento dos conteúdos 

e realização das atividades;  

IV - Avaliação e promoção com critérios diferenciados, em consonância com a proposta 

pedagógica da instituição educacional, respeitada a frequência obrigatória.  

 Sabendo que, as pessoas com altas habilidades formam um grupo heterogêneo, com 

características e habilidades diversificadas; que diferem uns dos outros, de acordo com as 

pesquisas, esta instituição educacional considera essencial encorajá-los e atendê-los para o 

desenvolvimento de suas potencialidades logo em seus anos iniciais, tendo em vista que a 

maioria desses estudantes demonstra um padrão desigual de desenvolvimento cognitivo, 

expresso em diferenças entre o desenvolvimento intelectual e o emocional ou psicomotor. 

  

 Queremos que o nosso educando seja capaz de:  

 Sentir indignação diante de injustiças e de perda da dignidade humana;  

 Apresentar companheirismo e solidariedade nas relações entre as pessoas; bem como 

respeito às diferenças culturais, raciais e estilos pessoais;  

 Planejar atividades e dividir tarefas, tendo disciplina no trabalho e no estudo;  

 Demonstrar sensibilidade ecológica e respeito ao meio ambiente, utilizando os recursos 

naturais de maneira sustentável;  

 Praticar o exercício permanente da crítica e da autocrítica, bem como a criatividade e o 

espírito de iniciativa diante dos problemas;  

 Sonhar, partilhar o sonho e as ações de realizá-la;  

 Demonstrar atitude de humildade, mas também de autoconfiança;  

 Cultivar hábitos saudáveis de alimentação e praticar exercícios físicos para manter a saúde 

física. 
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3.4 Indicadores do Desempenho Escolar  

 

3.4.1 Indicadores Internos  

 Evasão escolar  

EVASÃO ESCOLAR 

 2014 2015 2016 2017 2018 

1º período 1,36% --- 0,89% 0,96% --- 

2º período 2,86% 1,26% --- --- --- 

1º ano 0,83% --- 1,28% 1,2% --- 

2º ano --- 0,78% --- --- --- 

3º ano 0,77% --- --- --- --- 

4º ano --- --- --- 0,74% --- 

5º ano --- 0,96% --- --- --- 

 

 Retenção 

RETENÇÃO 

 2014 2015 2016 2017 2018 

1º ano 0,8% 1,2% 1,4% --- --- 

2º ano 0,6% --- 2,3% --- --- 

3º ano 15,72% 19,3% 16,8% 22,77%  

4º ano --- --- --- ___ --- 

5º ano 12,1 13,3% 9,3% 11,47% --- 

 

3.4.2 Indicadores Externos  
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AVALIAÇÃO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO – ANA 

 
 De acordo com INEP a aplicação da Ana é realizada com intuito de apreciar como os 

educandos das escolas públicas, do 3º ano do ensino fundamental se desempenham nos 

aspectos de leitura e escrita em Língua Portuguesa e Matemática. 

Os resultados anexados abaixo correspondem a dados retirados do portal do INEP- 

Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e demonstram o 

desempenho da escola Classe 02 de Ceilândia em leitura, em matemática e escrita. 

 Ressalta-se que o resultado é referente as avaliações aplicadas no ano de 2016 sendo 

estes os últimos resultados encontrados desta instituição no site/portal INEP. 

 

 

QUANTIDADE DE ALUNOS QUE REALIZARAM A AVALIAÇÃO 

 

  



18 
 

DESEMPENHO EM LEITURA 
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DESEMPENNHO NA ESCRITA 
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DESEMPENHO EM MATEMÁTICA 
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PROVA BRASIL 

 

 
 A Prova Brasil é uma avaliação realizada com alunos dos 5º anos (4ª série) e 9º ano 

(8ª série) do Ensino Fundamental das escolas públicas e tem como objetivo verificar a 

qualidade do ensino nas escolas das redes públicas quanto a aprendizagem dos educandos na 

língua Portuguesa e Matemática. Os dados coletados nessa prova servem como subsídios para 

as instituições avaliarem o trabalho pedagógico desenvolvido na escola e realizarem um 

planejamento que priorize a melhoria do trabalho institucional e a qualidade do ensino na 

escola visando garantir transmitir aos educandos uma educação de excelência. 

Os resultados anexados abaixo correspondem a dados retirados do portal do INEP- 

Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e demonstram o 

desempenho da escola Classe 02 de Ceilândia no ano de 2017.  

QUANTIDADE DE ALUNOS QUE REALIZARAM A PROVA BRASIL 

 

 
 

 

DESEMPENHO EM LÍNGUA PORTUGUESA -LEITURA 
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OBSERVAÇÃO:A descrição dos níveis encontra-se nos anexos deste documento. 

 

 

 

 

II. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

 Nos dias atuais, pensar em educação requer uma visão ampla e de certo modo como 

algo inacabado e sem modelo ideal, que deve ser construído com base na vivência diária, e 

nas diversas situações e relações que ocorrem no dia-a-dia da escola. Com isso, acreditamos e 

vemos a escola como uma possibilidade de participação, socialização, desenvolvimento, 

integração, aquisição e aprofundamento do conhecimento nos diversos ramos do saber 

humano, bem como a preparação de novos membros para viver e se integrar na comunidade, 

para enriquecê-la e transformá-la, tornando-a cada vez melhor e mais humana.  

Espera-se também, criar na escola um ambiente de discussão onde os educandos 

possam desenvolver suas percepções de mundo por meio de conversas, questionamentos, 

respeito e consciência ao meio em que está inserido e ao próximo, e não apenas por quadros-

negros, livros e avaliações.   

Segundo Barbosa (2009), desde muito pequenas, as crianças fazem atividades na vida 

cotidiana, ensinadas por suas famílias: são saberes, conhecimentos, hábitos e valores. Esse 

conjunto de atividades molda um modo de ser, de fazer e de estar de seu grupo social. O 

ingresso nas práticas da vida social é uma tarefa das famílias e das escolas”.  

Seguindo as orientações da LDB 9394/96 e da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, a Escola Classe 02 de Ceilândia, compreende que a democratização das 

práticas sociais, requer relações de cooperação e solidariedade, envolvimento coletivo de 

todos os sujeitos, para a construção de conhecimentos e identidade em nossos estudantes. O 

desenvolvimento da autonomia cognitiva e social ocorrerá com ações concretas que nortearão 

as práxis pedagógica. O educando assumirá o papel de autor social de seu processo de 

aprendizagem, rompendo com os mecanismos de exclusão social e desenvolvendo atitudes 

individuais e coletivas, respeitando as diferenças, para que possa interagir em todos os 

espaços, inclusive na escola. Pois como afirma Moreira ainda que a escola não mude o 

mundo, está pode ajudar o aluno a compreender como o mundo opera, o que é condição 

indispensável para o convívio social no mundo globalizado em que vivemos.  
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III- CONCEPÇÕES TEÓRICAS/PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 
A função primordial da educação já não pode ser adaptar o 

aluno a uma ordem já existente fazendo com que assimile os 
conhecimentos e o saber destinados a inseri-lo em tal ordem, 

como procederam gerações anteriores, mas, ao contrário, 

ajudá-lo a viver num mundo que se transforma em ritmo sem 

precedente histórico tornando-o capaz de criar o futuro e de 

inventar possibilidades inéditas. (LUCKESI, 2005) 

 

Assim, não se pode negar que a conjuntura social, na qual todos estão imersos, amplia 

o papel e o significado da educação escolar, exigindo que a escola tenha condições mínimas 

de responder aos anseios da sociedade na formação do indivíduo para a vida. Para conseguir 

alcançar esse objetivo, é necessário, a criação de regras para o funcionamento e estruturação 

da escola, bem como a adoção de uma forma de planejamento das ações e decisões que devem 

representar a síntese dos anseios, projetos e necessidades dos vários sujeitos participantes e 

atuantes na escola. 

 “Uma proposta pedagógica consistente, que reflita o pensamento e a identidade de 

todos os membros da Escola, mobiliza seus agentes, desenvolve lideranças, aprimora 

competências, melhora desempenhos e estabelece valores humanos” (Currículo da Educação 

Básica das Escolas Públicas do D.F.). 

 O apoio coeso de todos os profissionais inseridos no âmbito escolar e com a 

liderança efetiva da equipe gestora, possibilitando a efetivação da gestão democrática. 

 De acordo com o Currículo em Movimento, (pag. 14), a Educação Integral para as 

escolas públicas do Distrito Federal pretende a equalização social ao cumprir a função de 

preparar os indivíduos para uma participação responsável na vida social. É importante 

destacar que as atividades pedagógicas precisam contemplar aspectos psicomotores, 

cognitivos, afetivos, intuitivos e socioculturais integrados às experiências da vida, o que 

permite a “Integralidade” na formação do educando.  

A palavra currículo, em seu significado tem como sinônimo as palavras direção e 

movimento. Partindo dos sinônimos de currículo é possível descrever a importância deste para 

o trabalho pedagógico, é o currículo que direciona a construção de uma Proposta pedagógica 

respeitando a realidade em que a escola está inserida. 

No Currículo os conteúdos são destacados, porém não se apresentam de uma forma 

fechada permite ao docente transcender os muros da escolar e valorizar os saberes já 

existentes em cada aluno a partir de sua realidade. O Currículo em Movimento caracteriza 

bem as novas perspectivas sócio pedagógicas em que a escola está inserida, transparece a 

heterogeneidade social vigente em que vivemos e deixa nítido a interdisciplinaridade dos 

componentes curriculares e a visão panorâmica e contextualizada que o conhecimento da vida 

e do mundo propõe. 
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  A interdisciplinaridade começou a ser abordada no Brasil a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases Nº 5.692/71. Desde então, sua presença no cenário educacional brasileiro 

tem se tornado mais presente e, recentemente, mais ainda, com a nova LDB Nº 9.394/96 e 

com os Parâmetros. Além da sua grande influência na legislação e nas propostas curriculares, 

a interdisciplinaridade tornou-se cada vez mais presente no discurso e na prática de 

professores. 

 A utilização da interdisciplinaridade como forma de desenvolver um trabalho de 

integração dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas de conhecimento é uma das 

propostas apresentadas pelos PCN`s que contribui para o aprendizado do aluno. Apesar disso, 

estudos têm revelado que a interdisciplinaridade ainda é pouco conhecida.  

 É possível a interação entre disciplinas aparentemente distintas e outras áreas como 

Orientação Educacional, Sala de Recursos, Sala de Apoio, Equipes Especializadas de Apoio e 

Aprendizagem, outras. Esta interação é uma maneira complementar ou suplementar que 

possibilita a formulação de um saber crítico reflexivo, saber esse que deve ser valorizado cada 

vez mais no processo de ensino aprendizagem. É através dessa perspectiva que ela surge 

como uma forma de superar a fragmentação entre as disciplinas. Proporcionando um diálogo 

entre estas, relacionando-as entre si para a compreensão da realidade. A interdisciplinaridade 

busca relacionar as disciplinas no momento de enfrentar temas de estudo.  

 Segundo Libâneo (1994), o processo de ensino se caracteriza pela combinação de 

atividades do professor e dos alunos, ou seja, o professor dirige o estudo das matérias e assim, 

os alunos atingem progressivamente o desenvolvimento de suas capacidades mentais. É 

importante ressaltar que o direcionamento do processo de ensino necessita do conhecimento 

dos princípios e diretrizes, métodos, procedimentos e outras formas organizativas.  

 Ela implica na articulação de ações disciplinares que buscam um interesse comum. 

Dessa forma, a interdisciplinaridade só será eficaz se for uma maneira eficiente de se atingir 

metas educacionais previamente estabelecidas e compartilhadas pelos atores da unidade 

escolar.  

 A interdisciplinaridade oferece uma nova postura diante do conhecimento, uma 

mudança de atitude em busca do contexto do conhecimento, em busca do ser como pessoa 

integral. A interdisciplinaridade visa garantir a construção de um conhecimento globalizante, 

rompendo com os limites das disciplinas.  

 O desenvolvimento de projetos é uma prática educacional rica em possibilidades 

formativas pelo caráter que assume no trabalho escolar, pois possibilita a participação dos 

estudantes que não apresentam necessidades de aprendizagem e que poderão atuar como 

ajudantes no desenvolvimento das atividades previstas.  

 A interdisciplinaridade começou a ser abordada no Brasil a partir da Lei de Diretrizes 

e Bases Nº 5.692/71. Desde então, sua presença no cenário educacional brasileiro tem se 

tornado mais presente e, recentemente, mais ainda, com a nova LDB Nº 9.394/96 e com os 

Parâmetros. Além da sua grande influência na legislação e nas propostas curriculares, a 

interdisciplinaridade tornou-se cada vez mais presente no discurso e na prática de professores. 

 A utilização da interdisciplinaridade como forma de desenvolver um trabalho de 

integração dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas de conhecimento é uma das 
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propostas apresentadas pelos PCN`s que contribui para o aprendizado do aluno. Apesar disso, 

estudos têm revelado que a interdisciplinaridade ainda é pouco conhecida.  

 É possível a interação entre disciplinas aparentemente distintas e outras áreas como 

Orientação Educacional, Sala de Recursos, Sala de Apoio, Equipes Especializadas de Apoio e 

Aprendizagem, outras. Esta interação é uma maneira complementar ou suplementar que 

possibilita a formulação de um saber crítico reflexivo, saber esse que deve ser valorizado cada 

vez mais no processo de ensino aprendizagem. É através dessa perspectiva que ela surge 

como uma forma de superar a fragmentação entre as disciplinas. Proporcionando um diálogo 

entre estas, relacionando-as entre si para a compreensão da realidade. A interdisciplinaridade 

busca relacionar as disciplinas no momento de enfrentar temas de estudo.  

 Segundo Libâneo (1994), o processo de ensino se caracteriza pela combinação de 

atividades do professor e dos alunos, ou seja, o professor dirige o estudo das matérias e assim, 

os alunos atingem progressivamente o desenvolvimento de suas capacidades mentais. É 

importante ressaltar que o direcionamento do processo de ensino necessita do conhecimento 

dos princípios e diretrizes, métodos, procedimentos e outras formas organizativas.  

 Ela implica na articulação de ações disciplinares que buscam um interesse comum. 

Dessa forma, a interdisciplinaridade só será eficaz se for uma maneira eficiente de se atingir 

metas educacionais previamente estabelecidas e compartilhadas pelos atores da unidade 

escolar.  

 A interdisciplinaridade oferece uma nova postura diante do conhecimento, uma 

mudança de atitude em busca do contexto do conhecimento, em busca do ser como pessoa 

integral. A interdisciplinaridade visa garantir a construção de um conhecimento globalizante, 

rompendo com os limites das disciplinas.  

 O desenvolvimento de projetos é uma prática educacional rica em possibilidades 

formativas pelo caráter que assume no trabalho escolar, pois possibilita a participação dos 

estudantes que não apresentam necessidades de aprendizagem e que poderão atuar como 

ajudantes no desenvolvimento das atividades previstas.  

E em virtude das necessidades e novas perspectivas da sociedade atual, a gestão eficaz 

da educação não pode esta desvinculada dos mecanismos legais e institucionais  e de um 

planejamento coeso e coletivo.  

Partindo dessa premissa, o Projeto Pedagógico da EC 02 foi elaborado encontra-se em 

consonância com os documentos e referenciais que a educação possui no âmbito estadual e 

federal.   

O aspecto pedagógico revela-se na definição das ações e das características necessárias 

às escolas para alcançarem os objetivos projetados, ou seja, refere-se ao planejamento do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Como a educação ministrada pela escola é uma ação intencional que objetiva, 

principalmente, a formação do homem para atuar na vida social e no mundo.  
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E em virtude das necessidades e novas perspectivas da sociedade atual, a gestão eficaz 

da educação não pode esta desvinculada dos mecanismos legais e institucionais e de um 

planejamento coeso e coletivo.  

Partindo dessa premissa, o Projeto Pedagógico da EC 02 foi elaborado encontra-se em 

consonância com os documentos e referenciais que a educação possui no âmbito estadual e 

federal.   

O aspecto pedagógico revela-se na definição das ações e das características necessárias 

às escolas para alcançarem os objetivos projetados, ou seja, refere-se ao planejamento do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Como a educação ministrada pela escola é uma ação intencional que objetiva, 

principalmente, a formação do homem para atuar na vida social e no mundo.  

 

1. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGOGICAS 

 Princípios éticos: Referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente as diferentes culturas, 

identidades e singularidades.   

 Princípios políticos: Referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da 

criticidade e do respeito à democracia A criança, produtora e consumidora de cultura, 

é participante da vida social, modifica e é modificada pelas interações que estabelece 

com o outro, com a cultura e com o ambiente, por meio de múltiplas linguagens.  

 Princípios estéticos: Referem-se a valorização da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais. Fonte: Currículo em 

Movimento da Educação Básico/ SEEDF 

 

IV- OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO  

1. GESTÃO PEDAGÓGICA E GESTÃO DAS APRENDIZAGENS E DOS 

RESULTADOS EDUCACIONAIS.  

 Objetivos:  

1.1 Promover o acesso e a permanência na escola;  

1.2 Promover a educação inclusiva e respeito às diferenças;  

1.3 Otimização do uso dos recursos audiovisuais na prática pedagógica; 

1.4 Avaliação formativa com a criação de instrumentos (pasta de acompanhamento 

psicogenético), de controle diagnóstico dos alunos conforme orientação da 

SEEDF;  

1.5 Desenvolver Planejamento Anual das ações escolares de acordo com o PPP.  

 

 Estratégias: 
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1.1 Acompanhar, analisar e buscar soluções para compreender as causas da 

permanência, evasão, promoção/retenção do estudante, de forma a melhorar a 

qualidade da educação nesta unidade de ensino;  

1.2 Promover a inclusão dos alunos de acordo com a nova perspectiva proposta no 

Currículo em Movimento da Educação Básica;  

1.3 Construir um acervo de materiais pedagógicos de multimídia (documentários, 

filmes didáticos, etc.), que propicie o enriquecimento das aulas com o intuito de 

facilitar e apoiar o trabalho docente;  

1.4 Zelar pelo registro escolar e ampliação das formas de acompanhamento do 

desenvolvimento da aprendizagem.  

1.5 Promover, anualmente, a avaliação da proposta pedagógica da escola, com a 

participação de toda a comunidade escolar e realizar um planejamento 

sistemático das atividades educativas na escola visando ação-reflexão-ação.  

 

2. GESTÃO PARTICIPATIVA E DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

 Objetivos: 

2.1 Integração dos pais no cotidiano escolar;  

2.2 Conselho de Classe participativo e atuante; 

2.3 Estimular a de formação dos professores;  

2.4 Harmonizar o ambiente escolar promovendo eventos para a interação social entre 

os funcionários;  

2.5 Realizar avaliação de acordo com o princípio da autonomia e Gestão Democrática;  

 Estratégias:  

 

 

2.1 Promover meios de incentivo para a participação dos pais e comunidade nas 

atividades escolares; 

2.2 Realização bimestral do Conselho de Classe, de forma que esta ação proporcione 

resultados e responda os anseios do professor na tentativa de solucionar problemas 

detectados ao longo do fazer pedagógico;  

2.3 Promover nas coordenações pedagógicas, grupos de estudo envolvendo temas de 

interesse dos professores, incluindo-se também documentos que norteiam a Educação 

Básica (LDB, Currículo, Regimento das escolas públicas, IDEB, PPP);  

2.4Promover atividades extracurriculares de caráter cultural, esportivo e 

confraternizações para melhorar a autoestima e a interação entre os diversos 

segmentos da escola;  

2.5 Promoção de eventos avaliativos, para planejamento de ações e nortear a Gestão. 
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3. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

 Objetivos: 

3.1 Ampliar os espaços recreativos e lúdicos da escola;  

3.2 Aquisição de mobiliário para a sala dos professores (cadeiras de longarina 

acolchoada)  

3.3 Melhoria do espaço físico (Mudança do portão de entrada e saída dos estudantes, 

rampa de acessibilidade, reforma da cantina e pavimentação com granitina da 

entrada da escola até o pátio interno do refeitório de acesso aos banheiros dos 

alunos; 

3.4 Equipar Sala de Leitura e Videoteca;  

3.5 Atuação efetiva do Conselho e Caixa Escolar; 

 Estratégias: 

3.1 Aquisições de materiais para a composição da brinquedoteca e de material 

recreativo para cada turma e para o recreio dirigido;  

3.2 Solicitar junto a CREC cadeiras e mesas para a sala dos professores e demais 

dependências ou adquirir esses materiais com as verbas;  

3.3 Buscar junto à comunidade e empresas, parcerias que permitam revitalizar e 

ampliar o espaço físico (pavimentação da quadra e piso dentro da escola até o pátio 

onde funciona o refeitório, novos brinquedos para o parque, cobertura do pátio de 

entrada e reforma geral da cantina.); 

3.4 Realização de Concurso Literário e aquisição de acervo/recursos/ equipamentos 

(livros, computadores, filmes);  

3.5 Realizar reuniões para apresentar projetos e situações pedagógicas desenvolvidas 

na escola. 
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V.ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 A Proposta Pedagógica baseada na gestão de coletividade, cooperação e busca por 

uma escola e ensino de qualidade, respeitando a pluralidade, diversidade e direitos humanos, 

se fará presente neste projeto. 

 Por se tratar de instrumento construído coletivamente, exige reflexões e 

ressignificações constantes, com o objetivo do trabalho coletivo, com a participação garantida 

de toda a comunidade escolar para traçar metas, objetivos, ações que o tornem um 

instrumento de transformação desta escola. 

 Nas coordenações pedagógicas coletivas, realizadas as quartas-feiras e no 

planejamento anual da semana pedagógica do início do ano letivo, foram destinados 

momentos para levantamentos de propostas e encaminhamentos pedagógicos que serão 

desenvolvidos ao longo do período de vigência deste PPP(Projeto Político Pedagógico). As 

metas e estratégias previstas neste constructo coletivo, serão planejadas e desenvolvidas ao 

longo de cada ano letivo, com intervenções específicas para cada ano/turma dos anos iniciais 

do ensino 

fundamental. 

 A Escola Classe 02 de Ceilândia prioriza uma aprendizagem significativa, 

assegurando a articulação entre escola-família-comunidade na formação do educando. A 

instituição de Ensino busca viabilizar meios/ações/estratégias para questões que corroboram 

para avanços no processo individual e com temporalidade distinta a cada aluno em seu 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

1.Organização escolar regime, tempos e espaços 

 

 O trabalho pedagógico realizado pelos professores será organizado por ciclos. Na 

organização de ciclos, a ordenação do conhecimento se faz em espaços de tempo maiores e 

mais flexíveis, que favorecem o trabalho pedagógico diversificado e integrado, necessário em 

qualquer sistema de ensino democrático que, ao acolher indistintamente a comunidade, inclui 

estudantes de diferentes classes sociais, estilos e ritmos de aprendizagem. 

  Os Ciclos de Formação já foram experimentados em países como a Espanha, 

Bélgica, França (Miranda, 2009), no Brasil é legitimado pela Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional (9394/96), no artigo nº 23 prevê como forma de organização escolar. 

  A princípio está fortemente ligado a necessidade de responder aos altos índices de 

reprovação e evasão escolar. Cunha (2012, p. 7) apresenta os ciclos como opção das reformas 

educacionais no país e como uma orientação presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) de 1997, segundo ele: “os PCNs trazem orientações gerais para o processo de ensino-

aprendizagem no ensino fundamental, que ratificam que essa estrutura (ciclada) possibilita 

trabalhar melhor com as diferenças e está coerente com os fundamentos dos 

psicopedagógicos.” 

 A Escola Classe 02, numa perspectiva da inclusão, atenderá a seguinte clientela em 

2018: alunos do 1º Ciclo (1º e 2º período da Educação Infantil) e 2º Ciclo, 1º e 2º Blocos, 

contando com o Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem (SEAA), do Serviço de 

Orientação Educacional (SOE). Todos estes serviços de apoio contribuem intensamente para 

que a rotina escolar seja bem desenvolvida e as necessidades específicas atendidas e sanadas. 

 Esta Unidade de Ensino aderiu à proposta de ciclos em.2013 e desde o início 

vivenciou modificações estruturais nos modos de trabalho e atuação pedagógica. 

Experiências, como o reagrupamento já estão consolidadas na rotina escolar e contribuem 

para o entendimento geral das intervenções necessárias. 
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2. Direitos Humanos, educação inclusiva e diversidade. 

 

 Tendo em vista que democratizar o ensino é uma luta antiga de todos aqueles que 

trabalham em prol da educação. Assim visamos uma escola que procura garantir o acesso, a 

permanência com o sucesso do aluno, respeito à liberdade, pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas, além da formação consciente, crítica e solidária deve democratizar suas ações e 

decisões, buscando sempre a participação de todos os segmentos envolvidos. 

 A Lei nº9.394/96 (LDB), aponta para as necessidades em que meios, normas e 

estratégias constituem um sistema contínuo, diversificado e uno a serviço de uma prática 

pedagógica histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural para o desenvolvimento do 

educando por meio de aprendizagens significativas e do contexto histórico-sócio do 

indivíduo. 

Temos consciência de que não há outro caminho para mudar este país que não seja através da 

educação. Acreditando que todos somos educadores, queremos junto com todos os segmentos 

desta escola descobrir novas estratégias, para chamar a atenção do aluno em relação as 

questões sociais, políticas e culturais, de forma que ele possa seguir produzindo, aprendendo, 

convivendo e colaborando um com o outro. 

 Desta forma, a Escola Classe 02 de Ceilândia, consciente de sua responsabilidade 

social com a comunidade, apresenta sua proposta pedagógica, levando em consideração a 

trajetória e as aspirações sócio-político-econômico da comunidade local e, principalmente, 

sua contextualização na sociedade. Assim estará utilizando conhecimentos adquiridos ao 

longo desse tempo, e sugerindo ações que permitam melhorar o presente e projetar o futuro 

através das seguintes metas: 

 De acordo com o Professor Carlos Motta, toda proposta pedagógica deve ser 

orientada por pressupostos teóricos, que explicitam as concepções acerca da criança e da 

educação. Nós nos fundamentamos na psicologia do desenvolvimento humano, para que 

possamos compreender as diferentes formas que as crianças se desenvolvem e aprendem, 

buscando metodologias mais eficazes. 

  Atualmente, percebe-se a criança como ser integral, global, onde a mesma é 

considerada biopsicossocial. Percebemos as influências concretas de Piaget, no estudo sobre o 

sujeito cognoscente e Vygotsky, no estudo do sujeito social (histórico). 

  De acordo com Vygotsky, o desenvolvimento da criança poderia se descrito: ensinar 

e aprender. As crianças desenvolvem e são desenvolvidas. Ele afirma que os seres humanos 

aprendem na medida em que interagem com os outros. O conhecimento deriva da cultura 

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

  Piaget mostra a importância da interação sujeito-objeto, tornam-se importantes o 

equilíbrio, adaptação e assimilação. 

  Defendendo uma proposta, que tem o aluno como sujeito do seu conhecimento, é que 

surge a necessidade de um projeto interdisciplinar, onde não se ensina, nem se aprende: vive-

se, exerce-se com ousadia da busca, da pesquisa, transformando-se assim, a insegurança num 

exercício do pensar, num construir. (Ivani Fazenda). 

