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Obs.: Material sujeito a alterações 

1 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 
 

1.1  Elaboração da PP 

 

Desde 2001, a Escola Classe 314 Sul, vem traçando uma proposta 

pedagógica que contemple todas as expectativas dos segmentos que compõem esta 

unidade de ensino. Inicialmente foi aplicado um questionário à comunidade escolar: 

estudantes, professores/as, pessoal técnico-administrativo, servidores/as e 

pais/responsáveis com o objetivo de colher informações sobre as suas expectativas 

em relação ao ensino, à escola e à sociedade.  

O primeiro alvo era, por meio de um levantamento de opiniões do coletivo, 

pressupor as linhas que norteariam toda a ação educativa em busca de uma escola 

pública de qualidade.  

Os questionários apresentavam as seguintes questões:  

• O que você espera da escola?  

• Que atividades você gostaria que fossem desenvolvidas na escola?  

• Quais as suas responsabilidades com a escola?  

Transcrevemos, a seguir, algumas dessas conclusões:  

 

1- Eis as propostas de atividades que a escola desenvolverá:  

• Jogos e gincanas; 

• Atividades de teatro e música; 

• Semana do Estudante; 

• Desenvolvimento do Projeto Empreendedor/Coletivo Anual. 

• Olimpíadas de Português, Matemática e Astronomia e Astronáutica. 

 

2- A Proposta Pedagógica deve ser aprovada pelos pais ou responsáveis e 

contemplar:  

• Uma linha de ação;  

• Integração entre estudantes e professores/as;  

• Conteúdos associados à vivência da criança; 

• Valorização de todos os segmentos da escola. 
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3- Participação dos estudantes na conservação/manutenção da escola 

através de:  

• Horta escolar; 

• Palestras/pesquisas sobre o meio ambiente; 

• Curso de relações humanas; 

• Participação constante nas Salas de Leitura e Informática. 

 

1.2  Histórico da PP 

 

Nos anos de 2005 e 2006 as questões pedagógicas foram priorizadas e 

definidas pelos educadores, que apontaram os seguintes eixos, definidos no plano 

geral da escola: 

• Identificar o índice de repetência - causas e soluções;  

• Definir critérios de avaliação;  

• Priorizar as expectativas de aprendizagens;  

• Utilizar os critérios de conteúdos mínimos por série/ano;  

• Planejar semanalmente as aulas;  

• Intensificar a participação do corpo docente no conselho de classe.  

 

Em 2006 a Escola Classe 314 Sul definiu:  

• Aprimorar a filosofia da escola - metas e ações;  

• Utilizar a Visão de Indivíduo, Mundo, Sociedade e Educação;  

• Observar a Escola que temos (real) – e a que queremos (ideal);  

• Priorizar o estudo da Lei de Diretrizes e Bases. 

 

Em 2007, em reuniões pedagógicas foram acrescentadas como metas a 

serem cumpridas pelos profissionais da escola e discentes, as seguintes questões:  

 Intensificar as normas de convivência  

 Introduzir efetivamente os projetos pedagógicos  

 Analisar a estrutura física e pedagógica  

 Aplicar a avaliação institucional 

 

Em 2008, as metas foram as seguintes: 

• Favorecer o estudo sobre inclusão dos estudantes com deficiência.  
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• Aperfeiçoar o processo do conselho de classe.  

• Estreitar os vínculos entre família e escola.  

• Ampliar e estabelecer parcerias para os Projetos em funcionamento: Luz 

das Letras e Oficinas do Recreio. 

 

Em 2009 

A Escola Classe 314 Sul teve as seguintes metas a serem alcançadas: 

• Reavaliar o PPP; 

 Fortalecer as relações entre os profissionais da escola, discutindo ética e 

responsabilidade de todos os envolvidos na comunidade escolar. 

• Realizar encontros para discutir as divergências e encaminhar soluções. 

• Implantar de maneira gradativa a Escola de Tempo Integral. 

 

Em 2010 

As metas a serem atingidas foram: 

• Revitalizar o Projeto Horta Escolar, dando ênfase à questão da 

Educação Ambiental. 