 

3. Projetos Interdisciplinares 

 

 O trabalho com projetos requer o planejamento coletivo de um grupo de professores 

que se dispõe a desenvolvê-los e oportuniza a adequação do ensino às necessidades de 

aprendizagens dos estudantes, a partir de ações dinâmicas e flexíveis. Desenvolver projetos 
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representa o investimento em ações distintas com foco na aprendizagem significativa, 

contextualizada, lúdica e prazerosa. 

 

 

a) PLENARINHA 

 

 Educação Infantil e 1º anos. 

 Tema: Universo do brincar’ ’O projeto materializa- se por meio de escuta sensível 

e atenta às crianças, de maneira a considerar a sua percepção sobre as situações que 

vivenciam na escola, na comunidade e na cidade, traduzindo-se em contribuições relevantes 

para melhoria da Primeira Infância no DF. Em 2019 a VII Plenarinha tem como objetivo 

oportunizar a reflexão acerca da importância do lúdico por meio de histórias, bem como 

promover práticas pedagógicas lúdicas que contribuam para o desenvolvimento infantil, 

considerando o protagonismo das crianças e a relação entre o brincar e o aprender 

(SEEDF/SUBEB). 

  

b) PROJETO INTERVENTIVO 

 

 Estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1° ao 5° ano 

 

Este Projeto Interventivo surgiu após a observação da postura dos alunos diante da  

leitura e escrita, além de contemplar as dificuldades apresentadas no letramento matemático. 

Percebendo-se que eles têm demonstrado dificuldade na transcrição do grafema para o 

fonema e superação do analfabetismo funcional apresentado por alguns estudantes de nossa 

instituição, além de não terem demonstrado condições de equalizar situações problemas, 

envolvendo as quatro operações fundamentais a priori. Assim, este Projeto Interventivo tem a 

finalidade de despertar, nos educandos, o gosto pela leitura, interpretação de textos e pela 

sistematização dos algoritmos matemáticos. Cabe ao professor, então, realizar-se no universo 

de cada um deles, 

respeitando seus interesses, despertando a criatividade, dando-lhes a mesma oportunidade de 

tentar novas experiências que resultem em aprendizado. 

 O Projeto Interventivo constitui uma estratégia pedagógica destinada a um grupo de 

estudantes para atendimento a suas necessidades específicas de aprendizagem. Tem como 

objetivo principal sanar essas necessidades assim que surjam, por meio de estratégias 

diversificadas. É uma proposta de intervenção complementar, de inclusão pedagógica e de 

atendimento individualizado. 

 

4. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades 

 Estudantes do 2° Período da Educação Infantil e do 5° ano do Ensino Fundamental 

 Trata-se de atendimento aos estudantes em transição no espaço escolar, atentando para 

as diversidades acadêmicas que vivenciarão, nas mudanças de etapas e modalidades da 

Educação Básica, de espaço (saída da Escola Classe para o Centro de Ensino 

Fundamental). Diante das características de cada instituição de ensino. A transição é o 

momento específico de divergências e consensos, para que o estudante seja bem 

acolhido, visando avanços expressivos em seu processo de aprendizagem.  
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5. Relação escola-comunidade 

 

 Pretende-se sempre estreitar o vínculo família-escola e comunidade a fim de contribuir 

para o desenvolvimento integral da criança, considerando a sua família como parte 

essencial e significativa do processo de aprendizagem. A promoção da interação 

família e escola, por meio da realização do Projeto Família e Escola: Caminhando 

juntos”, com palestras de temas atrativos de interesse dos pais e/ou responsáveis e 

conforme a necessidade escolar, realização da Festa da Família. 

 Certificação das famílias modelos em acompanhamento escolar, oficinas, dentre outras 

ações planejadas junto aos sujeitos envolvidos no meio social escolar. 

 

6. Atuação Articulada dos Serviços de Apoio 

 

SEAA (Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem) 

Pedagoga: Maria do Socorro 

Psicóloga: Carência 

 

Atende os estudantes com dificuldades de aprendizagem, problemas com 

comportamento e dificuldade na linguagem. As principais atribuições do SEAA são: 

 

 Orientar as ações dos professores e de outros profissionais da educação para o 

planejamento de intervenções educacionais adequadas à situação escolar do 

aluno; 

 Promover estudos de casos nas situações em que haja necessidade de adequação ou de 

mudanças de atendimento dos alunos que já tenham sidos avaliados pelo SEAA 

possuam Relatórios de Avaliação e Intervenção Educacional; 

 Criar um espaço de escuta do discurso dos professores, para conhecer suas concepções 

e suas expectativas a respeito dos desempenhos escolares dos estudantes; 

 Avaliar de maneira contextual os estudantes para encaminhamentos necessários, sendo 

que no caso dos Centros de Ensino Especial, será realizada a avaliação funcional, 

podendo contar com a participação de outros profissionais do contexto escolar; 

 Participar da elaboração da Proposta Pedagógica; 

 Participação, em conjunto com os demais profissionais da Instituição Educacional, nas 

atividades de planejamento e de avaliação do trabalho: coordenações coletivas, 

semana pedagógica, Conselhos de Classe, reuniões extraordinárias, dentre outras; 

 Observação da dinâmica em sala e dos demais contextos educativos; 

 Elaborar documentos e Relatórios de Avaliação e Intervenção Educacional 

apresentando a conclusão de cada caso e indicando as possibilidades de atuação 

pedagógica no âmbito da Secretaria de Educação do Distrito Federal.  

 

SOE (Serviço De Orientação Educacional)  

 

Orientadora Educacional: Michelle Languedey Martins 

 

 Atende estudantes com dificuldades de adaptação as regras de aprendizagem 

relacionadas aos hábitos de estudos, problemas de acompanhamento familiar ou negligência 

e/ou situações esporádicas. As principais atribuições são:  
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7. Atuação dos educadores sociais voluntários, jovens candangos, educadores 

comunitários, monitores, entre outros. 

 

 

 Para o atendimento de aluno(s) com necessidades educacionais especiais, a Escola 

conta com um monitor, cujas atribuições estão definidas na PORTARIA Nº 48, DE 01 DE 

MARÇO DE 2016, que institui o Programa Educador Social Voluntário, no âmbito da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no período de com as seguintes 

finalidades:  

 

I. Dar suporte às atividades de Educação Integral nas Unidades Escolares. 

II. Dar suporte ao Atendimento Educacional Especializado nas Unidades 

Escolares comuns da Educação Básica e nos Centros de Ensino Especial. 

Art. 4º O ESV, que for dar suporte ao Atendimento Educacional Especializado, 

receberá capacitação do (a) Profissional da Sala de Recursos da unidade escolar, e, 

após, executará, sob orientação e supervisão desse profissional, atividades de 

acompanhamento, higiene pessoal e incentivo de estudantes, bem como de outras 

atividades voltadas para a área de Educação Especial, quais sejam: 

 

I. Auxiliar os (as) estudantes nos horários das refeições, no uso do banheiro, na 

escovação dentária, no banho e troca de fraldas, na hora de se vestirem e se 

calçarem, no momento do parque, em atividades no pátio escolar, na educação 

física, em passeios, ou seja, deverão estar presentes nas atividades diárias, 

autônomas e sociais que os (as) estudantes com deficiência realizarão dentro e, 

quando necessário, fora do espaço escolar; 

II. Realizar, sob a supervisão do professor, o controle da baba e de postura do (a) 

estudante, como ajudá-lo (lá) no sentar-se/levantar-se na/da cadeira de rodas, 

carteira escolar, colchonete, vaso sanitário, brinquedos no parque; 

III. Acompanhar e auxiliar o (a) estudante cadeirante, para todos os espaços 

escolares a que ele necessitar ir, como também, em outros, fora do ambiente 

escolar; 

IV. Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos;  

V. Informar ao (a) professor (a), para registro, as observações relevantes 

relacionadas ao (à) estudante;  

VI. Acompanhar e auxiliar o (a) estudante durante as atividades pedagógicas para 

aquisição de condutas adaptativas em sala de aula e extraclasse de acordo com 

as orientações do (a) professor (a);  

VII. Apoiar o (a) estudante que apresente momentos de descontrole 

comportamental, observando os sinais de angústia e ansiedade prévios, 

conhecendo as condições que, potencialmente, o desestruturam, buscando 

prevenir crises, intervir o quanto antes e acompanhar o (a) estudante com 

alteração no comportamento adaptativo a outros espaços e atividades 

pedagógicas, sob orientação do professor, da equipe escolar e/ou dos serviços 

de apoio;  

VIII.  Estimular/favorecer a comunicação e a interação social do (a) estudante com 

seus (suas) colegas e demais pessoas; 

IX. Executar outras ações similares que se fizerem necessárias com o mesmo grau 

de complexidade e responsabilidade. 
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VI. PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 

ENSINOAPRENDIZAGEM 

 

 

 A avaliação pedagógica do ensino-aprendizagem terá caráter processual, formativo e 

participativo, de forma contínua, cumulativa e diagnóstica, levando-se em consideração tanto 

as estratégias didático-pedagógicas propostas, como os processos de aprendizagens dos 

estudantes. 

  A avaliação das ações contidas, neste Plano de Ação, será feita através da avaliação 

institucional, da caixa de críticas e sugestões, dos encontros envolvendo família, nas reuniões 

pedagógicas e administrativas, visando sempre uma reavaliação, possibilitando rever 

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

  A avaliação será formativa, com vários instrumentos e análise de todo o coletivo da 

escola. A cada final de quatro semanas, haverá aplicação do teste da psicogênese, envolvendo 

os alunos do BIA e coordenação, com vistas as avaliações dos avanços dos alunos e 

reformulação de estratégias, para a progressão continuada. 

  Nas turmas de 4º e 5º anos (Bloco 2), também serão avaliadas as estratégias de 

reagrupamento, envolvendo os professores do contra turno, além de recuperação de 

habilidades e intervenções necessárias.  

Ainda conforme as Diretrizes de Avaliação Educacional propostas para 20148/2021, nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental além dos registros pessoais, o docente conta com 

instrumentos legais indicados pela SEE e outros construídos pela Escola para a descrição do 

desempenho dos estudantes: RAV 1, RDIA, RAV 2,  

Mapeamento ortográfico, pastas de acompanhamento do desenvolvimento da Psicogênese. . 

Esses princípios nos levam de imediato aos espaços da coordenação pedagógica e da sala de 

aula. Serão neles que os profissionais de educação deverão encontrar-se para pensar, refletir, 

discutir, planejar e avaliar as estratégias didático-pedagógicas que proporcionem a nossos 

estudantes a construção de conceitos que os levem às aprendizagens. Por conseguinte, aos 

conhecimentos históricos e acumulados pela humanidade e, por fim, possam transformar esses 

conhecimentos em saberes. Tudo isso, sem perder de vista que o trabalho pedagógico deve 

promover uma cultura escolar que respeite, reconheça e valorize as experiências dos 

estudantes atendendo a suas diferenças e necessidades específicas com o compromisso de 

efetivar a inclusão escolar e o direito de todos à educação com efetivas aprendizagens.” p.18 

livro-4 – Currículo em Movimento – SEDF. 

 Para a Escola Classe 02 de Ceilândia, a avaliação é de suma importância em todos os 

âmbitos do processo educacional norteando as decisões pedagógicas bem como possibilitando 

a correção de falhas e reforçando aspectos positivos. 

 

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

 

 Adotando as orientações da SEEDF, que rege avaliação sob a perspectiva formativa, 

objetivamos que ao longo do processo de ensino-aprendizagem e encaminhamentos didático-

pedagógicos viabilizem:  

 Reduzir os índices de retenção, diante da característica de ser uma escola com 

organização pedagógica em 1º e 2º ciclos de aprendizagem para atender melhor às 

diferentes necessidades dos diferentes estudantes. Isto porque alguns (ou muitos) 

necessitam de mais tempo e de metodologias diversificadas para atingir as 

aprendizagens propostas. 
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2. Projeto interventivo/Recuperação Continuada 

 

 Inserir todos os alunos com defasagem idade/série e que apresentam dificuldade e/ou 

lacunas de aprendizagem no projeto interventivo e em atividades diversificadas. 

 Envolver os alunos nos projetos de forma que eles possam se identificar como parte 

integrante de cada ação proposta. Envolver, por meio de reuniões bimestrais ou diante 

de necessidades especificas dos estudantes, a comunidade, pais e conselho escolar nos 

momentos de avaliação 

institucional.  

 

3.Conselho de Classe 

 

 Ao longo do ano também é assegurado à realização de conselhos de classe, 

bimestralmente, com intencionalidade de levantamento de metas e buscando solucionar 

dificuldades diagnosticadas envolvendo professores, coordenadores, gestores, orientador, 

equipe de apoio a aprendizagem e sala de recursos. 

 Utilizaremos como métodos de avaliação os seguintes recursos: diagnóstico inicial, 

avaliação escrita do aproveitamento escolar, auto- avaliação do aluno e do professor, testes da 

psicogênese, portfólios, observações diárias, relatórios descritivos bimestrais, trabalhos 

escolares individual e em grupo avaliação interdisciplinar. Onde os resultados obtidos, tanto 

internos quanto os externos (como provinha Brasil, IDEB) serão tabulados e apresentados ao 

grupo, detectando os pontos negativos e positivos do nosso fazer pedagógico, visando à 

afirmação da continuidade ou a elaboração de novas intervenções.  

 Sendo a avaliação um processo de reflexão continuada sobre uma ação, em um 

contexto coletivo, também será realizada a avaliação institucional conforme previsto no 

calendário SEDF, através de instrumentos que permitam a participação de toda a comunidade 

escolar para colaborar com a melhoria da educação escolar.  

 Vale ressaltar que a avaliação se faz necessária para que possamos refletir as nossas 

ações, sendo essencial à educação.  

 

VII. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO  

 

  ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPP  

 

 Deve ser realizado o acompanhamento diário do desenvolvimento dos objetivos e 

aplicabilidade do PPP, em processo de aprendizagem, através de observações, de registros 

sistemáticos, auto avaliação e atividades específicas para a faixa etária.   

 Em nossos objetivos e metas constam dar continuidade a auto avaliação, a avaliação 

institucional de todos os membros da escola e da participação dos Pais, nos resultados dos 

projetos; promover avaliação institucional semestralmente, envolvendo toda a comunidade 

escolar; avaliar, ao final de cada evento, os resultados alcançados e as dificuldades 

encontradas, para novos encaminhamentos. 

  A avaliação pedagógica do ensino-aprendizagem terá caráter processual, formativo e 

participativo, de forma contínua, cumulativa e diagnóstica, levando-se em consideração tanto 

as estratégias didático-pedagógicas propostas, como os processos de aprendizagens dos 

estudantes. 

  A avaliação das ações contidas, neste Plano de Ação, será feita através da avaliação 

institucional, da caixa de críticas e sugestões, dos encontros envolvendo família, nas reuniões 
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pedagógicas e administrativas, visando sempre uma reavaliação, possibilitando rever 

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

  A avaliação será formativa, com vários instrumentos e análise de todo o coletivo da 

escola. Propomos que a avaliação tenha caráter diagnóstico, contínuo, cumulativo, formativo 

e sistemático, onde serão percebidas as potencialidades e a busca da superação das 

dificuldades, falhas individuais e em grupo, que possam interferir no processo educativo. 

Segundo a legislação vigente da Secretaria de Educação do Distrito Federal os aspectos 

qualitativos sobrepõem-se aos quantitativos, sendo entendida como um processo contínuo e 

cumulativo realizado no decorrer do ano letivo. 
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IX.  ANEXOS 

 PROJETOS INTERDISCIPLINARES 

 

. PROJETO DE TRANSIÇÃO ENTRE ETAPAS E MODALIDADES 

. PLENARINHA 

. PROJETO INTERVENTIVO 

. PROJETO: “PAZ E DIVERSÃO NO RECREIO” 
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- Público alvo: Educação Infantil (2° Período) e 5º ano (matutino e vespertino). 

 

- Objetivo geral: Orientar o educando sobre a realidade dos anos iniciais do 

Ensino e dos CEF a forma mais adequada de desenvolver Hábitos de Estudos. 

- Objetivos específicos: Compreender a importância do crescimento pessoal por 

meio dos estudos, de maneira motivacional; 

- Desenvolver habilidades especificas para o estudo, como a concentração, 

organização e postura de educando; 

- Compreender a diferença entre “estudar” e “fazer tarefa de casa”; 

 

-Tornar a família mais atuante e participante do processo de ensino-aprendizagem; 

 

- Preparar os educandos para a entrada no ensino fundamental II; 

 

- Justificativa: 

 

Estudar tem uma finalidade essencial: Aprender. Muitos educandos sentem 

dificuldades em sistematizar a aprendizagem adquirida no ambiente escolar e, na 

maioria das vezes, isso tem consequências negativas como o desinteresse, a falta 

de organização, dificuldades em compreender comandos nos exercícios e provas, 

indisciplina, dentre outras. Muitas vezes, a falta de acompanhamento familiar 

contribui para os resultados não tão satisfatórios, o que pode acarretar em sérias 

dificuldades com o ingresso nos Centros de Ensino Fundamental, onde possui 

uma quantidade maior de disciplinas e trabalhos escolares. 

Para muitos educandos ter Hábitos de Estudos é fazer somente as tarefas de casa 

quando o(a) professor(a) a envia. Essa atitude contribui para um possível baixo 

rendimento escolar. 

Prestar atenção nas explicações do (a) professor (a), tirar dúvidas, organizar o 

caderno, ter uma rotina diária de estudo (realizar tarefas e revisar o conteúdo 

visto em sala) são atitudes que proporcionam ao educando participar ativamente 

da aprendizagem. 

Verificando essa realidade de falta de Hábito de Estudo em nossos educandos 5º 

ano, principalmente pelo fato de estarem em transição para o Centro de Ensino 

Fundamental, faz-se necessário uma intervenção mais ampla com as turmas das 

séries em questão, trabalhando termos específicos / ações orientadas: 

 A importância da família para o sucesso escolar; 

 Auto estima / Motivação para o sucesso; 

 Diferença entre Estudo X Tarefa de casa; 

 Como estudar (ambiente, tempo, organização); 

 Montagem de um Horário de Estudo; 
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 Postura de estudante e amigo em sala de aula; 

 Preparação para as provas / Avaliação; 

 Normas para elaboração de trabalhos escolares; 

 Aulões de CEF; 

 Drogas; 

 Visita ao Centro de Ensino Fundamental 04. 

 

Estratégias / Desenvolvimento 

 

1º Momento: Encontro com os pais dos educandos do 5º ano, para a 

explicação do projeto e firmar parceria com as famílias para a busca de um 

melhor resultado. 

 

2º Momento: Autoestima e Motivação para o sucesso, por meio do filme 

“Opostos” 

- SOE, aplicação de atividade de reflexão/análise sobre o filme - professor (a). 

 

 

3º Momento: Aplicação de teste de “Analise Pessoal como estudante”; 

 

 

4º Momento: Diferença entre Estudo X Tarefa de casa e como estudar 

(Ambiente, tempo e organização) – SOE, por meio de slides / vídeos; 

 

 
5º Momento: Montagem de um Horário de Estudo – SOE; 

 

6º Momento: “Postura de estudante e amigo” em uma sala de aula – SOE, 

por meio de vídeos e rodas de conversa; 

 

7º Momento: Preparação para as provas / Avaliação e normas para 

elaboração de trabalhos escolares – SOE, por meio de slides / vídeos / 

texto informativos; 

 

8º Momento: Aulões de CEF e palestra com a temática Drogas 

(agendamento conforme possibilidade dos professores convidados durante 

a realização do projeto); 
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9º Momento: Visita ao Centro de Ensino Fundamental 04. 

 
 

- Cronograma (conforme as atividades / ações listadas acima): 

 

 

- Agosto: 1º e 2º momento; 

 

 

- Setembro: 3º, 4º e 5º momento; 

 

 

- Outubro: 6º, 7º momento; 

 

 

- Novembro: 8º e 9º momento; 

 

 

                  - Avaliação: Será realizada ao final de cada encontro, de forma participação 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal SOE – 

Serviço de Orientação Educacional 

Escola Classe 02 – Ceilândia Sul 
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PROJETO: 

“PAZ E DIVERSÃO NO RECREIO” 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto: “Paz e Diversão no recreio” 

 

. Introdução 
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O presente projeto tem por finalidade apresentar meios que contribuam para um 

recreio com paz, diversão e ludicidade. A escola tem o papel relevante na formação da 

criança em todos os sentidos, principalmente na construção de uma cultura de não-

violência em seu espaço, e com isso faz-se necessário propiciar atividades que 

promovam a paz, a solidariedade, a cooperação e o respeito mútuo como forma de 

viabilizar a inclusão social. As experiências diárias no recreio, aos poucos, vão se 

consolidando em valores como: respeito ao outro e às regras, conscientização de suas 

atitudes e limites, harmonia na interação e socialização com o próximo, contribuindo 

assim para o seu desenvolvimento psicossocial. 

. Público-alvo 

Toda a comunidade escolar. 

. Objetivo Geral 

Transformar o recreio em um momento de aprendizagem, ludicidade, paz e diversão. 

. Objetivos Específicos: 

- Aprender a conviver harmoniosamente com os colegas, conservando assim o 

espaço físico e os materiais utilizados, além de conquistar a autonomia por meio das 

brincadeiras e jogos; 

- Sensibilizar o educando sobre a importância da recreação no processo de 

aprendizagem; 

- Integrar os educandos por meio do contato com os colegas de sua turma e de outras 

turmas, favorecendo assim a socialização; 

 

              - Resgatar a importância do brincar como parte essencial da formação integral da           

criança, desenvolvendo suas capacidades, criando posturas e reafirmando valores como 

respeito, cooperação, paz, honestidade, gentileza, tolerância, amizade, confiança, responsabilidade, 

compromisso e paciência. 

 

Justificativa 

 

A palavra “recreio” vem do latim recreare e tem como significado “divertimento, 

prazer, causar alegria”. Há em nossa escola a preocupação com a maneira como nossos 

educandos tem ocupado o seu tempo no recreio, cujo momento é essencial para a sua 

formação integral. Pensando em diminuir os conflitos, os pequenos acidentes 

eventualmente ocorridos e possibilitar aos educandos outras vivências corporais, faz-se 

necessária pôr em prática ações efetivas e orientadas para as nossas crianças durante o 

recreio. Desse modo, os educandos têm a oportunidade de desenvolver o conceito do 

“cuidar do espaço do recreio”, abordando o respeito tanto pelo espaço físico da escola 

como pelos colegas e os materiais disponibilizados para as atividades recreativas. 
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Cheio de ludicidade, o recreio pode, cada vez mais, incentivar a aprendizagem 

significativa, desenvolver valores e despertar a cooperação entre os colegas. 

- Desenvolvimento/ações do projeto: 

1º- Apresentação do projeto para a equipe docente; 

2º- Levantamento de sugestões para as atividades recreativas e de nomes dos docentes 

participantes do projeto para montagem da escala; 

3º- Providenciar o material de apoio para o desenvolvimento das atividades; 

4º- Conscientização dos educandos sobre a importância do brincar e coleta de nomes para a 

monitoria; 

5º- Formação dos monitores; 

6º- Execução do projeto durante o recreio. 

- Avaliação: Será realizada durante as coordenações coletivas, pelo menos uma vez por mês. 

“Quando uma criança brinca, joga e finge; está recriando um outro mundo. Mais rico e 

mais belo e muito mais repleto de possibilidades e invenções do que o mundo onde, de 

fato vive”.(Marilena Chauí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO INTERVENTIVO RECUPERAÇÃO CONTINUADA 
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                                  Projeto Interventivo Recuperação Continuada 
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Justificativa 

Ela é a forma encontrada para organizar o ensino fundamental, onde os 

estudantes progrediam em seus estudos sem a reprovação. Estudos, sobre esta 

forma organizativa, explicitam que elas avançam na compreensão de aprovação 

automática, pois, “contempla o aspecto pedagógico, a crença de que toda criança 

é capaz de aprender” (Freitas, 2003, p. 24). Neste aspecto é importante a aplicação 

de Projeto Interventivo para aprendizagens e especificidades de cada estudante. 

 

Objetivo 

 

O Projeto Interventivo, cuja as ações pedagógicas têm como objetivo 

desenvolver atividades com alternativas e estratégias diferenciadas pautadas na 

Alfabetização e Letramento da Linguagem e no conhecimento lógico-

matemático. Com o foco em uma aprendizagem significativa, contextualizada, 

lúdica e prazerosa, formando cidadãos, construindo conhecimentos, atitudes e 

valores. 

 

Metodologia 

Desenvolvido em contra turno e com metodologia lúdica e utilização de 

jogos materiais concretos. O trabalho pedagógico individualizado pressupõe a 

superação da prática em sala de aula, rompendo com a ideia de uma organização 

da aula estabelecida de forma rígida e homogênea. 

Avaliação 

 

No projeto interventivo a avaliação ocorrerá de maneira formativa, 

diagnóstica e processual, características que são fundamentais para que a 

articulação aconteça com o propósito de assegurar, promover e garantir as 

aprendizagens de nossos estudantes 

O processo avaliativo deve ser oportunizado com base nos eixos estruturantes do 

currículo em movimento: cidadania, sustentabilidade humana, aprendizagens e 

diversidade, que conforme Santomé (1998, p.125), permitem uma organização 

curricular mais integrada, focando temas ou conteúdos atuais e relevantes 

socialmente, em regra geral, deixados à  margem do 

processo educacional (Currículo em Movimento SEDF). 

Deve visar o desenvolvimento global do aluno de forma processual e 

contínua observando os aspectos sócio-emocional, psicomotor, intelectual, a 
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formação de hábitos e atitudes, aquisição de habilidades e o domínio como tais, a 

superação de atividades e das limitações, bem como a busca por soluções em 

situações a serem resolvidas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Projeto Plenarinha de Educação Infantil 

A Plenarinha de Educação Infantil é um projeto pedagógico da Secretaria 
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de Estado de Educação do Distrito Federal, desenvolvido desde 2013, por meio 

Subsecretaria de Educação Básica/Diretoria de Educação Infantil, em todas as 

unidades escolares públicas e instituições educacionais parceiras que ofertam 

Educação Infantil no Distrito Federal. 

O referido projeto constitui-se como um processo pedagógico cujo 

objetivo é oportunizar às crianças da Educação Infantil a promoção do exercício 

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

vivenciando a interlocução com o Currículo da Educação Infantil em suas 

diferentes expressões e linguagens. 

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

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

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

melhoria da Primeira Infância no Distrito Federal. A primeira Plenarinha da 

Educação Infantil ocorreu em 2013 e teve por objetivo incluir a opinião das 

crianças no Currículo da Educação Básica – Educação Infantil. Com essa ação, 

deu-se “voz” as crianças. 

Em 2014, a segunda Plenarinha, teve por tema o Plano Distrital pela 

Primeira Infância (PDPI), com o objetivo de ouvir as crianças acerca dos seus 

direitos descritos nesse documento. Com o tema “Escuta sensível às crianças: 

uma possibilidade para a (re)construção do Projeto Político Pedagógico”, a 

terceira Plenarinha teve o intuito de oportunizar a participação das crianças na 

elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP) de cada unidade escolar que 

oferta atendimento à Educação Infantil. 

No ano passado (2016), a Plenarinha foi desenvolvida sob o tema: “A 

cidade e o campo que as crianças querem”. Na oportunidade as crianças 

conheceram melhor o lugar onde vivem, discutiram sobre possíveis melhorias, 

bem como encaminharam suas proposições aos representantes do poder público. 

Em 2017, a quinta Plenarinha terá por tema “A Criança na natureza: por 

um crescimento  sustentável”.    O    projeto   será    desenvolvido    entre    os   

meses de abril a setembro e seu objetivo é aproximar o contato das crianças da 

Educação Infantil com a natureza, o interesse do cuidado consciente, a 

preservação e o conhecimento da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na 

Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. 

A novidade desta quinta Plenarinha da Educação Infantil 2018 é a participação 

dos alunos do primeiro ano dos anos iniciais das unidades escolares públicas da 

rede, que juntamente com as crianças da Educação Infantil, educadores e 

comunidade escolar, terão a oportunidade de se reconhecerem 

como interlocutores e construtores de saberes e espaços. 
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http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/catalogo_prog_e_pro

j_2018.p  df - PROJETO PLENARINHA IV-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/catalogo_prog_e_proj_2018.p
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/catalogo_prog_e_proj_2018.p
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SALA DE LEITURA 

 

 

PROFESSORA RESPONSÁVEL: Ângela Maria Gomes da luz. 

Email pessoal: angelamgluz@gmail.com 

Email pedagógico: pedagógicoec02@gmail.com 

 

 

RESPONSÁVEL PELA SALA DE LEITURA / PROFESSORA :  ÂNGELA MARIA 

GOMES DA LUZ. 

 

É com imenso prazer que a Escola Classe 02 de Ceilândia, na sala de Leitura Stella 

Rodopoulos, recebe a todos, para um ano letivo de muita Leitura e Saber. Sucesso a todos!!!!! 

A interação do professor com a sala de leitura será de suma importância para um 

melhor resultado do trabalho na execução dos projetos com vista no desenvolvimento do 

hábito e gosto pela leitura. 

A sala de leitura realizará o atendimento no próprio horário de aula, mediante a 

autorização do professor; 

A sala de leitura estará à disposição para apoiar e fomentar esta Instituição de ensino 

com acervo bibliográfico variado e destinado aos docentes, discentes, SOE, coordenação e 

Direção. 

 

Atribuições da sala de leitura:  

 Planejar, implantar e implementar o serviço de biblioteca e sala de leitura, 

incorporando-o ao processo educativo global, na perspectiva de educação para 

a diversidade, com ações integradas as demais instâncias desta instituição  

educacional; 
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 Proporcionar reflexões com a comunidade escolar sobre a prática pedagógica 

proposta pelo projeto político pedagógico; 

 Participar do planejamento, execução e da avaliação das atividades 

pedagógicas; 

 Realizar ações integradas com o corpo docente no desenvolvimento de projetos 

sobre: diversidade cultural, direito e cidadania, folclore brasileiro, 

africanidades, cultura indígena, saúde, lazer, prevenção ao uso indevido de 

drogas, trabalho, meio ambiente, ética, convivência saudável, cultura de paz, 

entre outros priorizados pela escola, visando a formação integral dos 

estudantes; 

 Contribuir com sugestões e informações nas reuniões pedagógicas e eventos 

promovidos pela instituição educacional; 

 Participar da identificação de possíveis dificuldades de aprendizagens quanto 

ao  processo de leitura dos alunos; 

 Colaborar no encaminhamento de estudantes para acompanhamento 

especializado adequado no âmbito educacional; 

 Favorecer a integração escola-família, realizando ações que visem o 

envolvimento dos pais e familiares no processo de leitura dos educandos com 

empréstimo de livros. 

 

Atividades desenvolvidas: 

 CONFECÇÃO DE ARQUIVO COM CADASTRO E PREENCHIMENTO DAS 

FICHAS DOS ALUNOS PARA EMPRÉSTIMO E DEVOLUÇÃO DE LIVROS; 

PARA POSTERIORMENTE AO FINAL DO ANO ELEGER O ALUNO LEITOR, 

que será aquele que conseguir ler o maior número de livros; 

 

 HORÁRIO DE ATENDIMENTO: segunda-feira, terça-feira e quintas-feiras nos 

SEGUINTES DIAS E HORÁRIOS: MATUTINO: 7:30 às 12:30 h e VESPERTINO: 

13:00 ÀS 16:00. Tais horários de forma extraordinária poderão sofrer alterações para 

se adequar aos eventos ou reuniões que possam surgir; lembrando que todas as 

quartas-feiras são realizadas as reuniões coletivas com a participação de todos 

professores e direção para informes e condução do trabalho pedagógico e dos projetos 

da escola; 

 

 Distribuição dos livros didáticos, com palestra explicando como deve ser o uso e 

cuidados que o aluno deverá ter ao utilizá-los. Para aumentar a vida útil do livro 

didático, o estudante precisa conservá-lo, protegendo-o de situações que possam 

causar danos a obra, como sujeira e água. Foi sugerido que ao receber os livros os 

alunos identifiquem os mesmos com nome completo, sala, turma e professora, além de 

encapar os mesmos. 
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  Montagem dos kit´s para distribuição dos livros didáticos  e apresentação dos livros e 

as disciplinas contempladas pelos mesmos, quais sejam: 

 

Componente 

Curricular 

coleção Ano/série 

1º,2º,3º,4º 

e 5º  anos 

Autores Editor

a 

Local/Ano 

e Edição 

Língua 

Portuguesa 

Coleçã

o 

Akapal

ô 

ano/Ensin

o 

Fundamen

tal- Anos 

iniciais 

-Lenita 

Venantte; 

-Alexandre 

Ribeiro de 

Lima 

Editora 

do 

Brasil 

São Paulo, 

2017, 4ª 

Edição 

Matemática Ápis ano/Ensin

o 

Fundamen

tal- Anos 

iniciais 

-Luiz Roberto 

Dante 

Editora 

Ática 

São Paulo, 

2017,3ª 

Edição,  

Interdisciplina

r: Ciências, 

Geografia e 

História 

Ápis ano/Ensin

o 

Fundamen

tal- Anos 

iniciais 

-Rogério G. 

Nigro 

-Maria Helena 

Simielli 

-Anna Maria 

Charlier 

Editora 

Ática 

São 

Paulo,2017, 

2ª Edição 

Artes Liga 

mundo 

ano/Ensin

o 

Fundamen

tal- Anos 

iniciais 

Caio Paduan 

Rafael Presto 

Tainá 

Machado 

Valquíria 

Prates 

Editora 

Saraiva 

São Paulo, 

2017,1º 

Edição 

                

                       Esses livros listados acima foram recebidos no início do ano letivo de 

2019 pela escola Classe 02 de Ceilândia Sul e integram o programa Nacional do livro 

e do material didático (PNLD). Trata-se de conteúdo que foi autorizado e avaliado 

pelo Ministério da Educação e do Fundo Nacional de desenvolvimento da Educação, 

disponibilizado às Escolas públicas brasileiras. 

                    É importante resaltar que estes livros são consumíveis, ou seja, não 

precisam ser devolvidos à escola ao final do ano letivo. Assim mesmo após a 

utilização, ele serve como fonte de consulta e informação. 

Por fim na hipótese de identificação de alguma inconsistência nos livros didáticos, ela 

pode ser comunicada ao FNDE por meio do telefone 0800-616161 ou no contato 

constante em WWW.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro. 

 

 Confecção do relatório de entrega, contagem e carências de livros em conformidade 

com a quantidade recebida e o total de alunos por turma; O relatório foi entregue à 

direção. 

 

 

 

 

http://www.fnde.gov.br/programas/programas-do-livro
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 DISTRIBUIÇÃO DOS LIVROS DO PROFESSOR. Obs.: a quantidade recebida não 

contemplou todos os professores, recomendamos o uso compartilhado como paliativo 

para esta carência referente ao livro do professor; 

 ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS CAIXAS DO PNAIC- controle feito em 

pasta própria com lista de livros que compõem a caixa e a assinatura de recebido pelo 

professor regente;  

 ATENDIMENTO DE EMPRÉSTIMO E DEVOLUÇÃO DOS LIVROS DE 

LITERATURA AOS ALUNOS E PROFESSORES; Antes do início deste trabalho se 

faz necessário um momento de palestra e conversa com os alunos sobre o 

comportamento na sala de leitura; organização das estantes, disposição dos livros, 

ordem alfabética, realocação dos livros de forma a manter um ambiente organizado e 

agradável; acompanhamento individualizado e atendimento em pequenos grupos no 

manuseio e escolha das obras de forma a evitar tumultos e manter um ambiente 

silencioso na sala de leitura; 

 

 LIVROS ESPECIAIS E JOGOS OFERTADOS À EDUCAÇÃO ESPECIAL; 

 

 ESTANTE DE DICIONÁRIO PARA EMPRÉSTIMO AOS ALUNOS CONFORME 

INTERESSE DOS PROFESSORES REGENTES;  

 

 BIBLIOTECA DO PROFESSOR, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LIVROS 

PEDAGÓGICOS; 

 

 ESTANTE COM LIVROS TEMÁTICOS, EXEMPLO: FOLCLORE BRASILEIRO, 

AFRICANIDADES, CULTURA INDÍGENA, INCLUSÃO SOCIAL, SOE, DENTRE 

OUTROS TEMAS RELEVANTES;  

 

 DISTRIBUIÇÃO DAS SACOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 1º PERÍODO, 2º 

PERÍODO; 

 

 REORGANIZAÇÃO DAS ESTANTES, SELEÇÃO DE LIVROS DANIFICADOS 

PARA POSSÍVEIS RESTAURACÕES, SELEÇÃO DE LIVROS ADEQUADOS A 

FAIXA ETÁRIA E SUA CLASSIFICAÇÃO EM INFANTIL E INFANTO-

JUVENIL; 

 

 ESTANTE DE GIBIS – SOLICITAÇÃO DE DOAÇÕES PARA RENOVAR E 

COMPLEMENTAR O ACERVO BIBLIOGRÁFICO JÁ EXISTENTE; 

 

 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DA SEMANA DA 

ÁGUA:  

Tema: ÁGUA. 

“22 DE março, Dia Mundial da água” 
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- Concientização: necessidade de economizar água, utilidade, tarefas do cotidiano e 

como ter atitudes de economia, características da água, etc. 

 

- Indicação de literatura infantil: Mundinho da Água Autor: Ingrid Biesemeyer 

Bellinghausen. 

 

 

- Trabalho com a letra da música: 

 

Música- PARÓDIA DE UM HIT INTERNACIONAL – Shape of You, da 

AQUARELA KIDS, Fonte de pesquisa: GOOGLE CROME –YOUTUBE; 

 

Filme - SHOW DA LUNA- COMO A ÁGUA VIRA CHUVA? Fonte de pesquisa: 

GOOGLE CROME –YOUTUBE; 

 

- DE GOTINHA EM GOTINHA- Fonte Fe pesquisa: GOOGLE CROME –

YOUTUBE; 

 

- A água é um mundo fantático, Fonte GOOGLE CROME –YOUTUBE; 

 

- DENGUE- A PATRULHA contra a Dengue, mosquito, sintomas e diagnóstico, 

combate, cuidados e tratamento- trabalho com a música, Fonte de pesquisa: GOOGLE 

CROME –YOUTUBE; 
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 CULMINÂNCIA: AGENDAMENTO DE TEATRO SOBRE DENGUE 

PARA O DIA 16/05/2019, as 09:30 h e as 13;30 h , COM A PRESENÇA DA 

VIGILÂNCIA AMBIENTAL – DIVAL/ SECRETARIA DE SAÚDE DO 

DISTRITO FEDERAL- SES/DF- TELEFONE: 2017-8331 RAMAL 8338, 

agendamento realizado através do email educacaodival@gmail.com. 

 

 “Em cada novo livro encontro mil sonhos para realizar e mil razões para continuar.” 

                                                                                                  Autor desconhecido. 

 

 

 SEMANA SANTA com atividades de roda de conversa sobre o verdadeiro 

significado da páscoa e vídeo de teatro feito por crianças representando a tragetória de 

Jesus Cristo, santa ceia, sua crucificação e ressurreição. As atividades foram realizadas 

de forma conjunta a toda escola, professores confeccionaram murais e fizeram 

intervenções em suas salas de aula. A professora Marcelle- 2º ano “C” também fez um 

momento de conto sobre a história de Jesus Cristo no palco do pátio. 

 

“Páscoa é renascimento, é recomeço, é um símbolo que nos lembra que tudo pode ser 

melhorado.” 

 

 Apresentação dos projetos em reunião coletiva data: 12/03/2019 e em parceria com o 

SOE: 

  PROJETO:” PAZ E DIVERSÃO NO RECREIO”, Intervalo na sala de leitura; com 

ambiente acolhedor e calmo com música clássica, jogos de tabuleiro, memória e 

alfabetização, disponibilização de livros durante o intervalo para deleite, pense rápido 

com charadas, fazendo da biblioteca um ambiente agradável de  convivência; 

 Projeto “hábitos de Estudos”; 

 Projetos “Cuidados com o corpo”; 

 Projeto “Encontro de Pais”; 

 Semana de Conscientização para vida;  

mailto:educacaodival@gmail.com
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PERÍODO: de 06 a 10 de maio de 2019 

Projeto realizado em conjunto com o Serviço de orientação educacional e a sala 

de leitura. 

Professoras responsáveis: Michelle e Ângela Maria Gomes da Luz 

Em continuidade ao trabalho que já está sendo realizado pela sala de leitura, 

sobre a água, focaremos como tema norteador para a semana de conscientização 

para vida, uma das principais funções da água, qual seja, CUIDADO COM O 

CORPO-  higiene pessoal. 

 

1º e 2º anos – Cuidado com o corpo. Higiene pessoal. Piolho.importância de lavar 

as mãos. Uso correto do banheiro e privacidade durante o uso. 

*PALAVRA CANTADA* - LAVA AS MÃOS- Ensaio da música e  coreografia, 

para trabalhar a psicomotricidade. 

Obs.: As professoras Ângela e Michelle usarão uma toalhinha no pescoço e 

toquinha de balho para envolver os alunos de forma lúdica.  

3º, 4º e 5º anos –Cuidados com o corpo. Higiene pessoal.  

Música: Patati patatá – Chuveiro não faz assim comigo- Vídeo clips.  

Ensaio da música, dança da coreografia. 

Debates orais com identificação das partes do corpo 

Envio de bilhetes pela direção aos pais, para alertá-los e orientá-lo quanto a 

grande ocorrência de casos  na comunidade escolar. 

Exposição de Slaid’s com imagens  de piolhos , para debates orais, junto as 

turmas, com objetivo de prevenção e profilaxia dos mesmos. 

 Obs.: turmas de Educação Especial serão atendidas em conjunto: 

-Marilene com Sandra 

-Eliane/Vanusa e Mirian 

 O atendimento se dará com cada turma no seu respectivo turno de aula, 

matutino e vespertino. 

 Local: Sala de Leitura- sala 04 

Horário: 

Dias da semana: segunda-feira, terça-feira e quinta-feira. 

Uso de retroprojetor, fontes de pesquisa: youtube e Google. 

Um país se faz com homens e livros. 

(Monteiro Lobato) 
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O VERDADEIRO AMOR NUNCA SE DESGASTA. QUANTO MAIS SE DÁ MAIS 

SE TEM. 

                                                 

                                   Livro: “O pequeno príncipe.” 

 

 

 DISPONIBILIZAÇÃO DE LIVROS PARA: 

 

 Semana de inclusão; 

 Semana da Consciência Negra; 

 

 LEIA PARA UMA CRINÇA. Destinada às turmas da Educação infantil, onde são 

enviados livros para que um adulto, pai, responsável, tio ou até mesmo um irmão 

alfabetizado, leia para esta criança. Também é incentivada a leitura de imagens pelo 

próprio estudante. 

 

 PROJETO ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL – Sanduíche Maricota -  2019 –  2º 

BIMESTRE 

 Receita de suco verde ou saudável. 

 ______________________________________ 

 

 5º  PROJETO LITERÁRIO 2019 – SEGUNDO SEMESTRE; 

5º CONCURSO LITERÁRIO 

EDITAL/2019  

REGULAMENTO: 

1. Da Finalidade 

1.1. Incentivar o processo criativo rumo a formação do aluno escritor; 

 

1.2. O concurso tem por objetivo valorizar o trabalho coletivo da turma; 
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1.3. Reconhecer os resultados da prática de produção de texto junto aos alunos da escola, 

educação Especial, da educação infantil até o quinto ano; 

2. Da Apresentação 

A divulgação do concurso dar-se-á em etapas: 

2.1. Junto aos professores em reunião coletiva; 

2.2. Em propaganda pela escola junto aos alunos; 

2.3. Distribuição junto aos interessados e a fixação dos mesmo no mural da escola para 

conhecimento de toda comunidade escolar. 

3. Dos participantes: 

O concurso se destina a todos os alunos da escola classe 02 de Ceilândia Sul. 

4. Do Trabalho a ser realizado  

                                        Cada turma concorrerá com apenas um trabalho. O professor terá 

liberdade de estratégias para confecção de um livro na forma coletiva onde, concorrerá 

conforme a sua categoria e inscrição formalizada em ficha de inscrição, ficando a forma 

coletiva como padrão. 

5. Das categorias 

Os participantes serão divididos em categorias a saber: 

5.1. Categoria Educação Infantil e Educação Especial; 

5.2. Categoria Bia I, II e Bia III ( primeiros, segundos e terceiros anos); 

5.3. Categoria quartos e quintos anos. 

 

6. Da inscrição e recebimento dos trabalhos: 

 O prazo para inscrição será de ___/___/2019 até ___/___/2019. 

 O prazo final para entrega dos trabalhos será ___/___/2019. 

 A premiação das turmas vencedoras será divulgada dia ___/___/2019, com 

participação da comissão julgadora, além da 2.2. indicação do aluno leitor com a 

entrega de certificado pela responsável pela biblioteca, dos alunos que obtiverem 

maior número de obras lidas conforme registro de empréstimos da biblioteca (também 

será observado a devida quitação de devolução junto a mesma); 

7. Do local de entrega das inscrições e dos trababalhos: 

                                    As inscrições e os trabalhos deverão ser entregues em mãos,  à 

professora: Ângela Luz, onde será efetivada a inscrição por meio de ficha própria para tal 

finalidade, conforme categoria. 

8. Dos trabalhos: 
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O livro deverá conter como requisitos obrigatórios: 

 Capa, dedicatória, ilustrações coloridas; 

 O livro deverá ser confeccionado pela turmas, podendo usar quaisquer técnicas 

artísticas para ilustrá-lo. 

9. Do desenvolvimento do concurso: 

9.1 Da comissão Julgadora: 

                             Serão escolhidos e convidados a participar da comissão julgadora 

servidores da carreira educação e que não fazem parte dos professores regentes em classe, 

nem tão pouco da comissão organizadora, para conforme formulário próprio, julgar os 

melhores livros de produção coletiva a serem escolhidos por categoria conforme consta do 

item 5 deste edital, os quais serão premiados com um lanche especial ofertado por esta 

instituição de ensino. 

9.2. Será realizado em duas etapas 

                                                  O professor regente, coordenadores, apoio pedagógico, 

juntamente com membros colaboradores da direção, além dos convidados especiais, tais como 

contadores de histórias, realizarão as atividades conforme calendário em anexo, pauta de 

reuniões coletivas, serão informados dos procedimentos e datas de entrega e realização do 

referido projeto pedagógico. 

10. Do julgamento: 

Os critérios de julgamento: 

 Originalidade e criatividade; 

 Clareza de ideias / sequência lógica; 

 Arte, ilustração e capricho. 

 Relevância social do Tema abordado; 

11. Culminância: 

                                     O Encerramento do projeto da sala de leitura se dará no dia 

___/___/2019. Com atividade extra sala, em cada turno, vespertino e matutino, onde um 

especialista da área de educação (conto de história), fará uma apresentação para a escola com 

o conto de uma história. 

Também será realizado uma exposição dos trabalhos produzidos pelas turmas.  

12. Da Avaliação: 

Após evento fará parte da pauta de reunião coletiva, para analisar a eficácia do projeto 

e sugestão de melhorias futuras, do presente concurso literário. 

13. Cronograma do concurso literário: 
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Atividade: Data: 

____/____/2019 Coletiva para informes do concurso literário; 

____/____/2019 Prazo final para entrega de trabalhos e 

inscrição dos mesmos por categoria; 

____/____/2019 Culminância com contador de histórias para 

os dois turnos; e divulgação dos vencedores e 

Resultado final por categoria; 

 

____/____/2019 

A premiação será ofertada pela escola às 

turmas vencedoras; 

 

 

 

“Os livros são os mais silenciosos e constantes amigos, os mais acessíveis e sábios 

conselheiros e os mais pacientes professores”.  

                                                                                           Autor: Charles W. Elliot. 

 

 

Ficha de inscrição do 5º Concurso literário 

 

PROFESSOR: ________________SALA:_______________ 

TURMA:___________________DATA:________________ 

CATEGORIA:_____________________________________ 

TEMA DO LIVRO: ________________________________ 

 

 

CLIENTELA ATENDIDA PELO SERVIÇO DA SALA DE LEITURA: 

TURNO MATUTINO 

Sala Turma Máxim

o 

 Professor(a) 

8 C. Esp. A – Ens. 

Fund. 

2 TGD ELIANE 

8-A C. Esp. B – Ens. 2 TGD MÍRIAN  
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Fund. 

5 1° periodo A 26  DARLENE 

6 1° período B  26  SUELY 

7 1° período C 26  VANUZA 

14 3º ano A  15 TGD LUCIENE 

13 3° ano B  18 1DPAC ADRIANA  

12 3º ano C  30  PAULA/CARLA 

11 3º ano D  30  TÂNIA 

10 4º ano A   15 1 DI; 2 

TDAH 

JAQUELINE 

9 4 ºano B 20 2 TDAH IRANILDE 

18 4º ano C  32  SANDRA R. 

19 4° ano D 32  GILVANIA  

20 5º ano A 20 2 TDAH FELIPE 

21 5º ano B 23 1 BV  IRAIR 

22 5º ano C 32  LENÓLIA 

 

TURNO VESPERTINO 

Sala Turma Máxim

o 

 Professor(a) 

8 C.Esp. C- Ens. 

Fund. 

2 TGD SANDRA M. 

8-A C.Esp.D-Ens. Fund. 10 DI;DMU ROBERTA 

5 1º periodo D 26  DANIELA 

6 1º periodo E 26  ALINE 

7 1º periodo F 26  ERICA 

14 2º período A 15 1DF/ANE;* MARCELLE 

13 2º período b 29  KARINE 

12 2º período C 29  VERA LÚCIA 

11 1º ano A 15 DF/ANE ANA ISABELA 

10 1º ano B 16 2 DF/BNE JUCILENE 

9 1º ano C 15 2 TGD  

18 1º ano D 28  JUSSARA 

19 1º ano E 28  CRISTIANE B 

20 2º ano A 26  RAISSA 

21 2º ano B 26 DPAC CRISTIANE R 

22 2º ano C 26  MARILENE 
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Planejamento 2019 

1º semestre 

 

03/01 a 01/02/2018 férias coletivas 

00 dias letivos 

 

04/02 - Apresentação dos professores e escolha de 

turmas 

05/02 – Planejamento do calendário anual escolar 

(definição de datas e eventos a serem realizados) 

06/02 – Falando sobre inclusão e revisitando o PPP 

07/02 – Estudo do novo currículo e planejamento 

anual/bimestral 

08/02 - Organização das salas e planejamento coletivo 

para recepção dos alunos 

11/02 – Início do ano letivo/Recepção aos alunos 

11/02 a 22/02 – Sondagem dos alunos 

13/02 – Apresentação da proposta de trabalho da SEAA e 

sala de recursos 

20/02 – Apresentação da proposta de trabalho da 

Coordenação pedagógica 

23/02 - 1ª Reunião de pais e apresentação da proposta 

2019 de cada professor.  

23/02 - Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar 

(dia letivo temático) 

26/02 – Entrega do resultado da sondagem dos alunos 

27/02 – Coletiva de planejamento para a semana da 

inclusão 

14 dias letivos 
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01/03 – Baile da alegria  

04/03 a 08/03 – Semana distrital de Conscientização e 

promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais 

05/03 – Carnaval 

06/03 – Quarta-feira de Cinzas 

08/03 – Dia da mulher 

12/03 – Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar 

(dia letivo temático) realizado em 23/02 

13/03 – Apresentação da Proposta de trabalho do SOE 

18 a 22/03 – Semana da água 

27/03 – Dia do Circo 

18 dias letivos 

 

02/04 – Dia internacional do livro infantil (Contação de 

história) 

03/04 – Planejamento da Festa da Família (tema anos 60, 

70, 80 e 90) 

10/e 11/04 – Prova SIPAEE-DF 

15 a 18/04 - Psicogênese e mapeamento ortográfico 

19/04 – Sexta-feira Santa 

21/04 – Tiradentes/ Aniversário de Brasília/Páscoa 

22/04- Descobrimento do Brasil 

22/04 - Entrega do mapeamento e da psicogênese 

22/04 a 26/04 – Conselho de Classe 

23/04 – Celebração da Páscoa 

23/04 – Dia Nacional da Educação para surdos 

28/04 – Dia da Educação 

21 dias letivos 

 

01/05 – Dia do trabalho 

03/05 - Reunião de pais do 1º bimestre 

03/05 – Informes sobre formatura na reunião de pais 

06 a 10/05 – Semana de Educação para vida 

08/05 – Planejamento pedagógico da Comunidade Escolar 

(dia letivo temático) 

11/05 – Reposição do dia letivo móvel 21/06 

12/05 - Dia das mães  

13/05 – Abolição da escravatura 

17/05 – Festa da família 

25/05 – Reposição do dia letivo móvel 08/07 

24 dias letivos 
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03/06 – Dia Nacional da Educação Ambiental lei 

nº12633/2012 

04/06 – Olimpíada da matemática interna/concurso de 

tabuada e soletrando (sala de leitura) 

11 a 17/06 - Psicogênese e mapeamento ortográfico 

18/6 - Entrega do mapeamento e da psicogênese 

20/06 – Corpus Christi 

21/06 – Dia letivo móvel reposto em 11/05 

24 a 28/06 – Conselho de Classe 

18 dias letivos 

   

 

05/07 – Reunião de Pais do 2º bimestre 

08/07 - Dia letivo móvel reposto 25/05  

08 a 28/07 – Recesso escolar 

06 dias letivos 

 

Planejamento 2019 

2º semestre 

 

08 a 28/07 – Recesso escolar 

29/07 - Início do 2º semestre 

31/07 – Coletiva para festa dos Encantos literários 

31/07 - Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar 

(dia letivo temático) 29/08 

03 dias letivos 
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01 a 30/08 – Arrecadação de mantimentos para festa 

dos Encantos literários 

22/08 Dia do Folclore/ abertura do concurso literário 

29/08 - Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar 

(dia letivo temático) / realizado em 31/07 

22 dias letivos 

 

06 /09 – Festa dos Encantos literários 

16 a 20/09 - Psicogênese e mapeamento ortográfico 

23/09 - Entrega do mapeamento e da psicogênese 

23 a 27/09 – Conselhos de Classe 

21 dias letivos 

 

04/10– Reunião de pais e mestres 

05/10 reposição do dia letivo móvel 17/10 

07/10 a 11/10 Semana da Criança 

10/10 - Festa das crianças com brinquedos infláveis 

15/10 – Dia dos Professores 

22/10 – Entrega do livro 

26/10 – Reposição do dia letivo móvel 18/10 

28/10 – Dia do servidor 

31/10– Concurso literário 

20 dias letivos 
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20/11 – Dia da Consciência Negra 

20/11 - Planejamento Pedagógico da Comunidade Escolar 

(dia letivo temático) 

25/11 a 29/11 - Psicogênese e mapeamento ortográfico 

20 dias letivos 

 

02/12 - Entrega do mapeamento e da psicogênese 

02/12 a 06/12 – Conselhos de Classe 

13/12 – Reunião de pais do 4º bimestre 

16/12 – Avaliação Institucional 

17/12 – Formatura do 2º período e 5º ano 

18/12 – Encerramento  

14 dias letivos 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Escola Classe 02 de Ceilândia 

PLANEJAMENTO 1° ANO 

“O planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação.”(LIBÂNEO) 

Essa atividade é assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, que garante que todos os profissionais que trabalham em uma escola tenham um tempo 

reservado para planejar a rotina. 

PERIODO 
LINGUAGEM ORAL E 

ESCRITA 
MATEMÁTICA NATUREZA E SOCIEDADE ARTES EDUCAÇÃO FÍSICA 

1° Bimestre 

Oralidade 
•Relatos orais de 
acontecimentos do 
cotidiano; 
•Descrição oral (sala de 
aula, pessoas, imagens 
etc) 
•Recados orais; 
•Recursos paralinguísticos 
(gestos, tonalidade da voz 
e expressão facial), de 
acordo com o objetivo do 
ato de interlocução; 
•Roda de conversa: regra 
para escuta atenta, fala e 
manutenção do tema 
•Escuta, leitura, reconto 
oral: cantiga de roda, 
música com movimento, 
contos de fadas e contação 
de histórias 
Leitura e escuta 
•Texto: verbal (escrita), não 
verbal (imagem) e 
multimodal (escrita e 
imagem), concretizados 
em diversos gêneros, em 

Números 
•Funções do número: 
-Indicador de quantidade 
-Indicador de posição 
-Código 
Medidas de grandezas  
•Registro,leitura, 
contagem, ordenação, 
comparação e escrita 
numérica de quantidades 
de 0 à 20  
•Relação de ordem entre 
números naturais até 
20(antecessor, sucessor, 
maior que, menor que, 
igual a)  
Quantificação de eventos: 
número de estudantes 
presentes, número de 
jogadas, ou coleções 
fazendo estimativas, 
contagem um a um, 
pareamento ou outros 
grupos e comparação  
•Correspondência 
biunívoca  
•Sequência oral numérica 

Vida e Evolução 
 
•Partes do corpo humano e 
noções básicas das suas 
funções 
Alimentação saudável 
•Higiene e cuidados com o 
corpo  
Terra e Universo 
•Escalas de tempo: 
o dia (manhã, tarde e 
noite); 
a semana; 
o mês; 
o ano 
 
GEOGRAFIA 
•Regras em diferentes 
espaços (sala de aula, 
escola, espaços e lugares 
públicos etc.)  
•Paisagem da escola e 
locais próximos ao seu 
lugar de vivência  
•Água (preservação) 
•Corporeidade, 
lateralidade, dimensões, 

•Desenho, pintura, 
colagem, escultura, 
modelagem e construções 
a partir de vivências 
relacionadas às questões 
ambientais 
Técnicas artísticas com 
variados instrumentos e 
materiais (pincéis, lápis, giz 
de cera, papéis, tinta) 
Jardim Botânico e outros 
•Elementos da linguagem 
visual: cores, linhas, ponto, 
formas e textura 
Contextos e Práticas 
•Brincadeiras, jogos 
rítmicos, brinquedos 
cantados e canções do 
repertório da criança e de 
seus pares  
Elementos da Linguagem 
•Partes do corpo: cabeça, 
braços, pernas, tronco. 
Forma corporal  
•Ações corporais: 
caminhar, correr, saltar, 
girar, pausar  

Brincadeiras e Jogos 
•Brincadeiras e jogos que 
possibilitem a combinação 
de habilidades 
estabilizadoras (rotar, 
desviar, equilibrar e 
apoiar), locomotoras 
(correr, saltar, saltitar, 
galopar e pular), 
manipulativas (chutar, 
arremessar, apanhar, 
interceptar e driblar) 
•Brincadeiras e jogos 
populares (amarelinha, 
elástico, pula-corda, 
brincadeiras de pique etc.) 
 
Conhecimento sobre o 
corpo 
•O conhecimento sobre o 
corpo por meio de 
atividades lúdicas, 
desenhos, pinturas e 
espelho. 
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diferentes suportes 
•Nome próprio e de 
colegas: leitura e escuta 
•Leitura e escuta de listas 
diversas de acordo com 
alguns critérios: ordem 
alfabética, contexto 
semântico, entre outros 
•Rótulos, embalagens, 
logomarcas e slogans: 
leitura apoiada em 
imagens e em textos 
(quantidade, forma, 
disposição gráfica, 
prováveis interlocutores) 
•Reconto de histórias por 
meio da oralidade e 
desenho 
•Ilustração (desenhos) de 
músicas, contos de fadas, 
como forma de 
interpretação do tema 
abordado 
•Criação de histórias por 
meio de desenhos 
•Escuta e manuseio de 
livros e obras infantis 
Escrita/produção de texto 
•Escrita do nome próprio e 
de colegas 
•Elementos que compõem 
a narrativa (presente em 
diversos gêneros): 
personagens (quem?), 
lugar/espaço (onde?) e 
ações (o quê?) 
•Manuseio de suportes 
textuais: livros, revistas, 
jornal, gibi, folhetos, folder, 
encartes, cartazes, cartão, 
panfletos 
Análise 
linguística/semiótica 

•Zoneamento  
•Conservação de 
quantidade  
•Relação entre: quantidade 
e quantidade; quantidade e 
símbolo; símbolo e 
quantidade 
•Agrupamentos 
(agrupamento de 10 – 
unidade para dezena) 
•Uso da reta numérica 
•Valor posicional do 
algarismo  
•Composição e 
decomposição de números 
naturais  
•Construção de fatos 
básicos da adição 
•Adição (ações de juntar e 
acrescentar quantidades) 
•Registros pictóricos orais 
ou escritos de experiências 
vivenciadas a partir de 
situações- problema 
envolvendo adição (ideias 
de juntar e acrescentar), 
subtração (ideias de retirar, 
comparar e completar), 
multiplicação (ações de 
agrupar parcelas iguais, 
combinações e 
configuração retangular) e 
divisão (ideias de repartir a 
coleção em partes iguais e 
determinação de quantas 
vezes uma quantidade 
cabe em outra)  
Pensamento algébrico 
•Padrões figurais e 
numéricos: investigação de 
regularidades ou padrões 
em sequências  
•Sequências recursivas: 

posicionamento  
 
 HISTÓRIA 
Eu, meu lugar no mundo, 
meu grupo social e meu 
tempo 
•Eu: Direito ao Nome, 
Prenome, Sobrenome e 
Pseudônimo / apelido. 
Percurso trilhado e sua 
importância na construção 
das identidades  
•Registros da história 
pessoal: fotos, imagens, 
desenhos, autorretrato, 
preferências e desejos  
•A escola, sua 
representação espacial, 
sua história e seu papel na 
comunidade. 
 
 

•Níveis do espaço (alto e 
baixo) e direções básicas 
(frente, trás, lado)  
•Deslocamento: retas, 
curvas, círculos, zigue- 
zague e formas 
geométricas  
•Movimento com tempo 
rápido, lento, pausado  
•Registros pessoais da 
experiência vivenciada 
(conversas, desenhos, 
textos).  
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•Símbolos: identificação e 
diferenciação (letras, 
números, figuras etc.) 
•Alfabeto: topologia de 
letras, tipos de letras 
(maiúsculo e minúsculo), 
ordem alfabética, 
identificação de 
consoantes e vogais 
•Letras iniciais de palavras 
significativas – percepção 
do som 
•Relação de letras, 
palavras e imagens 
•Análise de palavras 
significativas quanto a 
número de letras, sílabas 
orais, letras inicial e final 
•Classificação de palavras 
que começam e terminam 
com a mesma letra 
•Relação entre grafema 
(letra) e fonema (som) - na 
leitura e escrita de palavras 
e textos 
•Adjetivação oral 
(atribuição de 
qualidade/características) 
de objetos enfatizando 
formas, cores e função por 
meio de jogos e 
brincadeiras 
•Vocabulário - ampliação a 
partir da compreensão de 
significados no 
contextualizados. 

observação de regras 
utilizadas em seriações 
numéricas (mais 1, mais 2, 
menos 1, menos 2, por 
exemplo)  
Geometria 
•Reconhecimento da 
corporeidade 
(semelhanças, diferenças e 
respeito às singularidades) 
Grandezas e Medidas 
•Comparação de medida 
de comprimento, massa e 
capacidade, utilizando 
termos como mais alto, 
mais baixo, mais comprido, 
mais curto, mais grosso, 
mais fino, mais largo, mais 
pesado, mais leve, cabe 
mais, cabe menos, entre 
outros, para ordenar 
objetos de uso cotidiano 
•Comparação e 
socialização de estratégias 
pessoais a partir do uso de 
instrumentos de medidas 
não convencionais 
Exemplo: palmo, passos, 
uso de fitas de 
comprimentos variados, 
distâncias, corpo, outros 
•Utilização das partes do 
corpo como unidade de 
medida  
•Unidades de medida de 
tempo, suas relações e a 
exploração e utilização do 
calendário, da rotina e da 
agenda  
Probabilidade e Estatística 
•Decodificação de 
sinalizações, placas e 
códigos mais significativos 
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do contexto sociocultural.  

 

 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Escola Classe 02 de Ceilândia 

  

METAS PARA O 1º BIMESTRE 1ºANO 

Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. 
Mary Kay Ash 

Andando junto aos objetivos, as metas são tarefas específicas para alcançá-los, sendo que elas são temporais, ou seja, têm prazos específicos para acontecerem. 

 Português: reconhecer o alfabeto, perceber a função das letras e reconhecer os diferentes tipos; diferenciar as unidades linguísticas: letras, palavras, textos, 
números e outros; Identificar diferentes linguagens (verbal e não verbal) presentes em gêneros textuais. 

 Matemática: adquirir noções de conservação, comparação, classificação, ordenação e sequenciação; elaborar situações contextualizadas para comparação 
entre números: ordenação crescente e decrescente, antecessor, sucessor, maior que, igual a , menor que, até 20. 

 Ciências Humanas: identificar partes do corpo e o corpo em sua totalidade e corpo e alimentação; conhecer o próprio corpo, identificando suas partes além 
de comparar as semelhanças com outros indivíduos. 

  Geografia: identificar as características do meio ambiente próximo a escola e a sua residência reconhecendo diferenças e semelhanças; identificar diferenças 
e semelhanças entre o dia e noite; reconhecer que a higiene pessoal e ambiental são importantes à preservação da saúde. 

 História: construir sua identidade como sujeito individual e coletivo; compreender a ordenação dos dias da semana, mês e ano na perspectiva da construção 
do tempo cronológico. 

 Artes: conhecer e fazer retratos e autorretratos; explorar sons que nos cercam em diversos contextos (corpo, natureza, objetos, ambientes e instrumentos); 

perceber o silêncio como parte de sequências sonoras. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Escola Classe 02 de Ceilândia 

PLANEJAMENTO 1º ANO 2º bimestre 

“O planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação.”(LIBÂNEO) 

Essa atividade é assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, que garante que todos os profissionais que trabalham em uma escola tenham 

um tempo reservado para planejar a rotina. 

PERIODO 
LINGUAGEM ORAL E 

ESCRITA 
MATEMÁTICA 

NATUREZA E 

SOCIEDADE 
ARTES EDUCAÇÃO FÍSICA 

2° Bimestre 

 
Oralidade  

•Diversos falares regionais – 

diferenças e semelhanças de 

sentidos de palavras e 
expressões ligadas a aspectos 

culturais  

•Recursos paralinguísticos 
(gestos, tonalidade da voz e 

expressão facial), de acordo 

com o objetivo do ato de 
interlocução;  

 

Leitura e escuta 

•Texto: verbal (escrita), não 
verbal (imagem) e 

multimodal (escrita e 

•Registro, leitura, 
contagem, ordenação, 

comparação e escrita 

numérica de quantidades 

de 21 à 39  
•Relação de ordem entre 

números naturais até 39 

(antecessor, sucessor, 
maior que, menor que) 

Quantificação de eventos: 

número de estudantes 
presentes, número de 

jogadas, ou coleções 

fazendo estimativas, 

contagem um a um, 
pareamento ou outros 

grupos e comparação  

Vida e Evolução 
 

•Semelhanças e diferenças 

individuais, físicas, 

socioeconômicas, étnico-
raciais, de gênero, de 

orientação sexual, de idade 

e culturais entre os 
indivíduos  

•Relação dos seres vivos 

com o ambiente: falta de 
alimento, desmatamento, 

captura, predação, 

situações ambientais, 

extinção. 
Percepção do ambiente e 

orientação espacial por 

Criação livre de desenhos, 

pinturas, colagem, 

modelagem 

Técnicas artísticas com 
variados instrumentos e 

materiais(pincéis, lápis, giz 

de cera, papéis, tintas) e 
outros meios 

Elaboração de trabalhos 

em suportes de tamanhos, 
formas e textura variadas 

Estilos/ gêneros 

musicais(folclórico, 

popular, erudito do Brasil, 
do mundo e outros) 

Jogos com regras 
adaptadas que possibilitem 

a participação  de alunos 

com necessidades 

especiais 
Criação e adaptação de 

jogos e materiais para a 

utilização em atividade 
lúdico recreativas 

Ritmos e expressividade 

corporal: danças, mímicas 
e imitações 

Jogos de cultura popular, 

afro-brasileira e indígena, 

valorizando a inclusão a 
diversidade étnicoracial 

existente no país 
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imagem), concretizados em 
diversos gêneros, em 

diferentes suportes  

•Leitura e escuta de listas 
diversas de acordo com 

alguns critérios: ordem 

alfabética, contexto 

semântico, entre outr  
•Leitura, declamação, 

brincadeiras e produção 

•Leitura, em colaboração 
com os colegas e com a 

ajuda do professor ou já com 

certa autonomia, convites, 
receitas, instruções de 

montagem, de acordo com o 

contexto de uso, sua forma e 

finalidade  
•Níveis de compreensão da 

leitura: objetiva, inferencial e 

avaliativ  
•Reconto de histórias por 

meio da oralidade, escrita e 

desenho  

•Criação de histórias por 
meio de desenhos  

•Enunciados de tarefas 

escolares, curiosidades, 
pequenos relatos de 

experimentos, entrevistas, 

verbetes de dicionários 
infantis  

•Estudo de personagens 

clássicos da literatura 

brasileira: diferença da obra 
literária, de adaptações feitas 

pela criança  

 
Escrita/produção de texto 

•Sequência oral numérica
  

•Relação entre: quantidade 

e quantidade; quantidade e 
símbolo; símbolo e 

quantidade  

•Valor posicional do 

algarismo  
•Composição e 

decomposição de números 

naturais  
•Resolução de situações-

problema com adição  

•Subtração (ações de 
retirar, comparar e 

completar quantidades)  

•Resolução de situações-

problema com subtração
  

•Registros pictóricos orais 

ou escritos de experiências 
vivenciadas a partir de 

situações- problema 

envolvendo adição (ideias 

de juntar e acrescentar), 
subtração (ideias de retirar, 

comparar e completar), 

multiplicação (ações de 
agrupar parcelas iguais, 

combinações e 

configuração retangular) e 
divisão (ideias de repartir a 

coleção em partes iguais e 

determinação de quantas 

vezes uma quantidade cabe 
em outra)  

Pensamento algébrico 

•Sequências recursivas: 
observação de regras 

meio dos órgãos sensoriais 
e da ludicidade.  

•Preservação do ambiente 

(familiar, escolar e 
circunvizinho) e dos 

recursos naturais 

•Espaço da casa: minha 

casa, meu endereço, meu 
lugar de vivência. 

Reorganização do espaço 

pelo grupo 
•Tipos de moradia ou 

objetos de uso cotidiano 

(brinquedos, roupas, 
mobiliários), considerando 

técnicas e materiais 

utilizados em sua produção 

•Localização (dentro, fora, 
ao lado, entre); Orientação 

(esquerda e direita); 

Legenda (cores e formas) 
•Corporeidade, 

lateralidade, dimensões, 

posicionamento 

•Comunidades rurais, 
quilombolas e indígenas. 

Organização sociocultural 

das comunidades 
Eu, meu lugar no mundo, 

meu grupo social e meu 

tempo 
 

•A vida em casa, a vida na 

escola e formas de 

representação social e 
espacial: os jogos e as 

brincadeiras como forma 

de interação social e 
espacial 
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•Noção de espaço 
movimento e direção em 

produções escritas  

•Escrita de listas diversas de 
acordo com alguns critérios: 

ordem alfabética, contexto 

semântico  

•Manuseio de suportes 
textuais: livros, revistas, 

jornal, gibi, folhetos, folder, 

encartes, cartazes, cartão, 
panfletos  

 

Análise linguística/semiótica 
•Relação de letras, palavras e 

imagens  

•Análise de palavras 

significativas quanto a 
número de letras, sílabas 

orais, letras inicial e final

  
•Estruturas silábicas: CV

  

•Padrões simples: 

B;D;F;J;L;M;N;P;T;V;X;Z 
•Classificação de palavras 

que começam e terminam 

com a mesma letra  
•Relação entre grafema 

(letra) e fonema (som) - na 

leitura e escrita de palavras e 
textos  

•Correspondências regulares 

diretas entre letras e 

fonemas: P, B, T, D, F, V
  

•Oposição surda/sonora 

(diferenças sonoras) entre: 
p/b; t/d; f/v  

utilizadas em seriações 
numéricas (mais 1, mais 2, 

menos 1, menos 2, por 

exemplo)  
Geometria 

 

•Orientação e trajetória no 

espaço vivido, em 
trajetórias familiares (casa, 

vizinhança, escola)  

•Localização de objetos e 
de pessoas no espaço, 

segundo um dado ponto 

referencial, utilizando 
termos que se referem à 

posição (direita, esquerda, 

em cima, embaixo) e ao 

sentido (para baixo/ para 
cima, por baixo/ por cima, 

para dentro/para fora, para 

trás/pela frente, através de, 
para a direita/para a 

esquerda, horizontal/e 

vertical), comparando-os 

•Reconhecimento de 
formas geométricas 

espaciais em contextos 

variados e relações com 
objetos familiares do 

mundo físico  

•Figuras geométricas 
planas: reconhecimento do 

formato das faces de 

figuras geométricas 

espaciais  
Probabilidade e Estatística 

•Leitura, interpretação e 

análise e uso de tabelas 
simples e gráficos de 

•Registros de experiências 
pessoais e da comunidade 

no tempo e no espaço 

como, por exemplo, festas 
populares e demais 

manifestações culturais 

•Compreensão dos espaços 

de convivência que 
contribuem na formação 

identitária do indivíduo, 

como casa, escola, 
comunidade e hospitais 

•A vida em família: 

diferentes configurações e 
vínculos 

•Permanências e mudanças 

dentro do contexto familiar 

•As diferentes formas de 
organização da família e da 

comunidade: os vínculos 

pessoais e as relações de 
amizade 

•A vida em casa, a vida na 

escola e formas de 

representação social e 
espacial: os jogos e 

brincadeiras como forma 

de interação social e 
espacial 
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•Palavras novas a partir de 
outras, trocando letras e 

sílabas (PATO/MATO, 

GADO/DADO)  
•Utilização da estrutura 

silábica CV para ler e 

escrever palavras e pequenos 

textos  
•Vocabulário - ampliação a 

partir da compreensão de 

significados no 
contextualizados 

colunas (pictóricos)  
•Coleta e organização de 

informações  

•Registros pessoais para 
comunicação de 

informações coletadas  

•Construção de tabelas  

•Registro de forma variada 
da coleta de informações 

em situações de pesquisa, 

jogos e brincadeiras  
•Noção de acaso 

 
 
 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Escola Classe 02 de Ceilândia 

METAS PARA O 2º BIMESTRE 1°ANO 

Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. 

Mary Kay Ash 

Andando junto aos objetivos, as metas são tarefas específicas para alcançá-los, sendo que elas são temporais, ou seja, têm prazos específicos para 

acontecerem. 
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 Português: Verificar (confirmando ou não) hipóteses levantadas, facilitando a compreensão do texto lido. Diferenciar as unidades linguísticas: 
letras, palavras, textos, números e outros símbolos. Conhecer o alfabeto, perceber a função das letras e reconhecer os diferentes tipos. 
Desenvolver a consciência fonológica para relacionar fonemas e grafemas na leitura e na escrita. Ilustrar histórias clássicas da Literatura Infantil. 

 Matemática: adquirir noções de conservação, comparação, classificação, ordenação e sequenciação; elaborar situações contextualizadas para 
comparação entre números: ordenação crescente e decrescente, antecessor, sucessor, maior que, igual a, menor que, até 39. Realizar contagens 
de 2 em 2; de 5 em 5 e de 10 em 10. Compreender expressões básicas para desenvolver a ideia tempo: agora, depois, antes, amanhã, hoje. 

 Ciências Humanas: identificar diferenças entre dia e noite. Compreender que a saúde, em seus diversos aspectos: pessoal, social e ambiental é 

promovida pela atuação dos diversos agentes.  
  Geografia: identificar as características do meio ambiente próximo a escola e a sua residência reconhecendo diferenças e semelhanças; 

identificar diferenças e semelhanças entre o dia e noite; Reconhecer práticas de utilização e conservação dos espaços e meio ambiente, por meio 
de atitudes sustentáveis, visando ao bem estar de todos. 

 História: construir sua identidade como sujeito individual e coletivo; compreender a ordenação dos dias da semana, mês e ano na perspectiva da 

construção do tempo cronológico. Respeitar as diversidades socioculturais, políticos, étnicos raciais e de gênero que compõem a sociedade atual. 
 Artes: Experimentar materiais e suportes diversos. Ampliar o repertório de imagens. Ouvir e apreciar vários gêneros musicais. 
 Educação Física: Vivenciar e reconhecer ritmos por meio de sua expressividade corporal. Compartilhar e vivenciar jogos adaptados que permitam 

a efetiva participação e alunos com necessidades especiais, transtornos globais de desenvolvimento ( TGD) e altas habilidades? Superdotação, em 

atividades propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Escola Classe 02 de Ceilândia 

PLANEJAMENTO 1º ANO 3º bimestre 

“O planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação.”(LIBÂNEO) 

Essa atividade é assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, que garante que todos os profissionais que trabalham em uma escola tenham 

um tempo reservado para planejar a rotina. 

PERIODO 
LINGUAGEM ORAL E 

ESCRITA 
MATEMÁTICA 

NATUREZA E 

SOCIEDADE 
ARTES EDUCAÇÃO FÍSICA 
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3° Bimestre 

Oralidade 
•Entrevistas, relatos de 

curiosidades e reportagens; 

•Escuta, leitura, reconto oral: ..., 
parlenda, trava-língua, 

lengalenga, adivinhações, piada, 

quadrinhas, poemas. e lendas, ...; 

Leitura e escuta 
 

•Texto: verbal (escrita), não 

verbal (imagem) e multimodal 
(escrita e imagem), 

concretizados em diversos 

gêneros, em diferentes suportes 
•Leitura e escuta de listas 

diversas de acordo com alguns 

critérios: ordem alfabética, 

contexto semântico, entre outros 
•Leitura, declamação, 

brincadeiras e produção 

•Leitura, em colaboração com os 
colegas e com a ajuda do 

professor ou já com certa 

autonomia, notícias, anúncios, 

dentre outros gêneros usados no 
cotidiano, de acordo com o 

contexto de uso, sua forma e 

finalidade 
•Níveis de compreensão da 

leitura: objetiva, inferencial e 

avaliativa 
•Reconto de histórias por meio 

da oralidade, escrita e desenho 

•Poema (versos e estrofes) e 

textos em prosa – diferenças 
entre as estruturas 

•Ilustração (desenhos) de 

poemas, como forma de 
interpretação do tema abordado 

 •Registro, leitura, 
contagem, ordenação, 

comparação e escrita 

numérica de quantidades 
do 39 ao 70 

•Relação de ordem entre 

números naturais até 

70(antecessor, sucessor, 
maior que, menor que) 

   Quantificação de 

eventos: número de 
estudantes presentes, 

número de jogadas, ou 

coleções fazendo 
estimativas, contagem um 

a um, pareamento ou 

outros grupos e 

comparação 
•Sequência oral numérica 

•Relação entre: 

quantidade e quantidade; 
quantidade e símbolo; 

símbolo e quantidade 

•Composição e 

decomposição de números 
naturais 

•Resolução de situações-

problema com adição 
•Resolução de situações-

problema com subtração 

•Utilização do corpo para 
operar e medir 

•Problemas envolvendo 

diferentes significados da 

adição e da subtração 
(juntar, acrescentar, 

retirar, comparar e 

completar 
•Multiplicação (ações de 

Matéria e Energia 
 

•Características dos 

materiais 
•Uso responsável dos 

materiais e modos de 

descarte 

Vida e Evolução 
 

•A diversidade entre os 

indivíduos e a importância 
do acolhimento e do 

respeito às diferenças, 

físicas, socioeconômicas, 
étnico-raciais, de gênero, 

de orientação sexual, de 

idade e culturais. 

Terra e Universo 
 

•A sucessão de dias e 

noites e o ritmo de 
atividades dos seres vivos 

•Formas de registro do 

tempo: 

o relógios (digital, 
analógico, ampulheta, 

solar, outros); 

 o calendário 
•Semelhanças e diferenças 

de usos dos espaços 

públicos 
•Espaços vividos: 

reconhecimento, cuidados 

e leitura crítica. 

Localização, utilização, 
comparação, 

reorganização e 

conservação dos espaços e 
da paisagem 

•Instrumentos musicais: 

convencionais ou 

alternativos: 

•Materiais da natureza 
(madeira, pedras, 

sementes, galhos, folhas, 

outros), sons dos bichos 
•Objetos (canos de PVC, 

barbante, jornal, copos, 

conduítes, elásticos, cones 

de plástico, entre outros 
•Brinquedos cantados e 

jogos folclóricos como: 

ciranda, canções 
folclóricas, indígenas, 

africanas, asiáticas, 

ocidentais, orientais, sobre 
bichos e marchinhas 

carnavalescas 

•Jogos de Bingo sonoro 

intercalados com silêncio 
e som, brincadeira de 

estátua, dança das 

cadeiras, dentre outras 
•Improvisações em rodas 

de percussão corporal, 

rodas de cantos coletivos 

e individuais 

Brincadeiras e Jogos 

•Brincadeiras e jogos que 
possibilitem a 

combinação de 

habilidades 
estabilizadoras (rotar, 

desviar, equilibrar e 

apoiar), locomotoras 

(correr, saltar, saltitar, 
galopar e pular), 

manipulativas (chutar, 

arremessar, apanhar, 
interceptar e driblar) 

•Brincadeiras e jogos 

populares (amarelinha, 
elástico, pula-corda, 

brincadeiras de pique etc.) 

•Circuitos psicomotores; 

jogos simbólicos; jogos 
com regras simples 

•Brinquedos e jogos com 

materiais alternativos 
(sucatas, reutilizados e 

recicláveis); 
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•Criação de histórias por meio 
de desenhos 

•Enunciados de tarefas 

escolares, curiosidades, 
pequenos relatos de 

experimentos, entrevistas, 

verbetes de dicionários infantis 

•Cantiga de roda, parlenda, 
trava-língua, lengalenga, 

adivinhação, piada, quadrinhas, 

poema 
•Estudo de personagens 

clássicos da literatura brasileira: 

diferença da obra literária, de 
adaptações feitas pela criança 

•Literatura e cinema: diferença 

entre o filme e o livro, realçando 

a autoria 
 

Escrita/produção de texto 

 
•Escrita de listas diversas de 

acordo com alguns critérios: 

ordem alfabética, contexto 

semântico  
•Manuseio de suportes textuais: 

livros, revistas, jornal, gibi, 

folhetos, folder, encartes, 
cartazes, cartão, panfletos 

•Exploração estética (ritmo, 

rima, estrofe e silhueta) de 
gêneros da tradição oral: 

parlendas, cantigas, música 

popular, outros 

 
Análise linguística/semiótica 

•Relação de letras, palavras e 

imagens 
•Estruturas silábicas: CV, VC, 

agrupar parcelas iguais e 
combinações) 

•Registros pictóricos orais 

ou escritos de 
experiências vivenciadas a 

partir de situações- 

problema envolvendo 

adição (ideias de juntar e 
acrescentar), subtração 

(ideias de retirar, 

comparar e completar), 
multiplicação (ações de 

agrupar parcelas iguais, 

combinações e 
configuração retangular) e 

divisão (ideias de repartir 

a coleção em partes iguais 

e determinação de quantas 
vezes uma quantidade 

cabe em outra) 

Geometria 
 

•Registro, relato e 

socialização de orientação 

e trajetória no espaço 
Grandezas e Medidas 

 

•Estratégias pessoais a 
partir do uso de 

instrumentos de medidas 

não convencionais 
Exemplo: palmo, passos, 

uso de fitas de 

comprimentos variados, 

distâncias, corpo, colher, 
copo, ampulheta, outros 

•Reconhecimento de 

instrumentos mais usuais 
de medidas e seus 

•Práticas de conservação e 
desenvolvimento de 

atitudes sustentáveis 

•Corporeidade, 
lateralidade, dimensões, 

posicionamento 

•Comunidades rurais, 

quilombolas e indígenas. 
Organização sociocultural 

das comunidades 

Eu, meu lugar no mundo, 
meu grupo social e meu 

tempo 

•As fases da vida e a ideia 
de temporalidade 

(passado, presente e 

futuro) 

•Instrumentos e 
marcadores de tempo 

(relógios, calendários...) 

elaborados e ou utilizados 
por sociedades ou grupos 

de convívio em diferentes 

localidades 

•A escola e a diversidade 
do grupo social envolvido, 

sua representação 

espacial, histórica, e seu 
papel na comunidade 
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CCV, CVC, CVV, V, CCVCC, 
CVCC e outras; 

•Padrões 

complexos:C;G;H;K;Q;R;S;W;Y 
•Exploração de sons iniciais 

(aliteração) ou finais (rimas) das 

palavras 

•Identificação do som da sílaba 
na palavra 

•Relação entre grafema (letra) e 

fonema (som) - na leitura e 
escrita de palavras e textos 

•Correspondências regulares 

diretas entre letras e fonemas: P, 
B, T, D, F, V 

•Oposição surda/sonora 

(diferenças sonoras) entre: p/b; 

t/d; f/v 
•Verbos - apenas para perceber e 

nomear ações realizadas no dia a 

dia: correr, caminhar, levantar, 
pular, comer, escovar, escrever, 

espreguiçar, outros 

•Vocabulário - ampliação a 

partir da compreensão de 
significados no contextualizados 

 

significados nos contextos 
sociais 

•Noções de tempo e 

intervalos de tempo e uso 
desses para realizar 

atividades diversas 

•Registros pictóricos, 

orais e ou escritos das 
experiências matemáticas 

vivenciadas envolvendo a 

utilização de medidas não 
padronizada (exemplo: 

fases da lua) e 

convencionais (hora 
inteira, meia hora) 

•Estimativa de resultados 

de medidas 

•Sistema Monetário 
Brasileiro 

(reconhecimento de 

cédulas e moedas) 
Probabilidade e Estatística 

•Construção de tabelas 

•Registro de forma 

variada da coleta de 
informações em situações 

de pesquisa, jogos e 

brincadeiras 
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METAS PARA O 3º BIMESTRE 1°ANO 

Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. 

Mary Kay Ash 
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Andando junto aos objetivos, as metas são tarefas específicas para alcançá-los, sendo que elas são temporais, ou seja, têm prazos específicos para 
acontecerem. 

 Português: Retomar informações explícitas e implícitas de textos lidos, com autonomia ou por outros leitores .Perceber, com a mediação do 

professor, a intertextualidade presente em textos lidos. Compreender , no mínimo, a estrutura silábica CV para ler e escrever palavras e pequenos 
textos. Refletir sobre a função de determinadas palavras: verbos (como ação) e adjetivos, em contextos de uso oral. 

 Matemática: adquirir noções de conservação, comparação, classificação, ordenação e sequenciação; elaborar situações contextualizadas para 

comparação entre números: ordenação crescente e decrescente, antecessor, sucessor, maior que, igual a, menor que, até 70. Compreender as 
diferentes ideias da adição: juntar, acrescentar, através de situações problema, realizando registros pictóricos e numéricos Compreender diferentes 
ideias de subtração a partir de situações problema: retirar, comparar e completar. Reconhecer instrumentos mais usuais de medidas e seus 
significados nos contextos sociais (balança/ saco de arroz, metro, fita). Coletar, organizar e construir representações próprias para a comunicação 
de dados coletados (com ou sem uso de materiais manipuláveis ou de desenhos). 

 Ciências da Natureza: Ações do homem no ambiente: ambientes naturais e ambientes construídos (preservação do ambiente em que vive). 
Poluição do meio ambiente. 

  Geografia: Espaços vividos: reconhecimento, cuidados e leitura crítica.  Espaços da sala de aula: a posição de objetos e estudantes: frente, atrás, 

em cima, embaixo, dimensões (altura, comprimento, largura).  
 História: Instrumentos e marcadores de tempo (relógios, calendário) elaborados e ou utilizados. Reconhecimento do contexto da desigualdade 

étnico racial, sociocultural e de gênero na sociedade.  

 Artes: Dramatização de histórias, noções de ritmo, melodia e harmonia. 
 Educação Física: Ritmos e expressividade corporal: danças, mímicas e imitações, jogos de cultura popular.  
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PLANEJAMENTO 1° ANO 4º bimestre 
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“O planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação.”(LIBÂNEO) 

Essa atividade é assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, que garante que todos os profissionais que trabalham em uma escola tenham 

um tempo reservado para planejar a rotina. 

PERIODO 
LINGUAGEM ORAL E 

ESCRITA 
MATEMÁTICA 

NATUREZA E 

SOCIEDADE 
ARTES EDUCAÇÃO FÍSICA 

4° bimestre 

Oralidade 

•Entrevistas, relatos de 

curiosidades e reportagens 

 
Leitura e escuta 

 

•Texto: verbal (escrita), 
não verbal (imagem) e 

multimodal (escrita e 

imagem), concretizados em 
diversos gêneros, em 

diferentes suportes  

•Leitura e escuta de listas 

diversas de acordo com 
alguns critérios: ordem 

alfabética, contexto 

semântico, entre outros  
•Leitura, declamação, 

brincadeiras e produção  

•Leitura, em colaboração 
com os colegas e com a 

ajuda do professor ou já 

com certa autonomia: ..., 

notícias, anúncios, dentre 
outros gêneros usados no 

cotidiano, de acordo com o 

contexto de uso, sua forma 
e finalidade  

•Níveis de compreensão da 

leitura: objetiva, inferencial 

e avaliativa  
•Reconto de histórias por 

•Registro, leitura, 

contagem, ordenação, 

comparação e escrita 

numérica de quantidades 
até 99   - (obs: de 70 à 99) 

•Relação de ordem entre 

números naturais até 99 
(antecessor, sucessor, 

maior que, menor que) 

•Sequência oral numérica 
•Relação entre: quantidade 

e quantidade; quantidade e 

símbolo; símbolo e 

quantidade 
•Composição e 

decomposição de números 

naturais 
•Agrupamentos e 

desagrupamentos de 

quantidades menores que a 
centena ( 2 em 2, 3 em 3, 5 

em 5, 10 em 10) 

•Divisão (ideias de repartir 

a coleção em partes iguais 
e determinação de quantas 

vezes uma quantidade cabe 

em outra) 
•Registros pictóricos orais 

ou escritos de experiências 

vivenciadas a partir de 

situações- problema 
envolvendo adição (ideias 

•A diversidade entre os 

indivíduos e a importância 
do acolhimento e do 

respeito às diferenças, 

físicas, socioeconômicas, 
étnico-raciais, de gênero, 

de orientação sexual, de 

idade e culturais. 
 

•Mapas simples e croquis 

para localizar elementos do 

local de vivência  
•Observação, orientação, 

registro de características 

observadas nos lugares de 
vivência  

•Instrumentos e marcadores 

de tempo (relógios, 
calendários...) elaborados e 

ou utilizados por 

sociedades ou grupos de 

convívio em diferentes 
localidades 

•A escola e a diversidade 

do grupo social envolvido, 
sua representação espacial, 

histórica, e seu papel na 

comunidade 

•Espaços de informação e 

de comunicação artística 

presente na cultura: teatros, 

salas de apresentação e 
outros  

•Espetáculos cênicos: 

teatro em espaços 
convencionais e de rua  

•Conto e reconto de 

histórias: jogos dramáticos 
e teatrais; improvisação 

teatral e representações 

corporais  

•Palco, plateia, figurino, 
maquiagem e sonoplastia

  

•Variadas entonações de 
voz, diferentes 

fisicalidades, diversidade 

de personagens e narrativas
  

•Narrativas de textos 

infantis, de espetáculos 

teatrais, histórias em 
quadrinhos, filmes, 

propagandas, desenhos 

animados e programas 
infantis de TV  

•Histórias dramatizadas e 

repertório ficcional  

•Texto dramático e 
elementos do espetáculo 

Brincadeiras e Jogos 

•Brincadeiras e jogos que 

possibilitem a combinação 

de habilidades 
estabilizadoras (rotar, 

desviar, equilibrar e 

apoiar), locomotoras 
(correr, saltar, saltitar, 

galopar e pular), 

manipulativas (chutar, 
arremessar, apanhar, 

interceptar e driblar) 

•Jogos de tabuleiro 

(dominó, damas, xadrez 
etc.) 
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meio da oralidade, escrita e 
desenho  

•Criação de histórias por 

meio de desenhos  
•Enunciados de tarefas 

escolares, curiosidades, 

pequenos relatos de 

experimentos, entrevistas, 
verbetes de dicionários 

infantis  

•Jornal, campanhas e 
anúncios publicitários, 

cartazes de 

conscientização, notícias, 
folhetos, textos digitais 

 

Escrita/produção de texto 

 
•Escrita de listas diversas 

de acordo com alguns 

critérios: ordem alfabética, 
contexto semântico   

•Produção textual por meio 

de diversos gêneros, 

preferencialmente em 
situações reais de uso  

•Produção oral e escrita de 

gêneros que apresentam a 
narrativa em sua 

organização interna: contos 

infantis, lendas, fábulas  
•Manuseio de suportes 

textuais: livros, revistas, 

jornal, gibi, folhetos, 

folder, encartes, cartazes, 
cartão, panfletos  

•Elementos que compõem 

a estrutura e a escrita de 
diversos gêneros e seu 

de juntar e acrescentar), 
subtração (ideias de retirar, 

comparar e completar), 

multiplicação (ações de 
agrupar parcelas iguais, 

combinações e 

configuração retangular) e 

divisão (ideias de repartir a 
coleção em partes iguais e 

determinação de quantas 

vezes uma quantidade cabe 
em outra) 

(personagem, cena, texto, 
iluminação e sonoplastia)

  

•Movimentos 
socioculturais (frevo 

maracatu, quadrilha, 

samba, capoeira) e outros 

do contexto  
•Máscaras com referências 

indígenas, africanas 

japonesas, gregas, indianas 
e outras 
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contexto de produção 
(características 

composicionais, autor, 

interlocutor, situação de 
interação, finalidade, 

suporte, circulação)  

 

Análise 
linguística/semiótica 

 

•Relação de letras, palavras 
e imagens  

•Estruturas silábicas: CV, 

VC, CCV, CVC, CVV, V, 
CCVCC, CVCC e outras

  

•Padrões complexos: 

C;G;H;K;Q;R;S;W;Y  
•Correspondências 

regulares diretas entre 

letras e fonemas: P, B, T, 
D, F, V  

•Oposição surda/sonora 

(diferenças sonoras) entre: 

p/b; t/d; f/v  
•Vocabulário - ampliação a 

partir da compreensão de 

significados no 
contextualizados  
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METAS PARA O 4º BIMESTRE 1°ANO 

Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. 

Mary Kay Ash 

Andando junto aos objetivos, as metas são tarefas específicas para alcançá-los, sendo que elas são temporais, ou seja, têm prazos específicos para acontecerem. 

 Português 

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

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

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

 Matemática 

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

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

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

 Artes: Experimentar materiais e suportes diversos. 

Ampliar o repertório de imagens.  

Ouvir e apreciar vários gêneros musicais. 

 Educação Física: Desenvolver cooperação, solidariedade e compartilhamento de ações em práticas de atividades motoras. 

 Ciências da Natureza: Ações do homem no ambiente: ambientes naturais e ambientes construídos (preservação do ambiente em que vive). Poluição do meio 
ambiente. 

 Geografia: Espaços vividos: reconhecimento, cuidados e leitura crítica.  Espaços da sala de aula: a posição de objetos e estudantes: frente, atrás, em cima, 

embaixo, dimensões (altura, comprimento, largura). Compreender mapas.  
 História: Instrumentos e marcadores de tempo (relógios, calendário) elaborados e ou utilizados. Reconhecimento do contexto da desigualdade étnicoracial, 

sociocultural e de gênero na sociedade.  
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PLANEJAMENTO 2º ANO 

“O planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação.”(LIBÂNEO) 

Essa atividade é assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, que garante que todos os profissionais que trabalham em uma escola tenham 

um tempo reservado para planejar a rotina. 

PERIODO 
LINGUAGEM ORAL E 

ESCRITA 
MATEMÁTICA HISTÓRIA GEOGRAFIA CIÊNCIAS ARTES 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

1º  

Bimestre 

 Alfabeto: topologia 

das letras, tipos de 

letras (maiúsculo e 

minúsculo); 

 Ordem alfabética, 

identificação de 

consoantes e vogais. 

 Relação entre 

grafema (letra) e 

fonema (som) – na 

leitura e na 

escrita. 

(FONEMA/GRAFEMA/TRA

ÇADO: maiúsculo, 

minúsculo e 

cursiva) 

 Ortografia: b/p – 

c/g – d/t - f/v - 

sons do h 

(ch/lh/nh)- s/ss - s 

pós vogal - d/b - 

ga, go, gu - ge,gi; 

 Relação de palavras 

com imagens. 

 Exploração de sons 

iniciais 

(aliteração) ou 

finais (rimas) das 

palavras. 

 Conceitos 
matemáticos: 

funções do número: 

números cardinais 

e ordinais; 

 Sistema de 

Numeração decimal 

até 200 (sequencia 

antecessor, 

sucessor); 

 Decomposição, 
composição, 

antecessor e 

sucessor (material 

dourado, 

atividades 

impressas...); 

 Estruturas lógico 

matemáticas 

(conservação, 

correspondência, 

comparação, 

classificação, 

sequenciação, 

seriação, 

ordenação e 

inclusão); 

 A vida em 

família: 

Árvore 

genealógica; 

 Nome e 

sobrenome; 

 O dia a dia 

da família; 

 O tempo e a 

história; 

 Calendário; 

 Documentos 
que contam 

história; 

 Linha do 

tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dia, noite; 

 Viver em 

grupo; 

 Combinando 

regras; 

 Grupo 

familiar; 

 Direitos da 

criança 

(brincar é 

um direito, 

diferentes 

brincadeira

s) 

 

 

 

 

 

 Movimento/P

osições/Rel

ação do Sol 

durante o 

dia e à 

projeção 

das 

sombras; 

 Conhecer os 

ambientes 

(cuidando 

do 

ambiente); 

 Seres 

vivos; 

 Hereditarie

dade: 

Semelhanças 

entre os 

parentes 

consanguíne

os. (Ser 

Humano e 

Saúde) 

 

 Retrato e 

autorretrat

o; 

 Ler e 

escrever 

música 

(identidade 

cultural) 

 Cores 
primárias, 

secundárias

, frias e 

quentes; 

 Autorretrat
o e 

releitura 

de imagens 

artísticas 

brasileiras

; 

 Desenhos 
dirigidos e 

livres 

(pintura, 

colagem); 

 Dramatizaçã
o de 

histórias. 

 

 

 Recreação; 

 Atividades 
gestuais, 

imitação e 

sensorial; 

 Ritmos e 

expressivida

de corporal;  

 Lateralidade 
(noção 

espacial); 

 Jogos e 

brincadeiras 

com regras; 

 Movimentos 
locomotores: 

andar, 

saltar, 

engatinhar, 

pular, 

girar, etc 

 Hábitos 
saudáveis de 

higiene; 

 Regras 
sociais 

(cooperação 

e 
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 Segmentação(divisão) 
oral da palavra em 

sílabas (separação, 

quantidade de 

silabas; 

 Segmentação de 

palavras no texto 

considerando a 

hipossegmentação e 

a hipersegmentação. 

 Ilustração (desenhos 
ou colagem de 

figuras) de poemas, 

músicas e contos de 

fadas, como forma de 

interpretação do 

tema abordado. 

 Rótulos, embalagens, 
logomarcas e 

slogans: leitura 

apoiada em imagens e 

textos (quantidade, 

forma, disposição 

gráfica, prováveis 

interlocutores, 

etc.). 

 Leitura de imagens, 

gráficos, tabelas, 

desenhos - 

levantamento de 

hipóteses, discussão 

coletiva e 

construção de 

sentidos. 

 Diferenças entre 

estrutura de poemas 

(versos e estrofes) 

de textos em prosa. 

 Leitura de imagens, 

gráficos, tabelas, 

desenhos - 

levantamento de 

hipóteses. 

 Escrita de pequenos 

textos a partir de 

história em 

sequencia. 

 Noção de 

lateralidade, 

posicionamentos e 

comparações (em 

cima de/ em abaixo 

de/ à direita/ à 

esquerda/ em 

frente/ atrás 

de/dentro//fora/ho

rizontal/vertical/ 

menor que/ maior 

que); 

 Medidas de tempo – 

calendário (dias 

da semana, meses 

do ano); 

 Gráfico/tabela; 

 Adição (noção de 

juntar, 

acrescentar 

quantidades); 

 Subtração (ações 

de retirar e 

comparar e 

completar 

quantidades); 

 Formas Geométricas 

– Planas e 

espaciais: 

triângulo, 

circulo, quadrado, 

retângulo, 

losango, 

pentágono; 

 Análise e 

interpretação de 

gráficos; 

 Fatos fundamentais 

da adição e da 

subtração em 

situações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

socialização

) 
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significativas que 

desenvolvam os 

cálculos mentais. 

 

2º 

Bimestre 

 Produção de texto – 

formação de frases e 

estrutura  Textual: 

segmentação, 

pontuação, 

paragrafação 

(Construção de 

frases com linguagem 

formal com novo 

repertório 

ortográfico); 

 Ortografia: j/h = 

za.../ge/gi – gue – 

gui – c/ç – que, 

qui, h (inicial) – r 

pós vogal; 

 Cedilha (ce/ci – 

s/ss/s/z/as... 

 Emprego do til - 

acentuação (til); 

 Nomes próprios e 

comuns; 

 Gênero substantivo 

(masculino/feminino)

; 

 Grau aumentativo e 

diminutivo; 

 Sinônimo e antônimo; 

 Regras de trânsito; 

 Rimas, cartaz, 

receita, texto 

narrativo, poema. 

 

 

 

 

 

 

 

 Estruturas lógico 

matemáticas 

(conservação, 

correspondência, 

comparação, 

classificação, 

sequenciação, 

seriação, 

ordenação e 

inclusão); 

 Sistema de 

Numeração Decimal: 

valor posicional 

dos números no 

quadro valor de 

lugar: composição, 

decomposição, 

leitura, escrita, 

antecessor, 

sucessor e escrita 

dos números até 

400; 

 Números pares e 

impares; 

 Números ordinais; 

 Dúzia/meia dúzia; 

 Medidas de Tempo 

(bimestre, 

semestre, rotina 

escolar), hora 

inteira e meia 

hora (relógio 

digital e 

analógico); 

 A família 

(eu e minha 

família, as 

famílias são 

diferentes); 

 As famílias 

brasileiras 

e indígenas; 

 De onde 

vieram os 

costumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diferentes 

tipos de 

moradias; 

 Casas nos 

centros 

urbanos e 

rurais; 

 Ocupação 

dos espaços 

urbanos; 

 Materiais 

utilizados 

na 

construção 

das 

moradias; 

 Profissões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuidados 

com o 

corpo: 

higiene e 

alimentação 

saudável. 

(Ser Humano 

e Saúde)- 

Corpo e 

locomoção 

espacial; 

 Animais: 

classificaç

ão e 

característ

icas – 

locomoção, 

movimento, 

alimentação

, 

revestiment

o do corpo, 

interação 

com o ser 

humano, 

etc. 

 Transformaç

ões e 

mudanças 

dos estados 

físicos da 

água: 

sólido, 

liquido e 

 Tipos de 

sons: 

grave, 

agudo, 

forte, 

fraco; 

 Classificaç

ão das 

cores 

(primárias, 

secundarias

, quentes, 

frias) 

 Família, 

casa, 

objetos, 

instrumento

s e suas 

famílias.  

 Canções de 

ritmos 

diversos: 

cantigas 

populares, 

de roda, 

forró 

junino; 

 Dramatizaçã

o musical 

(dramatizaç

ão e 

sonorização 

musical); 

 Brinquedos 

 

 Recreação; 

 Movimentos: 
correr, 

velocidade, 

força; 

 Hábitos de 

uma 

alimentação 

saudável; 

 Jogos 
cooperativos 

(regras 

sociais de 

solidariedad

e); 

 Orientação 
espaço 

temporal; 

 Respeito ao 

gênero. 
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 Medida de 

comprimento; 

 Sólidos 

geométricos; 

 Situação problema 

(adição e 

subtração) 

 Análise e 

interpretação de 

gráficos; 

 Operações da 

adição, subtração 

e situações 

problemas simples 

construídos a 

partir da 

realidade e rotina 

dos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gasoso; 

 Água: 

importância

, 

característ

ica e uso 

sustentável

; 

 

 

 

 

 

 

cantados e 

jogos 

folclóricos

: ciranda, 

canções 

folclóricas

, 

marchinhas, 

africanas, 

indígenas, 

entre 

outros; 

 Apreciação 

de obras 

artísticas 

culturais. 

 

3º 

Bimestre 

 Uso correto dos 

dígrafos: 

CH/LH/NH/RR/SS; 

 Ortografia: C~QU; 

G~GU; E/I; O/U; U/L; 

r (inicial/rr/ r 

entre vogas) 

 Encontro consonantal: 

(consoante + r/ 

consoante + l); 

 Frase afirmativa e 

negativa; 

 Substantivo (próprio, 
comum; aumentativo; 

diminutivo; sinônimo 

e antônimo); 

 Verbo – tempo 

(presente, passado e 

futuro) – 

concordância verbal;  

 Produção textual: 
segmentação, 

organização das 

ideias em parágrafos, 

pontuação; Emprego do 

 Sequencia numérica 

até 600 (recitar, 

identificar, 

relacionar, 

decompor, compor); 

 Antecessor/sucesso

r; 

 Medidas de massa e 

capacidade;  

 Sistema monetário 

brasileiro (real e 

centavos); 

 Operações da 

adição e subtração 

com agrupamento e 

desagrupamento; 

 Leitura e análise 

de 

gráficos/tabelas; 

 Leitura, 

interpretação e 

resolução de 

 Escola ontem 

e hoje 

(aprendendo 

na escola - 

convivência)

; 

 Antes da 

escrita - 

Invenção da 

imprensa; 

 Escola 

indígena; 

 Circunvizinh

ança da 

escola; 

 Endereço de 

cada um 

(bairro). 

 Declaração 

Universal 

dos 

/Direitos 

 Escola para 

todos – 

direito a 

educação; 

 Acessibilida
de escolar 

urbana e 

rural; 

 Dependências 
da escola; 

 Ambientes 
escolares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conhecendo 

as plantas; 

 Partes das 

plantas – 

cultivar e 

proteger. 

 Órgãos do 

sentido: 

visão, 

audição, 

tato, 

paladar, 

olfato: 

identificaç

ão e noções 

básicas das 

funções do 

corpo 

humano - 

(Ser Humano 

e Saúde) 

 

 

 

 

 Contrastes: 
claro/escur

o – grande 

e pequeno; 

 Paisagem 
(urbana e 

rural) 

 Romero 
Brito - 

Releitura 

de obras; 

 Dramatizaçã
o teatral 

(conhecimen

to e 

identificaç

ão dos 

personagens 

no 

diálogo); 

 Criação de 

desenhos, 

pinturas, 

esculturas 

e 

construções 

 Recreação; 

 Coordenação 
motora 

grossa e 

fina; 

 Hábitos 
saudáveis de 

atividades  

e exercidos 

físicos; 

 Localização 
espacial; 

 Regras 
sociais. 

 Dominância 
da 

lateralidade

; 

 Elementos 
psicomotores 

ligados a 

movimentos 

manipulativo

s, 

locomotores 
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travessão; 

 Escrita cursiva; 

 Produção de texto: 

anuncio propaganda, 

poema, placas, 

outdoor; 

 Leitura e 

interpretação de 

gráficos; 

 Reconto de obras 

infantis narrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

situações 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanos, 

Estatuo da 

Criança e do 

Adolescente, 

estatuo do 

Idoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

temáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 

combinados; 

 Jogos e 

brincadeiras 

populares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º  

Bimestre 

 Ortografia: ch/lh/nh 

– (‘M’ antes de p/b – 

al...- az.... – 

consoantes mudas – 

r/l intercalado – 

sons do ‘x’; 

 Identificar e retirar 
das frases (nomes 

próprio e comum, 

feminino e 

masculino); Escrita 

textual cursiva; 
Substantivo coletivo; 

 Classificação tipos 

de frases: 

afirmativa, negativa 

e exclamativa; 

 Analisar e associar 

características 

comuns e diferentes, 

finalidade do gênero 

textual (narrativo, 

 Sequencia numérica 

até 999: leitura, 

representação, 

identificação, 

comparação 

(maior/menor/igual

), decomposição, 

composição, 

antecessor e 

sucessor e 

associação e 

registro numérico 

no material 

dourado;  

 Ideia da 

multiplicação 

(agrupar parcelas 

iguais, 

combinações) e da 

divisão (repartir 

em partes iguais);  

 Medida de massa e 

 A história 

dos bairros 

e suas 

transformaçõ

es; 

 Preservação 
da memória – 

patrimônio 

histórico 

cultural; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comparando 

tamanhos 

(ruas/bairr

os); 

 Espaços 

públicos; 

 Meios de 

transporte 

e de 

comunicação

; 

 Energia 

elétrica, 

água 

encanada e 

tratamento 

de esgotos; 

 Planta do 

bairro. 

 Solo: 
importância 

e 

característ

icas; 

formação e 

erosão 

(coberto e 

desmatado); 

poluição do 

meio 

ambiente. 

 Poluição do 
meio 

ambiente. 

 O corpo e o 
ambiente; 

 Saúde do 

corpo; 

 Semelhanças 
e 

diferenças 

 

 Brincadeira
s de 

criança / 

reciclagem; 

 Movimentos 
sonoros; 

 Elementos 
básicos da 

linguagem 

visual: 

relação 

entre 

texturas, 

formas, 

figura 

fundo, 

ritmos, 

movimentos 

e 

equilíbrio; 

 Noções de 

 Recreação; 

 Domínio do 

corpo; 

 Elementos 
psicomotores 

ligados a 

movimentos 

manipulativo

s, 

locomotores 

e 

combinados; 

 Atividades 
rítmicas; 

 Hábitos 
saudáveis: 

repouso e 

descanso; 

 Regras 
sociais. 

 Dominância 
da 
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fábulas, poemas, 

músicas, poesias, 

texto injuntivo ou 

instrucional, 

receita/bula de 

remédio, propagandas, 

bilhetes, avisos...) 

 Produção textual: 

reconto (s) coletivo 

e individual: Titulo, 

segmentação, 

translineação 

(separação de palavra 

(s) de uma linha para 

outra), vocabulário, 

organização das 

ideias, paragrafação 

e pontuação; 

 Concordância Nominal 

(gênero e número) - 

Ex.: o aluno - a 

aluna / o pai - a 

mãe... 

 Pronome Pessoal (eu; 

ele/eles; ela/elas; 

nós); 

 Concordância Verbal: 

Ex.: O lápis caiu no 

chão. (Os lápis 

caíram no chão 

de capacidade; 

 Situação problemas 

envolvendo as 

quatro operações. 

 Sólidos 
Geométricos. 

 Leitura e 

interpretação de 

gráficos e 

tabelas. 

 Leitura, 

interpretação e 

resolução de 

situações 

problemas; 

 Fracionamento da 

unidade para 

representar metade 

em situações 

cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reciclagem: 

reutilizaçã

o e 

reaproveita

mento de 

materiais 

na redução 

do consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

étnicas 

raciais. 

(Ser Humano 

e Saúde); 

 Invenções e 
descobertas 

realizadas 

pela 

humanidade 

na 

comunidade 

 Transformaç
ões 

cientificas 

e suas 

influências 

no meio 

físico e 

social. 

 

 

 

 

 

 

ritmo, 

melodia e 

harmonia; 

 Criação de 

desenhos, 

pinturas, 

esculturas 

e 

construções 

temáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lateralidade

; 

 Posturas 
estáticas 

com 

equilíbrio. 
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METAS PARA O 1º BIMESTRE  2º ANO 
Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. 

Mary Kay Ash 
Andando junto aos objetivos, as metas são tarefas específicas para alcançá-los, sendo que elas são temporais, ou seja, têm prazos 
específicos para acontecerem. 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Escola Classe 02 de Ceilândia 

 Português – Participar de forma oral da constituição da identidade psicossocial e das regras de convivência em sala de aula; Compreender a 

diferença entre a fala e a escrita; Vivenciar na rotina diária as variações dos grafemas fonéticos das palavras (relação letra x som inicial, final 

e silábico); Conhecer os traçados, nomear, identificar e registrar alfabeto maiúsculo e minúsculo; Conhecer e empregar ordem alfabética 

(prenome e demais palavras abordadas em classe); Perceber o emprego ortográfico adequado (b/p – c/g – d/b - d/t – f/v – s/ss – 

ga/go/gu/gue/gui); Compreender na formação das palavras a oralidade de cada silaba; Observar e fazer uso da segmentação frasal e textual 

(considerando a hipossegmentação e hipersegmentação); Participar da construção coletiva dos recontos escritos observando sequencia 

(início, meio e fim), segmentação, paragrafação e pontuação; Relacionar letras, ler rótulos e estimular a curiosidade das diferentes 

informações encontradas nesses rótulos de alimentos; Interpretar as informações explicita e implícita (levantar hipóteses) em textos não 

verbais, narrativos, gráficos, tabelas, poemas, musicas, receitas. 
 

 Matemática –  Analisar e expressar  as situações  sociais cotidianas em que aparecem números, grandezas, medidas e gráficos; Participar 

da construção do sistema de numeração decimal até 200 (identificar, ler e escrever); Contar agrupando em grupos de 10 em 10 (utilizando 

material dourado), identificando dezenas exatas e valor posicional desses numerais; Estimar quantidade e comparar numerais; Compor e 

decompor numerais; Conhecer, ler  escrever números ordinais até 20º (vigésimo);  Efetuar cálculos mentais de situações problemas da rotina 

diária do ‘quantos somos hoje?’ (comparar, juntar, acrescentar, retirar e completar quantidades); Participar na exploração da  rotina diária a 

construção do calendário (dia, mês, ano, semana); Analisar e interpretar gráficos e tabelas; Conhecer e aplicar a sistematização dos fatos 

fundamentais da adição e da subtração simples até centena. Nomear e identificar formas geométricas planas (circulo, triângulo, quadrado e 

circulo). 
 

 História – Construir identidade psicossocial como sujeito individual e coletivo; Reconhecer a família como grupo social; Observar que cada 

pessoa tem nome e sobrenome registrados em documentação pessoal e intransferível; Compreender a sistematização do calendário (dias da 

semana, mês e ano) na construção do tempo cronológico. 
 

 Geografia – Diferenciar o céu diurno do noturno; Compreender a importância da previsão do tempo para a sociedade; Conhecer sobre os 

principais direitos da criança e do adolescente; Refletir sobre os direitos das crianças e dos adolescentes com necessidades especiais. 
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 Ciências – Observar os traços hereditários familiares consanguíneos; Conhecer a diversidade da população brasileira quanto características 

físicas, cultural e na linguística (em particular a indígena); Conhecer a variação das sombras ao longo do dia; Pontuar atitudes favoráveis de 

preservação do ambiente; Conhecer características que definem os seres vivos; Refletir sobre a extinção de algumas espécies de animais; 

Diferenciar seres vivos de elementos não vivos. 

 

 Artes – Produzir autorretrato (identificando traços pessoais na maneira de desenhar e pintar); Apreciar e identificar traços semelhantes e 

diferentes na diversidade da população brasileira (tradicional e contemporânea); Explorar e perceber elementos constitu tivos da música 

quanto propriedades sonoras emitidas pelo próprio corpo (palmas, voz, percussão corporal), pelos animais, pelos objetos cotid ianos; 

Participar e apreciar improvisações teatrais. 
 

  Educação Física – Participar das brincadeiras cantadas e dirigidas; Compreender que em brincadeiras e jogos coletivos e individuais há 

regras e combinados; Conhecer e desenvolver atividades de lateralidade do corpo e dos objetos/gravuras no espaço (conforme 

posicionamento) 
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METAS PARA O 2º BIMESTRE  2º ANO 
Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. 

Mary Kay Ash 
Andando junto aos objetivos, as metas são tarefas específicas para alcançá-los, sendo que elas são temporais, ou seja, têm prazos 
específicos para acontecerem. 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Escola Classe 02 de Ceilândia 

 Português – Compreender a diferença entre a fala e a escrita; Vivenciar na rotina diária as variações dos grafemas fonéticos das palavras 

(relação letra x som inicial, final e silábico); Participar de forma oral da constituição da identidade psicossocial e das regras de convivência em 

sala de aula e no trânsito; Ler e registrar alfabeto maiúsculo e minúsculo; Conhecer e empregar ordem alfabética (prenome e demais palavras 

abordadas em classe); Perceber o emprego adequado da ortografia (s/z – c/ç – g/j/gue/gui – ‘h’ inicial – ‘r’ pós-vogais e do til); Participar da 

construção coletiva de cartazes, receitas, poemas e textos narrativos, observando sequencia (início, meio e fim), segmentação, paragrafação 

e pontuação; Ler e formar frases segmentadas; Ler e produzir textos simplificados; Interpretar informações explicita e implíc ita (inferindo 

hipóteses) em textos não verbais, narrativos, gráficos, tabelas, poemas, musicas, receitas. Conhecer, identificar e relacionar algumas classes 

gramaticais (nomes próprios e comuns, gênero masculino e feminino, grau aumentativo e diminutivo, sinônimo e antônimo). 
 

 Matemática – Participar da construção do sistema de numeração decimal até 400 (identificar, ler e escrever) quanto seu valor posicional no 

quadro valor de lugar (centena, dezena e unidade); Estimar quantidade e comparar numerais; Compor e decompor numerais; Ler  escrever 

números ordinais até 30º (trigésimo);  Conhecer e identificar números pares e impares, dúzia e meia dúzia; Efetuar cálculos mentais de 

situações problemas da rotina diária do ‘quantos somos hoje?’ (comparar, juntar, acrescentar, retirar e completar quantidades); Participar da 

exploração e aplicação operacional da adição (com agrupamento) e da subtração (com desagrupamento); Analisar e interpretar gráficos e 

tabelas; Ler, interpretar, armar, efetuar e responder situações problemas envolvendo adição e subtração simples até centena; Participar da 

exploração da medida do tempo quanto calendário (bimestre/semestre) e horas (relógio digital e analógico); Observar a funcionalidade da 

medida de comprimento presentes na régua, fita métrica; Conhecer e identificar sólidos geométricos (cubo, esfera, paralelepípedo, cone e 

cilindro). 
 

 História – Conhecer e valorizar os diferentes papéis sociais que as pessoas exercem em diferentes comunidades; Participar da 

roda de conversa informal, pontuando motivos que aproximam e separam pessoas em diferentes grupos; Respeitar a costumes e 

valores de cada comunidade. 
 

 Geografia – Observar as diferentes moradias, identificando os materiais utilizados nas construções. 
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 Ciências – Conhecer a importância dos cuidados com a saúde e com o corpo (prática de esporte e exercício físico, higiene e alimentação); 

Conhecer e relacionar estados físicos da água; Conhecer a classificação e características dos animais (locomoção, movimentação, 

revestimento do corpo, domésticos, selvagens e uteis ao homem); Participar de debate sobre a importância da água para todos os seres 

vivos. 

 

 Artes – Perceber os tipos de sonoridades (grave, agudo, forte, fraco); Analisar e empregar experimentos das cores primárias em 

secundarias; Apreciar e participar dos jogos, cantigas populares e brinquedos cantados (roda, folclórico, marchinhas, africanas, indígenas 

entre outras obras artísticas culturais) 
 

  Educação Física – Participar das brincadeiras cantadas e dirigidas; Envolver-se nas atividades de psicomotricidade (que exigem força e 

movimentos de velocidade: andar, correr, pular, arrastar, arremessar, puxar); Compreender as regras sociais nos jogos cooperativos. 
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METAS PARA O 3º BIMESTRE  2º ANO 
Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. 

Mary Kay Ash 
Andando junto aos objetivos, as metas são tarefas específicas para alcançá-los, sendo que elas são temporais, ou seja, têm prazos 
específicos para acontecerem. 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Escola Classe 02 de Ceilândia 

 Português – Identificar palavras compostas com dígrafos isoladas e contextualizadas. Desenvolver a escrita correta e identificar palavras que 

possuam semelhança fonética como: E/I, O/U, U/L, G/GU, C/QU. Compreender os encontros consonantais nas palavras. Morfologia: entender o que 
é substantivo e sua classificação em próprio e comum. Verbo- identificação e compreensão com as ideias de presente, passadas e futuro. Produção 
de textos; sequencia lógica dos fatos, organização em parágrafos, aplicação da pontuação correta, uso do travessão. Letra cursiva. Leitura, 
interpretação e reconto de obras infantis. Compreensão dos gêneros textuais: anuncio, propaganda, poema, placas e outdoor identificando as 
características de cada gênero. 
 

 Matemática – Compreender e identificar a sequência numérica de 0 a 600. Reconhecer os números antecessores e sucessores da referida 

sequência numérica. Relacionar situações problemas envolvendo as medidas de massa e de capacidades com situações do cotidiano. 
Apresentação do sistema monetário brasileiro ( Real e Centavos) relacionando com situações problemas. Registro e compreensão da adição e 
subtração com as ideias de agrupar e desagrupar, assim como desenvolver a habilidade de interpretar e resolver situações problemas. Leitura e 
interpretação de gráficos e tabelas. 
 

 História – Reconhecer normas sociais para boa convivência. Aspectos relevantes que ocorreram antes da escrita. Importância do conhecimento da 
cultura indígena- diversidade cultural. Compreender noções de endereço, aspectos físicos de onde moro. Direitos da criança, criança com 
deficiência, adolescente e idoso. 
 

 Geografia – Conhecer sobre a importância do direito a educação, ambiente e dependências escolares. Compreender sobre a acessibilidade da 

escola urbana e rural, identificar as diferenças. 
 

 Ciências – Compreender como as plantas se desenvolvem, partes que as compõem, cultivo e proteção. Reconhecer os cinco sentidos do corpo 

humano e como funcionam. Cuidados com a saúde humana. 
 

 Artes – Identificação e compreensão de contraste (contraste escuro, claro, grande e pequeno). Releitura das obras de Romero Brito. Compreender 

no que consiste a dramatização teatral, identificando personagens e a ideia central das histórias. Construção de criações temáticas. 
 

 Educação Física – Proporcionar momentos de recreação desenvolvendo coordenação motora grossa e fina. Identificar hábitos saudáveis para o 

bom desenvolvimento do corpo humano. Domínio da lateralidade e dos elementos psicomotores através de jogos e brincadeiras dirigidas. 
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METAS PARA O 4º BIMESTRE  2º ANO 
Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. 

Mary Kay Ash 
Andando junto aos objetivos, as metas são tarefas específicas para alcançá-los, sendo que elas são temporais, ou seja, têm prazos 
específicos para acontecerem. 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Escola Classe 02 de Ceilândia 

 Português –  Reconhecer a escrita correta das palavras com ch /lh/ nh e perceber dígrafos, m antes de p/b , consoantes mudas, perceber os 

diferentes sons do x  reconhecer a existência de palavras masculinas e femininas , relacionar concordância do nome com seu determinante, 
produzir textos utilizando a letra cursiva , compreender o substantivo coletivos dos variados grupos, classificar os diferentes tipos de frases, 
analisar e associar características comuns e diferentes gêneros textuais , produzir textos relacionando imagens, refletir sobre a forma e 
estrutura do texto utilizar os conhecimentos linguísticos e gramaticais , utilizar sinais de pontuação e paragrafação e translineação , perceber 
as regras básicas de concordância verbal e nominal.  

 Matemática – realizar a escrita, representação identificação dos números naturais até 999, construir sequencias de números naturais, realizar 

comparações compor e decompor números naturais até 3 ordens com uso de material dourado. Resolver e elaborar problemas de 
multiplicação por 2,3,4,5 com ideia de adição de parcelas iguais por meio de estratégias e registros pessoais utilizando ou não suporte de 
imagens e material manipulável, estimar ,medir e comparar lados da sala incluindo polígonos, utilizando unidades de medidas não 
padronizadas metro, centímetro e milímetro, resolver e elaborar problemas envolvendo as quatro operações ,reconhecer, nomear e comparar 
figuras geométricas planas( cubo, bloco, retangular , pirâmide , cone, cilindro e esfera, comparar informações de pesquisas apresentadas por 
meio de tabelas de dupla entrada em gráficos de colunas simples ou de barras, resolver e elaborar problemas envolvendo o dobro , metade. 

 História – Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar motivos que aproximam e separam as pessoas, selecionar situações cotidianas 

que remetem a percepção de mudança pertencimento a memória, perceber a importância da reutilização e reaproveitamento de diferentes 
materiais para a redução de consumo. 

 Geografia –  
 Ciências –  Reconhecer a importância do solo e da agua para a vida, identificando seus diferentes usos( plantação extração de materiais , 

entre outras possibilidades ) os impactos desses usos no cotidiano na cidade e no campo, compreender e registrar os impactos da poluição 
para o meio ambiente. Perceber os cuidados que devemos ter no quotidiano com a alimentação e a adoção de estilo de vida saudável para 
obter uma melhor qualidade de vida. Perceber as diversidades de etnia na composição da população brasileira, discutir as principais 
intervenções cientificas e tecnológicas para o benefício da humanidade e suas influencias no meio físico e social. 

 Artes –  Identificar e apreciar o patrimônio cultural material e imaterial da nossa cultura incluindo matrizes africana , indígenas  e  europeias , 
experimentar diferentes formas de manifestações  culturais em diferentes contextos, experimentar o trabalho coletivo e colaborativo   
explorando musicas de cantigas de roda. 

 Educação Física – Recrear, dominar o corpo, perceber elementos motores, locomotores e psicomotores, relacionar movimentos combinados, 
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PLANEJAMENTO  3º  ANO 

“O planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação.”(LIBÂNEO) 

Essa atividade é assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, que garante que todos os profissionais que trabalham em uma 

escola tenham um tempo reservado para planejar a rotina. 

PERIODO 
LINGUAGEM ORAL E 

ESCRITA 
MATEMÁTICA 

NATUREZA E 

SOCIEDADE 
ARTES EDUCAÇÃO FÍSICA 

perceber a importância da adoção de hábitos de vida saudáveis, compreender a importância das regras de convivência com o outro, adquirir 
noções de lateralidade. 
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1
º 

B
im

es
tr

e 

 

* Crachás: Letra cursiva (construir listas 
em ordem alfabética) 

* Alfabeto: vogais e consoantes, ordem 

alfabética, maiúscula e minúscula; 

* Encontro consonantal e vocálico; 

*Sílaba e classificação quanto ao 

números sílabas; 

* Oralidade; 

* Palavras terminadas em L e U; 

* Uso do S e SS / R e RR; 

* Palavras com M e N; 

* Gêneros textuais (acrósticos, contos, 
clássicos); 

* Leitura:* Interpretação e produção de 

textos; 

 

Números 
 

* Reconhecer os números 

com até três algarismos; 

* Decompor numerais 

respeitando o valor 

posicional; 

Sistema de Numeração 

Decimal 

* Números ordinais; 

* Adição e subtração;* 

Antecessor e Sucessor; 
* Par e ímpar; 

* Ordem crescente e 

decrescente; 

* Maior e menor/ * Igual e 

diferente; 

Medida de Tempo: 

* Calendário; 

Situações -problema 

 

 

Quem sou eu nesse espaço e 
como cuido de mim 

*Escola; 

* Direitos e Deveres; 

* Bairro/Cidade (conceitos, 

localização e serviços 

públicos); 

* Paisagens do bairro/cidade 

*Corpo humanos: Higiene, 

alimentação e saúde; 

*Órgãos dos sentidos; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Retrato e autorretrato; 
* Criação livre de desenhos, 

pinturas e colagem; 

* Produção de histórias a 

partir de diferentes tipos de 

imagens; 

 

 

 

*Brincadeira e jogos que 

possibilitem a 

combinação de 

habilidades 

estabilizadoras (rotar, 

desviar, equilibrar e 

apoiar); 

*Brincadeiras e jogos 

populares ( Ex: 

amarelinha, elástico, 

pular corda. Brincadeiras 

de pique). 
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PLANEJAMENTO  3º ANO 

“O planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação.”(LIBÂNEO) 

Essa atividade é assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, que garante que todos os profissionais que trabalham em uma 

escola tenham um tempo reservado para planejar a rotina. 

PERIODO 
LINGUAGEM ORAL 

E ESCRITA 
MATEMÁTICA 

NATUREZA E 

SOCIEDADE 
ARTES EDUCAÇÃO FÍSICA 
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2
º 

B
im

es
tr

e
 

* Uso do dicionário; 

*Sinônimo e  Antônimo; 
* Sinais de Pontuação/ 

* Gêneros Textuais: poemas 

(estrofes, versos, rimas);  

músicas; receitas; fábulas 

-Leitura,  Interpretação e 

Produção;  . 

*Substantivos próprio e 

comum; 

*Singular e Plural; 

*Masculino e feminino;* 

Aumentativo e Diminutivo; 

* Exploração de sons iniciais 
(aliteração) ou finais (rimas) 
das palavras  
* Relação entre grafema 
(letra) e fonema (som) – na 
leitura e escrita 
 * Estruturas silábicas: CV, VC, 
CCV, CVC, CVV, V, CCVCC, 
CVCC e outras 
 * Correspondências 
regulares diretas entre letras 
e fonemas em: P B T D F V 
 * Oposição surda / sonora 
(diferenças sonoras) entre: 
p/b; t/d; f/v 

 

* Quantificação de coleções 
ou eventos: - Classificação, 

comparação, seriação e 

inclusão; 

* Correspondência biunívoca; 

* Sistema de Numeração 

Decimal; 

* Registro, leitura e escrita 

numérica de quantidades até 

999; 

*Agrupamento simples e 

complexo (grupos  de 
dezenas/centenas); 

* Elaboração, interpretação e 

resolução de situações 

problemas envolvendo adição 

e subtração; 

* Sistema Monetário 

Brasileiro. 

 

* Documentos históricos e 
pessoais; 

* Relações  sociais: hábitos, 

costumes, religiões, 

organização social, modos de 

viver, convivência; 

* Importâncias dos trabalhos 

prestados pela comunidade 

(voluntariado e mutirão); 

* Instrumentos e máquinas de 

trabalho; remuneração e 

salário; remuneração e 
gênero; relações de poder; 

regras de trabalho. 

* Ciclos de vida animal e 

vegetal (nascimento, 

crescimento, reprodução, 

envelhecimento e morte); 

 

*Cores primárias,  
secundárias e terciárias; 

 * Misturar  de cores; 

* Dobradura; 

*Origami; 

 

Dominância lateral; 
* Esquema corporal 

(equilíbrio, percepção 

sensorial); 

* Orientação espaço temporal; 

* Ritmos e expressividades 

corporal:  Danças, mimicas e 

imitações ( exemplo: danças 

juninas,  brincadeiras 

cantatas, cantigas de rodas e 

etc). 
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PLANEJAMENTO  3º ANO 

“O planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação.”(LIBÂNEO) 

Essa atividade é assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, que garante que todos os profissionais que trabalham em uma 

escola tenham um tempo reservado para planejar a rotina. 
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PERIODO 
LINGUAGEM ORAL 

E ESCRITA 
MATEMÁTICA 

NATUREZA E 

SOCIEDADE 
ARTES EDUCAÇÃO FÍSICA 

3
º 

B
im

es
tr

e 
 

* Emprego de  Pontuação 

e Paragrafação (uso 
contextual ); 

* Gramática - Textual 

discursiva: recursos 

gramaticais (pontuação, 

paragrafação, elementos de 

coesão e coerência) 

* Gêneros Textuais ( 

Parlendas, Adivinhas, 

trava língua e lendas); 

* Acentuação gráfica  

* Sílaba tônica e 
classificação; 

* Correspondências 
regulares diretas entre 
letras e fonemas em: S 
com o som de Z ou Ç; 
*  Palavras e textos com X 
e CX; * Uso do dicionário; 

 

*  Registros pictóricos, orais e ou 

escritos das experiências matemáticas 
vivenciadas a a partir de : 

- Situações problema envolvendo  as 

ideias da multiplicação (soma de parcelas 

iguais e combinação) 

- Associada à tabela de dupla entrada a 

superfície. exemplo: Formar um 

retêngulo 3 x 4; 

- Fatos fundamentais de adição, 

subtração e da multiplicação em 

situações significativas que desenvolvam 

o cálculo mental, cálculo mental, cálculo 
aproximado, estimativa, socialização de 

estratégias de conferência 

* Composição e análises de figuras em 

malhas quadriculadas e sua relação com 

a medida de perímetro; 

* Sistema Monetário Brasileiro 

envolvendo adição, subtração e 

multiplicação. 

- Troca entre valores, cédulas e moedas; 

- Registros pictóricos, orais e ou escritos 

das experiências matemáticas 

vivenciadas a partir de situações 
problema envolvendo adição e subtração; 

- Comparação de valores; -Sequência 

numérica de 0 a 

 

* Regras sociais nos 

diferentes grupos 
estudados e de acordo com 

os documentos: 

Declaração Universal dos 

Direitos Humanos,  

Estatuto da criança e do 

adolescente, estatuto do 

idoso; 

* Biodiversidade: 

paisagem, relevo, as águas; 

*Ocorrências do dia, da 

noite, do ano e suas 
estações; 

-Nascente e poente: 

diferentes posições do sol; 

 

* Pinturas de telas; 

* Gêneros/estilos 
musicais do repertório 

pessoal e local; 

 

 

*  Recreação dirigida com 

jogos cooperativos: 
- Domínio do corpo;  

Movimento psicomotores; 

- Atividades rítmicas; 

- Hábitos saudáveis: repouso/ 

descanso; 

- Regras; 

* Manifestações folclóricas 

populares ; 

* Danças  populares do 

Brasil: brincadeiras cantas ; 

jogos e expressão corporal. 
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PLANEJAMENTO  3º  ANO 

“O planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação.”(LIBÂNEO) 
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Essa atividade é assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, que garante que todos os profissionais que trabalham em uma 

escola tenham um tempo reservado para planejar a rotina. 

PERIODO 
LINGUAGEM ORAL E 

ESCRITA 
MATEMÁTICA 

NATUREZA E 

SOCIEDADE 
ARTES 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

4
º 

B
im

es
tr

e 

 

* Pronome Pessoais; 

* Tempos verbais (presente, passado e 

pretérito); 

*Redução de gerúndio: 

andano/andando;  

*Observação e escrita de fonemas em 

final de verbos. Ex: vender, 
comprar,sentir, (indicando pretérito) - 

Vendeu, comprou, sentiu; 

* Segmentação de palavras no texto 

considerando a hipossegmentação e a 

hipersegmentação; 

* Parágrafos  para organizar ideias no 

texto; 

* Concordância nominal para 

aperfeiçoamento de texto: (gênero e 

número); 
 

 

*Utilização de instrumentos  

convencionais  não convencionais na 

comparação de grandezas ( tempo, 

massa, comprimento e capacidade); 

- metro, meio metro, centímetro, fita 

métrica, régua e trena; 

- quilograma, meio quilograma, grama, 
tonelada e uso de balança; 

* Representação pictórica de figuras 

geométricas planas e espaciais; 

* reconhecimento e estudo dos 

elementos  (bases, número de faces, 

vértices e arestas) das figuras espaciais; 

cilíndros, cones, pirâmides, 

paralelepípedos, cubos e esferas; 

* Divisão(ideia de repartir a coleção em 

partes iguais e determinação de quantas 

vezes uma parte cabe em outra); 
* Formulação, interpretação e resolução 

de situações problema envolvendo 

adição, subtração, multiplicação e noção 

de divisão; 

* Fatos fundamentais da adição, 

subtração, multiplicação e divisão em 

situações significativas que 

desenvolvam o cálculo mental, cálculo 

aproximado, estimativas, socialização 

de estratégias de conferência. 

* Sequência numérica até 

 

* Biodiversidade: Paisagem e 

Relevo (semelhancas e 

diferenças); 

* Meios de comunicação; 

* Meios de transporte; 

* Semelhanças e diferenças de 

gêneros, étnico-raciais e afetivas 
entre os seres humanos 

(compreensão e respeito). 

 

* Reeleituras de 

obras literárias; 

 

 

 

* - Habilidades 

locomotoras: caminhar, 

correr, pular, saltar, 

elevar-se, galopar, 

deslizar, saltar 

obstáculos); 

*Jogos cooperativos  
com regras adaptadas; 
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METAS PARA O 1º BIMESTRE 3º ANO 
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Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. 
Mary Kay Ash 

Andando junto aos objetivos, as metas são tarefas específicas para alcançá-los, sendo que elas são temporais, ou seja, têm prazos específicos 
para acontecerem. 

Linguagem Oral e Escrita: 

 Conhecer, nomear, ordenar e utilizar os tipos de letras do alfabeto (maiúscula e minúscula); 
 Relacionar fonemas, grafemas e articulemas na leitura e escrita das palavras; 

Matemática: 

 Compreender e identificar os algarismos com as suas respectivas quantidades de acordo com a posição por eles ocupadas. E aplicar 
a soma e a subtração simples contextualizadas. 

Natureza e Sociedade: 

 Entender, propor e respeitar regras de convívio nos lugares de vivências e a interferência das ações do homem no meio ambiente. 

Artes: 

  Analisar imagens de obras de artes tradicionais e contemporâneas com temas, linguagens visuais, aplicando seus princípios na 
criação de trabalhos artísticos de Romero Britto. 

Educação Física: 

 Ampliar o conhecimento acerca de brincadeiras e jogos da cultura popular que propiciem a convivência coletiva e os movimentos que 
exigem diferentes habilidades perceptivo-motoras 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
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METAS PARA O 2º BIMESTRE  3ºANO 

Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. 
Mary Kay Ash 

Andando junto aos objetivos, as metas são tarefas específicas para alcançá-los, sendo que elas são temporais, ou seja, têm prazos específicos 
para acontecerem. 

Linguagem Oral e Escrita: 
 

 Corresponder as linguagens verbal enão verbal presentes em diversos gêneros textuais para construção de sentido e compreensão do 
tema/assunto. 

 Reconhecer alguns tipos textuais (narração, descrição, argumentação, exposição) que possam aparecer no texto literário. 
 
Matemática: 

 Lê, escrever e comparar quantidade até 03 algarismos estabelecendo relações entre os registros numéricos e sistema de escrita. 
 Compreeender e aplicar diferentes ideias de adição e subtração por meio da resolução e elaboração de situações-problema. 

 
Natureza e Sociedade: 

 Reconhecer a reprodução como forma da continuidade das espécies e suas alterações que interferem no ciclo da vida dos animais e 
plantas. 

 Identificar e selecionar os grupos populacionais que formam os grupos e acontecimentos ocorridos ao longo do tempo da cidade e 
região em que vive, como fenômenos migratórios,  (vida rural/urbano). 

 
Artes: 

  Compreender as diferentes características das cores, como forma de elaborar novos parâmetros de conhecimentos e observação da 
natureza,k explorando a imaginação e expressividade por meios de temas que contextualizem a ação criadora. 

 
Educação Física: 

 Aprimorar ritmos,  equilíbrios e expressividade através da vivência de brincadeiras, jogos e danças. 
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METAS PARA O 3º BIMESTRE  3º ANO  

Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. 
Mary Kay Ash 

Andando junto aos objetivos, as metas são tarefas específicas para alcançá-los, sendo que elas são temporais, ou seja, têm prazos específicos 
para acontecerem. 

Linguagem Oral e Escrita: 
 

 Estabelecer, vivenciar e perceber variações entre o imaginário e o mundo real por meio de textos literários. 
 Compreender as diferentes estruturas silábicas, para lê  e escrever  palavras e textos. 

 
Matemática: 

 Solucionar problemas envolvendo as diferentes ideias de adição, subtração e multiplicação por meio de situações-problema com 
registro pictórico incluindo o reconhecimento e entendimento do Sistema Monetário Brasileiro. 

 
Natureza e Sociedade: 

 Compreender a ação da sociedade nas questões sócio ambientais, locais e em espaço distantes e seus impactos em diferentes 
espaços e tempo reconhecendo a importância do cuidado e preservação do meio em que vive.. 

 
Artes: 

  Produzir trabalho artístico a partir de tema e obras de diferentes autores. 
Educação Física: 

 Vivenciar atividades corporais adotando uma postura de respeito as característica de gênero biotipos e habilidades. 
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METAS PARA O 4º BIMESTRE  3º ANO  

Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. 
Mary Kay Ash 

Andando junto aos objetivos, as metas são tarefas específicas para alcançá-los, sendo que elas são temporais, ou seja, têm prazos específicos 
para acontecerem. 
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Linguagem Oral e Escrita: 
 

 Escrever, revisar e reescrever textos em diferentes gêneros, considerando um ou mais aspectos de cada vez: coerência, coesão, 
pontuação, translineação, concordância nominal e verbal, adjetivação e pronomes pessoais. 

 
Matemática: 

 Ler, escrever, comparar, quantidade até 9.99, estabelecendo relações entre registro numéricos e sistema numérica. 
 Compreender e resolver situações significativas de adição, subtração, multiplicação e divisão, envolvendo as diferentes ideias, através 

de registro pictóricos, orais e escrito das experiências matemáticas, vivenciadas a partir de jogos, brincadeiras... 
 
Natureza e Sociedade: 

 Relacionar a evolução dos meios de transportes, comunicação e suas funções, a partir dos avanços das tecnologias; 
 Localizar, conhecer e comparar a realidade das relações socioeconômicas e sociais de grupos de diferentes origens e de povos de 

comunidade tradicionais nos seus lugares de vivências. 
Artes: 

  Produzir diferentes imagens/ composições por meios de releituras de obras literárias de vários autores brasileiros. 
Educação Física: 

 Ampliar o conhecimento a cerca de brincadeiras e jogos da cultura popular que propicie a convivência coletiva com outras crianças e o 
uso de diversas linguagens de modo a valorizar a diversidade cultural do nosso país. 
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PLANEJAMENTO 4° ANO 

Essa atividade é assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, que garante que todos os profissionais que trabalham em uma 

escola tenham um tempo reservado para planejar a rotina. 
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PERIODO LINGUAGEM ORAL E ESCRITA MATEMÁTICA 
HISTÓRIA/ 

GEOGRAFIA 
CIÊNCIAS ARTES 

EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

1° 

BIMESTR

E 

Leitura  e interpretação de textos  

diversos. 

 

Alfabeto (revisão); 

 

Ordem alfabética; 

 

Uso das letras  maiusculas  e 

minusculas; 

 

 Encotro Vocálico e Encontro   

Consonantal; 

 

Separação Silábica; 

 

Classificação  quanto ao número de 

sílabas; 

 

Sílába  tônica; 

 

Acentuação  

Classificação   quanto a tonicidade; 

 

Pontuação (tipos de pontos); 

 

Tipos de  frases; 

 

Uso do dicionário 

; 

Ortografia (RR/R, S/SS,F/V,T/D,C/G); 

 

Substantivos  próprio e Comum; 

 

História dos números 

 

Sistema de 

Numeração Decimal 

 

Composição e 

Decomposição  dos 

Números até   

999.999 

 

Ordem crescente e 

decrescente, classes, 

ordens; 

  

Arredondamento dos 

números; 

 

Comparação dos 

números; 

 

Escrita por extenso 

dos números; 

 

Operações de adição 

e subtração até a 

sexta  ordem; 

 

Situações problemas 

relacionados as 

operações  de adição 

e subtração; 

 

 

Pontos cardeais  

e colaterais; 

 

Orientação pela 

bússola, 

cruzeiro do sul; 

mapas,estrelas. 

 

Mapas-

elementos de 

um mapa 

(legenda, 

escala) 

 

Continentes 

(identificar); 

 

Localização do 

Brasil na 

America do 

Sul; 

 

Localização  

 Do  Brasil  na 

América  do 

Sul; 

 

Oceanos 

(nomenclatura, 

localização); 

 

 

Habitos de 

higiene; 

Água em nosso 

planeta;  

 

 

Composição da 

àgua 

 

Propriedades da 

àgua 

 

Ciclo da água; 

 

Estados Físicos 

da água; 

 

 àgua 

contaminada; 

 

Água potável; 

 

 Abastecimento 

de água; 

 

Doenças 

causadas pela 

água 

contaminada; 

 

Racionamento 

de  água no DF; 

 

Cores primárias; 

 

Cores 

secundárias; 

 

Cores frias e 

quentes; 

 

Produção de  

desenhos  livres, 

colagem; pinturas 

 

 

Biografia  do 

artista  Romero  

Brito 

 

Apreciação  e 

releitura  das 

obras de Romero  

Brito 

 

 

Ilustração  livre e 

pintura  das  obras  

de Romero  

Brito.(cubismo) 

Brincadeira e  

jogos 

populares(pula 

corda, pega pega) 

 

Jogos recreativos e 

competitivos; 

 

Jogos recreativos  

de convívio social  

(observando 

suas regras ) 

Atividades e 

dinâmicas 

abordando a 

aceitação religiosa 

de cada um. 
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Produção de texto; 

 

 

 

Gráficos. 

 

Algarismos  

Romanos, 

    

 

Fronteiras do 

Brasil 

  

Regiões do 

Brasil; 

 

Estados e 

capitais - 

Siglas 

 

Localização do 

DF na Região 

Centro  Oeste;  

 

Descobrimento 

do Brasil; 

 

Dia do Indio  

 

Aniversário de 

Brasília 

 

Aniversário de 

Ceilândia 

Maneira para 

economizar 

água. 

2° 

BIMESTR

E 

Leitura  e interpretação de 

textos(canção,conto,piadas,cartas,bilhete

, história em quadrinhos) 

 

 Substantivos ( grau, número, gênero, 

coletivo); 

 

Plural  das  palavras  e frases; 

 

Produção de texto; 

 

Multiplicação  

 

Adição de parcelas 

iguais; 

 

Multiplicação por  

10, 100,1000 

 

Dobro, triplo, 

quádruplo,quíntuplo. 

 

Criação do DF; 

 

Missão Cruls; 

(Planejamento 

de Brasília) 

 

Inauguraçao de 

Brasília 

 

 

Limites 

Sistema  solar 

 

Planetas; Orbita  

 

Planeta terra: 

 

Movimento de 

rotação e 

translação; 

 

Estações do ano 

 

Apresentação  

coletiva 

 de  danças; 

 

 

Pintura livre  de 

desenhos ; 

 

Simetria de 

gravuras e 

 

Jogos recreativos  

de convívio social  

(Respeitando   as  

regras dos  

jogos).Futebol, 

queimada, danças e 

apresentações. 
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Ortografia: 

 

R/RR,S/SS 

 M  antes de P/B 

  S (som de z) 

 X , QU ,C,Ç 

 Sons  do X ( ch, cs, s, ss, z)  

 

 Consoantes  muda 

 

Sinônimos  e antônimos; 

 

Artigo  definido 

 

Artigo  indefinido 

  

Uso do dicionário 

 Operações de 

multiplicação  com 

um  e dois fatores no 

multiplicador; 

 

Situações problemas 

relacionadas à 

multiplicação. 

 

Geometria- Sólidos 

geométricos 

 

Classificação dos 

sólidos geométricos; 

 

Figuras planas; 

 

 Faces, vértices, 

arestas, lados, 

ângulos. 

 

Simetria  

 

Medidas de tempo( 

dia, semana, mês, 

ano). 

Uso do calendário 

 

Hora, meia hora, 

minutos. 

 

Números Ordinais. 

 

 

geograficos  do 

DF; 

 

Entorno do  DF 

 

Divisão   

territorial do 

DF;  

 

Regiões 

Administrativa

s  do DF  

 

Representação  

regiões  

administrativas   

no mapa; 

 

 

 

 

Satélites 

naturais  e 

artificiais 

 

Fases da lua; 

 

Ar 

Camadas da 

atmosfera. 

 

Composição do 

ar 

 

Características 

do ar; 

 

Energia  Eólica 

; 

 

Instrumento 

para medir a 

velocidade, 

temperatura, 

direção e 

umidade do ar. 

desenhos; 

 

Confecçção  de  

figuras 

geométricas . 
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3° 

BIMESTR

E 

 Leitura e interpretação  de textos  

diversos(receitas, fábulas, listas, 

cantigas e parlendas) 

 

Pronomes  do caso  reto e obliquo; 

 

Adjetivos; 

 

 Verbos; 

 

Tempos  verbais; 

Terminações  ar/er/ir 

 

Ortografia :  

 

Palavras terminadas em ESA, 

EZA,ISAR, CE, CI,SE,SI 

 

Produção texto; 

 

 

Divisão com 

números naturais; 

 

Operações  de 

divisão  com um 

algarismo no divisor; 

 

Situações problemas  

relacionadas a 

divisão; 

 

Divisão  exata  e 

inexata;   

 

Medidas  de 

comprimento e àrea; 

 

Perímetro; 

 

Cálculo do perímetro  

(cm) 

 

Medidas de 

capacidades 

 

Milímetro, metro e 

quilômetro; 

 

Medida de 

massa(kg,g,Tonelada

) 

 

Instrumentos de 

medidas (balança) 

Organização 

politica  do DF; 

 

Flora e fauna 

do DF 

 

Hidrografia do 

DF 

 

Clima , relevo 

do DF 

 

Atividades 

econômica do 

DF  ( 

agricultura, 

indústria, 

turismo) 

 

Saneamento,  

 

Coleta seletiva 

de lixo. 

 

SOLO 

 

Conceito 

 

Composição 

 

Formação do 

solo; 

 

Tipos de solo; 

 

Camadas do 

solo 

 

Preparo para o 

plantio do solo 

 

Drenagem, 

irrigação, 

adubação, 

degradação  do 

solo(erosão), 

queimada e 

erosão. 

 

PLANTAS 

 

As plantas e o 

ambiente onde 

se encontram; 

 

Função das 

partes das 

plantas 

 

Pontilismo  

 

Recorte e colagem  

de papéis 

diversos(mosaico)

; 

 

Desenho livre; 

 

Artes  plástica 

(pintura em tela) 

 

Musicalidade 

 

Apresentação   

teatral 

Atividades 

corporais 

 

 

Alongamento 

 

Jogos interativos e 

competitivos; 

 

 

Pular  corda 

 

 

REGRAS DE 

CONVÍVIO 

SOCIAL E 

ESCOLAR; 

 

RESPEITO À 

DIVERSIDADE; 

COOPERAÇÃO E 

SOLIDARIEDAD

E 

 

FUTEBOL, 

QUEIMADA. 
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Nutrição  das 

plantas; 

 

Fotossínteses. 

 

Plantas  

medicinais; 
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4° 

BIMESTR

E 

Leitura e interpretação  de textos (regras 

do jogo, ficha de leitura,) 

 

Produção de texto (produção de cartaz) 

 

Uso do dicionário 

 

Ortografia  

J/G 

QU 

L/U 

Palavras terminada em AL EL  IL OL 

UL. 

H inicial . 

 

Adjetivos  Patrios 

 

Onde e aonde 

 

Mal/mau 

Mas/mais 

 

Sistema  Monetário; 

 

Números  decimais; 

 

Medidas de 

temperatras; 

 

Fração 

 

Representação 

fracionária; 

 

Numerador  e 

denominador 

 

Situações que 

envolvem 

frações(problemas) 

 

 

Adição e subtração 

de fração com o 

mesmo denominador; 

 

 

 Zona rural e 

urbana do DF 

 

Meios de 

transporte e de 

comunicação,  

 

Comercio e 

crescimento 

urbano DF; 

 

Ocupação 

desordenada; 

 

ANIMAIS 

Classificação 

dos animais; 

 

Vertebrados 

(mamíferos, 

aves, répteis, 

anfíbios) 

 

Invertebrados 

(insetos, 

aracnídeos, 

crustaceos, 

moluscos) 

 

Animais 

silvestres e 

domésticos; 

 

Alimentação 

(herbívos, 

carnívoros, 

onívoros) 

 

Habitat( 

terrestre, 

aquáticos) 

 

Reprodução 

(ovíparos, 

vivíparos, 

ovovíparos) 

 

Cadeia 

alimentar 

Dobraduras 

 

Artes abstratas 

 

Recorte de  

revistas 

 

Desenho livre  

sobre motivos 

natalinos; 

 

Musicas  natalinas 

 

Pinturas e 

desenhos  de 

matriz africanas 

 

 

 

 

Brincadeira de roda 

 

 

Danças  

 

Jogos de matriz 

africana  

 

Pular  corda 

 

 

regras de convívio 

social e escolar; 

 

respeito à 

diversidade; 

cooperação e 

solidariedade 

 

futebol, queimada. 
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(produtores, 

consumidores, 

decompositores

, ) 

Animais 

nativos  e em 

extinção. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Escola Classe 02 de Ceilândia 

METAS BIMESTRAIS 4° ANO 

PERÍODO PORTUGUÊS MATEMATICA HISTORIA/GEOGRAFIA CIÊNCIAS ARTES EDUCAÇÃO 

FISICA 

 

METAS    1 º   

 

BIMESTRE 

 

 

Ler com fluência  e 

interpretar textos de  
diversos  gêneros. 

Produzir texto  

observando a 

ortografia das 
palavras estudadas. 

Produzir diferentes 
tipos de textos, em 
situações 

significativas. 
Emprego da letra 
maiúscula 
Parágrafos. 

 Solucionar situações 

problemas  relacinados 
as operações estudadas 

com independência. 

Escrever, ordenar e 
comparar números em 
situações diversas. 
ampliando seu 
conhecimento até 
centenas  de milhar. 
Construir , ler e 
interpretar gráficos e 
tabelas em situações 

significativas. 
Construir , ler e 
interpretar gráficos e 
tabelas em situações 
significativas 

Identificar  as diversas 
maneiras de localização. 

Identificar  o Brasil  

pertencente  ao continente 

americano. 

Identificar a  
importancia da água 

para os seres vivos e 

se conscientizar 

sobre o consumo e a 
preservação da água. 

Conhece os 
diferentes tipos de  

cores  e usá-las  

nas gravuras e 

desenhos; 

Desenvolver a 
psicomotricidade e a 

socialização; 

 

 

METAS  2º   

 

BIMESTRE 

 

 

 

 

Realizar 

compreensão global 

de um texto. Ler 

com fluência, ritmo 

e entonação 

adequados. Explorar 

e identificar diversos  

gêneros textuais. 
Produzir diferentes 
tipos de textos, em 

Sistematizar os 
processos de 
resolução dos 
algoritmos da 
multiplicação,utilizando 
agrupamento e 
desagrupamento. 

Conhecer a historia de 

criação de Brasília e as 

correntes  migratórias. 

Compreender o 
Planeta Terra como 
um dos planetas do 
Sistema Solar, sua 
localização e 
características que 
contribuem para a 
existência de 
vida.Identificar  as 
características do  ar. 

Desenvolver a 

criatividade do 

aluno 

Desenvolver a 

lateralidade , 

equlíbrio,percepção 
de espaço. 

Desenvolver a 

socialização,  

respeito as regras, 

etc. 
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situações 
significativas 

 

METAS  3º  

   

 BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar as ideias 

centrais de um 

texto. Interpretar 

enunciados 

orientados de 

atividades. 

Desenvolver a 

musicalidade. 
Produzir diferentes 
tipos de textos, em 
situações 
significativas 
 

Introduzir a ideia de 
divisão. Conhecer e 
utilizar as unidades 
fundamentais das 
medidas de 
comprimento, tempo e 
seus principais múltiplos 
e submúltiplos. 
 
 

Identificar  a organização  

política e as atividades 

econômicas do DF . 

Conhecer a flora , fauna e o 

clima  do DF. 

 

Identificar as partes 

das plantas e 

relaciona-las as suas  
funções; 

Conhecer a  na 

alimentação, na 

industria e na 
medicina; 

 

Identificar os 
diversos tipos de 

solo. 

Desenvolver a 

coordenação 

motora fina e 

grossa e 
habilidades 

criativas; 

Desenvolver a 
dramatização e 

socialização. 

 

 

METAS   4º    

 

  BIMESTRE 

 

 

 

 

 

Produzir diferentes 
tipos de textos, em 
situações 
significativas. Uso do 
dicionário/ampliação 
lexical. Revisar e 
reelaborar a escrita. 
Interpretar textos 
diversos. 
 

Identifica   e resolver 
situações problemas 

envolvendo frações. 

Reconhecer as 

características dos 

números 

decimais.Efetuar calculos 
mentais e escrito com  o 

sistema monetário. 

  Diferenciar os 
animais vertebrados 

dos Invertebrados;  

Classificar os 
animais; 

 hábitat,reprodução. 

Compreender a 
funcionalidade da 

cadeia alimentar. 

Desenvolver as 
habilidades 

manuais , criativas 

e corporais. 

Conhecer diversos 

ritmos musicais. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Escola Classe 02 de Ceilândia 

PLANEJAMENTO 5° ANO 

“O planejamento é um meio para se programar as ações docentes, mas é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação.”(LIBÂNEO) 

Essa atividade é assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, que garante que todos os profissionais que trabalham em uma 

escola tenham um tempo reservado para planejar a rotina. 

PERIODO 

LINGUAGEM 

ORAL E 

ESCRITA 

MATEMÁTICA HISTÓRIA GEOGRAFIA CIÊNCIAS ARTES 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

PRIMEIRO 

BIMESTRE 

 

 ALFABETO; 

 VOGAIS, CONSOANTES; 

 ORDEM ALFABÉTICA; 

 USO DA LETRA 
MAIÚSCULA; 

 ENCONTROS 
VOCÁLICOS; 

 ENCONTROS 
CONSONANTAIS; 

 DÍGRAFOS; 

 TONICIDADE E 
CLASSIFICAÇÃO; 

 SEPARAÇÃO SILÁBICA E 
CLASSIFICAÇÃO; 

 ORTOGRAFIA: ESCRITA 

 

 HISTÓRIA DA 
MATEMÁTICA 
(INDUS, ROMANOS, 
MAIAS, ARÁBICOS); 

 REVISAR SISTEMA 
DE NUMERAÇÃO 
DECIMAL; 

 REVISAR CONCEITOS 
SOBRE ORDENS E 
CLASSES; 

 LEITURA, ESCRITA E 
COMPARAÇÃO DE 
NÚMEROS DO 
SISTEMA DE 
NUMERAÇÃO 
DECIMAL; 

 

 O EU, O OUTRO E A 
SOCIEDADE; 

 DEFINIÇÃO DO 
QUE É HISTÓRIA E 
GEOGRAFIA; 

 FONTES 
HISTÓRIAS; 

 FONTES ESCRITAS E 
NÃO ESCRITAS. 

 AS GRANDES 
NAVEGAÇÕES; 

 A CHEGADA DOS 
PORTUGUESES; 

 AS MATRIZES; 

 BRASIL COLÔNIA E 

 

 ACESSO À 
INFRAESTRUTURA, 
HOSPITAIS, 
ESCOLAS, 
MOBILIDADE E 
SANEAMENTO 
BÁSICO. 

 PONTOS CADEAIS, 
MAPA MUNDI: 
PLANISFÉRIO E 
GLOBO TERRESTRE. 

 MUNDO, 
CONTINENTES E 
OCEANOS. 

 LOCALIZAÇÃO: 
AMÉRICA E BRASIL 

 

 UNIVERSO E TERRA 

 CONSTELAÇÕES, 
MAPEAMENTO DE 
CORPOS CELESTES; 

 SISTEMA SOLAR; 

 MOVIMENTOS DA 
TERRA; 

 ASTROS 
LUMINOSOS, 
ILUMINADOS; 

 INSTRUMENTOS DE 
OBSERVAÇÃO DOS 
ASTROS; 

 ÁGUA (ESTADOS 
FÍSICOS, 

 

 ESTUDO DAS OBRAS DE 
ROMERO BRITO, 
TARCILA DO AMARAL E 
FRIDA; 

 CORES PRIMÁRIAS, 
SECUNDÁRIAS; 

 COMPOSIÇÕES 
TEMÁTICAS COM 
CORES FRIAS E CORES 
QUENTES; 

 E COMPOSIÇÕES 
GEOMÉTRICAS; 

 TÉCNICAS ARTÍSTICAS 
COM VARIADOS 
MATERIAIS. 

 TEATRO/DANÇA – 

 

 BRINCADEIRAS E 
JOGOS DE MATRIZES 
INDÍGENAS – PETECA; 

 BRINCADEIRA E JOGOS 
POPULARES – PIQUE-
PEGA, PULA CORDA, E 
ELÁSTICO. 

 
 
 
 

ENSINO RELIGIOSO 
 

 RESPEITO E 

ACEITAÇÃO DAS 
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DE PALAVRAS COM 
DÍGRAFOS E 
ENCONTROS 
CONSONANTAIS; 

 NÚMERO DO 
SUBSTANTIVO - 
FRASES; 

 GÊNERO DO 
SUBSTANTIVO - 
FRASES. 

 ADVÉRBIOS (MODO, 
TEMPO, ETC). 

 
GÊNEROS 
 

 BIOGRAFIA; 

 AUTO BIOGRAFIA; 

 NOTÍCIAS E 
MANCHETES: O 
QUE, COM 
QUEM, QUANDO, 
ONDE, EM QUE 
CIRCUNSTÃNCIA; 

 LETRA DE 
MÚSICA. 

 LEITURA E 
CONSTRUÇÃO DE 
GRÁFICOS E 
TABELAS; 

 COMPARAÇÃO DE 
NÚMEROS E 
REPRESENTAÇÃO NA 
RETA NUMÉRICA - 
ANTECESSOR E 
SUCESSOR, SINAIS > 
<, =  ; 

 REVISAR ADIÇÃO 
COM 
AGRUPAMENTO, 
SUBTRAÇÃO COM 
RESERVA E 
MULTIPLICAÇÃO 
COM UM 
MULTIPLICADOR; 

 REVISAR PRIMEIRA E 
SEGUNDA CLASSE; 

 SISTEMA 
MONETÁRIO; 

 TRABALHAR AS 
FIGURAS PLANAS. 
 

AS CAPITANIAS. PRESERVAÇÃO DE 
MANANCIAIS, 
CICLO 
HIDROLÓGICO, 
PROPRIEDADE, 
COMPOSIÇÃO, 
CONSUMO 
CONSCIENTE. 

CARNAVAL E CIRCO.  

 PINTURA 
MALABARISMO E 
DANÇA. 

DIFERENTES 

MANIFESTAÇÕES 

RELIGIOSAS, EM 

UMA RELAÇÃO 

DIALÓGICA 

 AMOR, COOPERAÇÃO, 

JUSTIÇA E RESPEITO, 

COMO SENTIMENTOS 

ALTRUÍSTAS 

 

SEGUNDO 

BIMESTRE 

 

 SINÔNIMOS E 
ANTÔNIMOS; 

 SUBSTANTIVOS: 
PRÓPRIO, COMUM, 
PRIMITIVO, DERIVADO, 
SIMPLES, COMPOSTO, 
CONCRETO, ABSTRATO, 
GRAU DO 
SUBSTANTIVO E 
NÚMERO DO 
SUSTANTIVO; 

 ARTIGOS 

 ADJETIVOS; 

 ADJETIVOS PÁTRIOS; 

 INTERJEIÇÃO; 

 ADJETIVOS PÁTRIOS; 

 USO DOS PORQUÊS 

 OS SONS DO “X”; 

 USO DOS SINAIS DE 
PONTUAÇÃO. 

 
GÊNEROS 

 

 MULTIPLICAÇÃO 
COM DOIS 
MULTIPLICADORES; 

 DIVISÃO COM UM 
DIVISOR; 

 FRAÇÃO; 
 

 FRAÇÃO DE 
QUANTIDADE; 

 PORCENTAGEM: 
CÁLCULO SIMPLES 
(10%, 25%, 50% E 
75%); 

 

 MEDIDAS DE 
TEMPO: HORAS, 
MINUTOS, DIA, 
SEMANA, MÊS, ANO, 
RELÓGIOS, 
CALENDÁRIOS, 
AGENDAS). 

 

 RECONHECIMENTO 

 

 CAPITANIAS 
HEREDITÁRIAS; 

 

 GOVERNO GERAL; 
 

 FORMAÇÃO 
ECONÔMICA DO 
BRASIL: CICLO 
ECONÔMICO 2º - 
CANA DE AÇÚCAR; 

 

 FORMAÇÃO 
SOCIAL DO BRASIL: 
ESCRAVOS - 
IMPORTÂNCIA DA 
MÃO DE OBRA. 

 

 

 O BRASIL NA 
AMÉRICA DO SUL; 
 

 PAÍSES LIMÍTROFES; 
 

 BRASIL: DIVISÃO 
POLÍTICA E 
REGIONAL; 
 

 REGIÃO CENTRO-
OESTE 

 

 SER HUMANO E 
SAÚDE 

 

 CÉLULA - 
ESTRUTURA 
CELULAR; 

 

 SISTEMA 
DIGESTÓRIO; 

 

 SISTEMA 
URINÁRIO; 

 

 SISTEMA 
RESPIRATÓRIO; 

 

 SISTEMA 
CIRCULATÓRIO. 

 MANIFESTAÇÕES 
CULTURAIS E 
ARTÍSTICAS DAS 
CULTURAS LOCAIS, 
REGIONAIS E 
NACIONAIS 
 DOS ANOS 
60,70,80,90. 

 FORMAÇÃO DE 
PLATEIA 

 COMPOSIÇÃO DE 
CENAS 
TEATRAIS:MONÓLOGO, 
DIÁLOGOS, STAND-UP, 
ENQUETES.PROFISSÕES 
ARTÍSTICAS: PINTOR, 
ESCULTOR, 

ARQUITETO, ARTESÃO, 
MUSICISTA, ATOR, 
FOTÓGRAFO, DESIGNER, 
POETA, ETC. 

ELEMENTOS BÁSICOS 
DA LINGUAGEM 
VISUAL: RELAÇÃO 

 

 OFICINAS DE 
CRIAÇÃO DE 
BRINQUEDOS 
COM MATERIAIS 
RECICLÁVEIS 

 FUTEBOL, 
QUEIMADA. 

 DANÇAS DE 
MATRIZ 
INDÍGENA 

 
 
 
 
 

ENSINO RELIGIOSO 
 

 FUNÇÕES DA 
MEDITAÇÃO, DA 
ORAÇÃO, 

DAS CANÇÕES, MÚSICAS E 
DA 
EXPRESSÃO CORPORAL, 
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 POEMAS; 
 

 RESUMO; 
 

 SINOPSE. 

DE SEMELHANÇAS E 
DIFERENÇAS ENTRE 
POLIEDROS 
(PRISMAS, 
PIRÂMIDES E 
OUTROS); 
 

 CONSTRUÇÃO DE 
SÓLIDOS 
GEOMÉTRICOS: 
COMPOSIÇÃO E 
DECOMPOSIÇÃO DE 
FIGURAS 
TRIDIMENSIONAIS; 

ENTRE PONTO, LINHA, 
PLANO, COR, TEXTURA, 
FORMA, VOLUME, LUZ, 
RITMO, MOVIMENTO, 
EQUILÍBRIO 

COMO MOMENTOS 
REFLEXIVOS QUE 
ENALTECEM O SER 
HUMANO. 

• FÉ COMO 
SENTIMENTO 
HUMANO QUE 

BUSCA O ENCONTRO 
COM 
OTRANSCENDENTE, 
INDEPENDENTEMENTE 
DA MANIFESTAÇÃO 
RELIGIOSA 

TERCEIRO 

BIMESTRE 

 

 PRONOMES PESSOAIS, 
RETOS E OBLÍQUOS; 

 

 VERBO: PASSADO - 
PRESENTE - FUTURO: 
CONTRAPOSIÇÃO DAS 
DESINÊNCIAS 
(FALANDO-FALANO) E 
ENTRE AS NASAIS 
"ANS" (PASSADO) E ÃS 
(FUTURO) - "U/L" EM 
VERBOS 
(ENGANOL/ENGANOU); 

 
GÊNEROS 

 

 CONTOS: LEITURA DE 
UMA OBRA; 

 

 LENDAS - ADVINHAS 
(CRIAR ADVINHA 
PARTINDO DE UM 
OBJETO DADO); 

 

 MARCADORES 
TEXTUAIS: ARTIGOS, 
PREPOSIÇÕES, 
CONJUGAÇÕES - SEM 
NOMEAÇÃO, COM 
FOCO NA 
PARAGRAFAÇÃO; 

 

 TÉCNICA DE 
DISCUSSÃO EM GRUPO 
PARA POSTERIOR 

 

 SUPERFÍCIE / 
QUADRICULADO E 
MOSAICO / 
REPRODUÇÃO, 
AMPLIAÇÃO E 
REDUÇÃO DE 
FIGURAS; 

 

 MEDIDA DE 
COMPRIMENTO: 
QUILÔMETRO, 
METRO, 
CENTÍMETRO, 
MILÍMETRO, 
QUILÔMETRO; 

 

 PERÍMETRO COMO 
MEDIDA DO 
CONTORNO E ÁREA 
COMO MEDIDA DA 
SUPERFÍCIE 
DELIMITADA PELA 
FIGURA 
DETERMINADA PELA 
CONTAGEM DE 
QUADRADOS EM 
SEU INTERIOR; 

 

 USO DE MALHA 
QUADRICULADA; 

 

 NÚMEROS DECIMAIS 
- EQUIVALÊNCIA DE 
CASAS DECIMAIS 
POR MEIO DE 

 

 O CICLO DO OURO; 
 

 CONFLITOS E 
REVOLTAS NO 
BRASIL COLONIAL; 

 

 PRIMEIRO 
REINADO; 

 

 INDEPENDÊNCIA 
DO BRASIL; 

 
 

 

 REGIÃO NORTE; 
 

 REGIÃO SUL; 
 

 REGIÃO NORDESTE. 
 
 

 FONTES DE 
ENERGIA: 
HIDROELÉTRICAS, 
TERMOELÉTRICAS, 
NUCLEAR. 

 

 SISTEMA 
REPRODUTORES 
MASCULINO E 
FEMININO; 

 ADOLESCÊNCIA, 
PUBERDADE; 

 
 

 POLUIÇÃO, 
DESMATAMENTO, 
AQUECIMENTO 
GLOBAL; 
 

 VIDA E AMBIENTE: 
SOLO: CROSTA 
TERRESTRE / 
FORMAÇÃO DO 
SOLO / 
COMPOSIÇÃO DO 
SOLO / TIPOS DE 
SOLO / OS 
MINERAIS NA 
NATUREZA. 

 

 MANIFESTAÇÕES DE 
DANÇA DO NORTE, 
NORDESTE, SUL, 
SUDESTE E CENTRO-
OESTE. 

 EXPERIÊNCIAS 
PESSOAIS E COLETIVAS 
EM DANÇA. 

 GÊNEROS/ESTILOS 
MUSICAIS E  
DIVERSIDADE 
CULTURAL.. 

 EXECUÇÃO MUSICAL, 
UTILIZANDO 
INSTRUMENTOS DA 
BANDINHA E CANTO. 

 ARTESANATO 
REGIONAL E NACIONAL 
CULTURAS AFRO-
BRASILEIRAS NO 
TEATRO: DANÇAS, 
RITUAIS, 
BRINCADEIRAS, JOGOS, 
DANÇAS, CANÇÕES E 
HISTÓRIAS, ENTRE 
OUTRAS. 

 

 REGRAS DE CONVÍVIO 
SOCIAL E ESCOLAR; 

RESPEITO À DIVERSIDADE; 
COOPERAÇÃO E 
SOLIDARIEDADE 
 
• FUTEBOL, 
QUEIMADA. 
 
 
 
 

ENSINO RELIGIOSO 

 CANTOS, DANÇAS E 

NARRATIVAS NAS 

PRINCIPAIS 

MANIFESTAÇÕES 

RELIGIOSAS 

PRESENTES NO BRASIL 

E NO MUNDO. 
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PLENÁRIA; 
 

 TEXTOS VARIADO: 
CIENTÍFICOS, 
INSTRUCIONAIS, 

COMPLEMENTAÇÃO 
DE ZERO - 1,5 = 1,50; 

 

 RELAÇÃO DECIMAL-
FRAÇÃO / FRAÇÃO-
DECIMAL / 
DECIMAL-NATURAL 
E DECIMAL NAS 
SITUAÇÕES DE 
ADIÇÃO E 
SUBTRAÇÃO. 

 
 

QUARTO 

BIMESTRE 

 

 PRODUÇÃO DE 
NARRAÇÃO; 
 

 PONTUAÇÃO: 
TRAVESSÃO DUPLO, 
DOIS PONTOS, 
RETICÊNCIAS; 

 
GÊNEROS 

 

 CORDEL: ANÁLISE DO 
GÊNERO E ESTUDO DE 
OBRAS DE ALGUNS 
AUTORES 

 

 SEMINÁRIO: 
EXPOSIÇÃO ORAL NA 
SALA; 

 
 
 

 

 MEDIDAS DE MASSA 
/ CAPACIDADE; 

 

 TRANSFORMAÇÕES 
MAIS 
SIGNIFICATIVAS DE 
MEDIDAS: KM-M / 
M-DM / M-CM / CM-
MM / MINUTOS-
SEGUNDOS; 

 

 ÂNGULOS - USO DO 
TRANSFERIDOR. 

 

 UTILIZAR O 
CONCEITO DE 
FRAÇÃO DE 
QUANTIDADE PARA 
CÁLCULO DE 
PORCENTAGEM 
SIMPLES (10%; 25%; 
50%; 75%), EM 
SITUAÇÕES DO 
COTIDIANO, EM 
RESOLUÇÃO DE 

 

 SITUAÇÕES- 
PROBLEMA. 

 

 RESOLVER 
SITUAÇÕES- 

 
 

 

 SEGUNDO 
REINADO; 
 

 FORMAÇÃO 
ECONÔMICA DO 
BRASIL: CICLO 
ECONÔMICO - 
CAFÉ; 

 

 MOVIMENTOS A 
FAVOR DA 
LIBERTAÇÃO DOS 
ESCRAVOS - LEIS 
ABOLICIONISTAS; 

 

 FORMAÇÃO 
SOCIAL DO BRASIL: 
OS IMIGRANTES E 
SUAS 
CONTRIBUIÇÕES 
SOCIAIS E ÉTNICAS; 

 

 PROCLAMAÇÃO DA 
REPÚBLICA. 

 

 REGIÕES SUDESTE; 
 

 INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO: SUAS 
INTERFERÊNCIAS NA 
ORGANIZAÇÃO DAS 
CIDADES. 

 

 ELETRICIDADE; 
 
 

 

 GÊNEROS E ESTILOS 
MUSICAIS DAS 
REGIÕES DO BRASIL 

 RECURSOS 
AUDIOVISUAIS: 
VÍDEOS, FOTOGRAFIAS, 
ÁUDIOS E OUTROS 

 MANIFESTAÇÕES DA 
CULTURA POPULAR 
RETRATADAS EM 
DIFERENTES IMAGENS 

 SUPORTES DE 
TAMANHOS, FORMAS 
E 
TEXTURAS VARIADAS 
EM OBJETOS E 
MATERIAIS DIVERSOS 
PARA ELABORAÇÃO 
DE TRABALHOS 

 

 REGRAS DE CONVÍVIO 
SOCIAL E ESCOLAR; 

RESPEITO  À DIVERSIDADE; 
COOPERAÇÃO E 
SOLIDARIEDADE 
 
• FUTEBOL, 
QUEIMADA. 
 
 

ENSINO RELIGIOSO 
 

 RESPEITO E 

ACEITAÇÃO DAS 

DIFERENTES 

MANIFESTAÇÕES 

RELIGIOSAS, EM 

UMA RELAÇÃO 

DIALÓGICA 

• AMOR, 

COOPERAÇÃO, 

JUSTIÇA E RESPEITO, 

COMO SENTIMENTOS 

ALTRUÍSTAS 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Escola Classe 02 de Ceilândia 

METAS PARA O 1º BIMESTRE 5° ANO 

Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. 
Mary Kay Ash 

Andando junto aos objetivos, as metas são tarefas específicas para alcançá-los, sendo que elas são temporais, ou seja, têm prazos específicos 
para acontecerem. 

 
PORTUGUÊS: Ler diversos gêneros de texto de forma razoável, para o ano em destaque, utilizando-se da entonação correta. Utilizar de forma apropriada o 
ponto final e a letra maiúscula. Produzir pequenos textos com certa clareza de ideias e paragrafação. Melhorar a ortografia de palavras com encontros 
consonantais e dígrafos. Usar de forma apropriada a língua pátria para exposição durante conversas informais e interpretação oral.  
 
MATEMÁTICA: Resolver situações problemas que envolvem adição com agrupamento, subtração com reserva e multiplicação com um multiplicador. Ler, 
identificar e escrever nomes de numerais até a dezena de milhar de forma razoável. Organizar operações em estruturas das respectivas ordens e classes. 
Identificar numerais romanos até “C”. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Escola Classe 02 de Ceilândia 

METAS PARA O 2º BIMESTRE 5° ANO 

Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. 
Mary Kay Ash 

Andando junto aos objetivos, as metas são tarefas específicas para alcançá-los, sendo que elas são temporais, ou seja, têm prazos específicos 
para acontecerem. 

 
PORTUGUÊS: Ler diversos gêneros de texto de forma razoável e analisando os avanços frente ao bimestre anterior utilizando-se da entonação correta. 
Utilizar de forma apropriada a letra maiúscula e de forma razoável os sinais de pontuação estudados. Produzir pequenos textos com certa clareza de ideias, 
paragrafação, utilizando a concordância correta e apropriando-se da pontuação estudada. Melhorar a ortografia de palavras com “x” e seus sons. Usar de 
forma apropriada a língua pátria para exposição durante conversas informais e interpretação oral.  
 
MATEMÁTICA: Resolver situações problemas que envolvem adição com agrupamento, subtração com reserva e multiplicação com até dois multiplicadores 
e divisão com um divisor. Ler, identificar e escrever nomes de numerais até a centena de milhão de forma razoável. Organizar operações em estruturas das 
respectivas ordens e classes. Identificar numerais romanos até “M”; ler, representar e escrever frações e resolver situações problemas que envolvem 
fração de quantidade. Reconhecer alguma figuras planas e espaciais. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Escola Classe 02 de Ceilândia 

METAS PARA O 3º BIMESTRE 5° ANO  

Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. 
Mary Kay Ash 

Andando junto aos objetivos, as metas são tarefas específicas para alcançá-los, sendo que elas são temporais, ou seja, têm prazos específicos 
para acontecerem. 

 

PORTUGUÊS: Escrever texto médio de diversos gêneros utilizando clareza de ideias, paragrafação e sinais de pontuação. Ler e interpretar textos de 
diversos gêneros. Utilizar a escrita, de forma satisfatória, no contexto de sala de aula.  
 
MATEMÁTICA: Montar, interpretar/inferir e resolver situações problemas que envolvem as quatro operações, noções de frações, os sistemas de medidas 
estudados, leitura e interpretação de tabelas e gráficos. Nomear certas figuras planas e espaciais.  
 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Escola Classe 02 de Ceilândia 

METAS PARA O 4º BIMESTRE 5° ANO  

Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. 
Mary Kay Ash 
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Andando junto aos objetivos, as metas são tarefas específicas para alcançá-los, sendo que elas são temporais, ou seja, têm prazos específicos 
para acontecerem. 

 

PORTUGUÊS: Ler e interpretar diversos gêneros de textos de forma satisfatória com vistas no sexto ano. Produzir textos utilizando parágrafos, pontuação, 
sequência lógica ideias. Utilizar a escrita como forma de expressão e/ou resumo daquilo que foi desenvolvido em sala. Usar de forma apropriada a língua 
pátria para exposição durante conversas informais e interpretação oral.  
 
MATEMÁTICA: Resolver situações problemas que envolvem quatro operações e suas respectivas dificuldades, bem como aquelas que envolvem as 
medidas estudadas, fração de quantidade e porcentagem. Resolver cálculos que envolvem números decimais. Ler e escrever numerais até centena de 
bilhão. 
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Escola Classe 02 de Ceilândia 

PLANEJAMENTO ALUNA _HELOÍZA_ENSINO ESPECIAL 

Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. 
Mary Kay Ash 

Andando junto aos objetivos, as metas são tarefas específicas para alcançá-los, sendo que elas são temporais, ou seja, têm prazos específicos 
para acontecerem. 
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1° BIMESTRE E 2° BIMESTRE 

 

 Desenvolver ações específicas para o TGD, que facilitem o acesso da aluna ao conhecimento, ao  conhecimento, a comunidade 
escolar e convivência social, promovendo sua autonomia e permanência na escola. 

O eu, o outro e o nós 

 Adaptação 

Corpo, gestos e movimentos 

 Coord. Motora grossa e fina. 

 Estimulação de movimentos 

 Reconhecimento do próximo e do espaço que o cerca 

Traços, sons, cores e formas  

 Reconhecimento das cores 
 Modelagem 
 Pintura (tinta/ giz/ lápis) 

Escrita, fala, pensamento e imaginação 

 Percepção auditiva 

 Apreciação 

 Concentração 
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 Imitação de gestos e ritmos 

Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações 

 Noção de quantidade (muito/ pouco) 

 Noção de posição ( dentro/ fora) 

 Igual/ Diferente 

3° BIMESTRE E 4° BIMESTRE 

O eu, o outro e o nós 

 Autonomia e identidade 

 Família 

 Escola 

 Meio Ambiente 

Corpo, gestos e movimentos 

 Coord. Motora grossa e fina. 

 Concentração 

 Percepção visual/auditiva 

 Modelagem 

Traços, sons, cores e formas  
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 Figuras geométricas simples 

Escrita, fala, pensamento e imaginação 

 Letra inicial do nome 

 Alfabeto móvel para familiarizar-se aos poucos com a escrita 

Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações 

 Opostos (aberto/ fechado...) 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Educação 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 
Escola Classe 02 de Ceilândia 

PLANEJAMENTO PARA O ALUNO _JOÃO VICTOR _ENSINO ESPECIAL 

Um sonho é apenas um desejo, até o momento em que você começa a atuar sobre ele, e propõe-se a transformá-lo em uma meta. 
Mary Kay Ash 
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Andando junto aos objetivos, as metas são tarefas específicas para alcançá-los, sendo que elas são temporais, ou seja, têm prazos específicos 
para acontecerem. 

 Desenvolver ações específicas para o TGD, que facilitem o acesso da aluna ao conhecimento, ao  conhecimento, a comunidade 
escolar e convivência social, promovendo sua autonomia e permanência na escola. 

O eu, o outro e o nós 

 Adaptação 

 Respeito as regras simples de convívio social 

 Independência 

 Inclusão 

 Bons hábitos e boas maneiras 

Corpo, gestos e movimentos 

 Coord. Motora grossa e fina. 

 Esquema corporal 

 Estimulação de movimentos 

 Reconhecimento do próximo e do espaço que o cerca 

Traços, sons, cores e formas  

 Reconhecimento das cores 

 Identificar símbolos do próprio nome e dos colegas 

 Modelagem 
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 Pintura (tinta/ giz/ lápis) 

Escrita, fala, pensamento e imaginação 

 Percepção auditiva 

 Apreciação 

 Concentração 

 Imitação de gestos e ritmos 

Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações 

 Noção de quantidade (muito/ pouco) 

 Noção de posição ( dentro/ fora) 

 Igual/ Diferente 

 Números 0 à 10 

3° BIMESTRE E 4° BIMESTRE 

O eu, o outro e o nós 

 Autonomia e identidade 

 Família 

 Escola 

 Meio Ambiente 

 Bons hábitos e atitudes de solidariedade e Cooperação 
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Corpo, gestos e movimentos 

 Coord. Motora grossa e fina. 

 Concentração 

 Percepção visual/auditiva 

 Modelagem/ Dobraduras 

Traços, sons, cores e formas  

 Figuras geométricas simples 

 Palavras utilizadas em cumprimento, solicitações e agradecimentos. 

 Criação livre de desenhos 

Escrita, fala, pensamento e imaginação 

 Letra inicial do nome 

 Alfabeto móvel para familiarizar-se aos poucos com a escrita 

 Tipos de moradia 

Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações 

 Opostos (aberto/ fechado...) 

 Números de 1 à 10 

 Noção de Posição 

 

 



135 
 

 

 

 

 

 

Ensino Especial – DMU 

Metas e Estratégias ano 2019 

 

Conformo o currículo em movimento da Educação Especial da Secretaria de Educação do Distrito Federal, o objetivo da educação especial inclusiva é 
ensinar a todos seus estudantes, sem distinção e com qualidade, favorecendo condições de acessibilidade, permanência e promovendo seu processo de 
ensino aprendizagem, bem como seu desenvolvimento global. Assim, a sala de aula do ensino regular representa o espaço real de inclusão no contexto 
escolar, uma vez que as diferenças se apresentam como fator que contribui para a convivência com a heterogeneidade, em um ambiente inclusivo e de 
enriquecimento. É importante destacar que o atendimento especializado não pode ser restrito às salas de recursos; ele é abrangente em termos de 
estratégias pedagógicas, ações políticas e diversidade de recursos acessíveis, didáticos e pedagógicos que, juntos, possibilitam efetivação da proposta 
curricular para esse grupo de estudantes. Nesta perspectiva, o currículo deve ser dinâmico e flexível e proporcionar situações para que ocorram as 
aprendizagens. O currículo inclusivo deve considerar a possibilidade de superar a lógica de adaptações de conteúdos e ampliar  o conhecimento de 
estudantes acerca de suas experiências de vida. A organização curricular de Educação Especial concretiza-se em eixos transversais e tem na perspectiva 
inclusiva a possibilidade de favorecer aprendizagens a partir da educação para a diversidade, cidadania e educação em e para direitos humanos e educação 
para a sustentabilidade. Deste modo, os pressupostos inclusivos deverão estar presentes e ser garantidos em currículos de todos os níveis e modalidades, 
segundo sua natureza e especificações.  
O currículo do estudante do ensino público, alvo da Educação Especial, deve ser o mesmo da modalidade de ensino em que o mesmo está matriculado, 
mas com devidas adequações. O currículo deve ser repensado no sentido de favorecer uma inclusão real, em um atendimento público de qualidade. Para 
tanto, as adaptações curriculares não podem reproduzir um currículo de segunda categoria.  
 
 

Metas 1º Período 
(Alexandre da Silva Gomes, Gabriel Lucas Reis Fortes, Hemilly dos Santos Amorim, Francisco Eduardo Monteiro de Brito, Paulo Henrique Feitosa da Silva) 

 
1º Bimestre 
 
- Reconhecer e visualizar o pré-nome; 
- Identificar a primeira letra do nome; 
- reconhecer e visualizar o seu nome e o nome dos colegas; 
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- ter noção de quantidade, espaço; 
- seguir a rotina; 
 
2º Bimestre 
 
- reconhecer as formas geométricas (visualmente); 
- reconhecer as vogais A e E; 
- reconhecer e copiar o pré nome com o auxílio da ficha; 
- reconhecer os números 1 e 2 e relacionar quantidades; 
- Identificar cores primárias; 
 
3º Bimestre 
 
- reconhecer as vogais I,O e U; 
- reconhecer consoantes presentes no pré nome; 
- reconhecer os numerais 3, 4 e 5 e relacionar quantidades, 
- reconhecer cores primárias e secundárias; 
- Identificar formas geométricas simples; 
 
4º Bimestre 
 
- reconhecer as vogais e traça-las; 
- reconhecer os numerais de 0 a 9, relacionar as quantidades e traça-las; 
- reconhecer e escrever o seu nome sem o auxílio de ficha; 
- ter noção de quantidade, espaço, grandeza e tempo. 
 
Campo de experiência 1º e 2º Bimestres 

 
O eu, o outro e o nós 

- adaptação; 
- respeito às regras simples de convívio social; 
- independência; 
-inclusão; 
- bons hábitos e boas maneiras 
 
Corpo, Gestos e movimentos 

- esquema corporal; 
- coordenação motora grossa; 
- coordenação motora fina. 
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- expressão corporal; 
- estimulação de movimentos; 
- reconhecimento do próximo e dos espaços que o cerca; 
 
Traços, sons, cores e formas 
 

- identificar símbolos do próprio nome e dos colegas; 
- utilizar linguagem oral em rodas de conversa, diálogos e relatos; 
- vogais; 
- desenvolver gosto pela leitura; 
- recursos para formação de escrita (manuseio de materiais impressos); 
- escrita espontânea do próprio nome; 
- cores primárias; 
- modelagem; 
- pintura (tinta/ giz/ lápis). 
 
Escuta, fala, pensamento e imaginação 

 
- escrita e reescrita da primeira letra do nome; 
- escrita espontânea do próprio nome; 
- percepção auditiva; 
- apreciação; 
- concentração; 
- conto de histórias; 
- imitação de gestos e ritmos; 
- explorar instrumentos musicais; 
- criação de desenhos livres. 
- Romero Britto. 
 
Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações 

 
- noção de quantidade ( muito/pouco/mais/menos); 
- noção de posição (dentro/fora); 
- noção de tempo (antes/depois); 
- igual/diferente; 
- cores primárias; 
- cores secundárias (experimentos); 
- números 0 à 10. 
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Observação: Os alunos Gabriel e Alexandre se encontram em nível mais avançado e com eles paralelamente serão desenvolvidas atividades durante o ano 
de 2019 referentes aos primeiro Bimestre das Metas estabelecidas para o 1º ano na Escola Classe 02 de Ceilândia.
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