• Discutir de maneira ampla e sistemática com a comunidade escolar, o 

tema do Projeto Empreendedor/Coletivo Anual: Amor, assim como os 

temas dos projetos anteriores Gentileza e Paz. 

• Priorizar o estudo do Regimento Escolar e as leis que norteiam a 

educação do DF. 

• Propiciar avaliação diagnóstica processual que leve em consideração 

todo o tempo de permanência e atuação do(a) estudante(a) em sala de 

aula;  

• Procurar conhecer o(a) estudante(a);  

• Buscar o comprometimento e participação dos pais/responsáveis na 

educação escolar. 

 

Em 2011 

As metas foram:  

• Articular o trabalho pedagógico entre área de estudo - 

interdisciplinaridade;  
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• Priorizar o atendimento extraclasse, através de projetos e as atividades 

ministradas na Escola de Tempo Integral. 

• Gerenciar os recursos financeiros de maneira mais participativa, visando 

também, e primordialmente, as questões pedagógicas.  

 

Em 2012: 

• Apoiar pedagogicamente os professores através de supervisores em 

número suficiente e coordenadores; 

• Resgatar os valores básicos das regras de convivência harmoniosa do 

ser humano x ser humano e ser humano x meio ambiente; 

• Efetivar a parceria da Escola da Natureza. 

• Participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – OBA. 

 

Em 2013 

As principais metas a serem acrescentadas: 

• Priorizar o amor a si próprio e ao outro, incentivando as atitudes de 

respeito e aceitação; 

• Envolver toda comunidade como corresponsável pelos resultados 

alcançados; 

• Desenvolver a autonomia e capacidade de iniciativa própria e tomada de 

decisões; 
• Valorizar e resgatar nossas raízes culturais – Projeto “Brasil, Quem é 

Você?”; 

• Participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – OBA; 

• Oferecer estudo dirigido do Currículo em Movimento. 

 

Em 2014: 

• Efetivar a parceria da Escola da Natureza; 

• Participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – OBA; 

• Discutir e vivenciar com a comunidade escolar, o tema do Projeto 

Empreendedor: “E a Família como vai?”; 

• Priorizar de maneira lúdica e formativa o “Dia da Família na Escola”; 

• Promover momentos sociais com professores, assistentes da educação 

e pais “Tomando um Chá com a Direção”; 
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• Revitalizar e estabelecer parcerias para os Projetos em funcionamento: 

Prazer em Ler, Informatizando o Saber, Oficinas do Recreio, Cutuca 

Terra; 

• Retomar o “Estudo Dirigido do Currículo em Movimento”. 

 

Em 2015: 

 Participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – OBA; 

 Discutir e colocar em prática o carinho e o cuidado com o meio 

ambiente, através do Projeto Empreendedor:  

     

 Revitalizar os momentos pedagógicos coletivos; 

 Estimular a comunidade escolar a se envolver com as questões de 

ordem administrativa, pedagógica e física da escola; 

 

Em 2016: 

 Revitalizar o Projeto Horta Pedagógica, flores e hortaliças; 

 Explorar todas as habilidades que envolvem o tema do Projeto 

Empreendedor/ Coletivo Anual: 

JOGOS: ESTRATÉGIAS PARA A VIDA, UNINDO NAÇÕES E GERAÇÕES: 

XADREZ. 

 Desenvolver todas as habilidades e potencialidades para elevar o índice 

de aprovação da escola; 

 Inserir os espaços: Sala de Leitura e Laboratório de Informática junto ao 

Projeto Empreendedor/ Coletivo Anual. 
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Em 2017 buscamos: 

 Integrar as atividades da Escola Parque com a Escola Classe- Escola de 

Tempo Integral; 

 Discutir e colocar em prática as diversas formas de ensinar a 

Matemática-troca de experiências; 

 Envolver toda a comunidade escolar no Projeto Empreendedor/ Coletivo 

Anual:  

Imaginação & Criação; 

 Desenvolver em toda a comunidade escolar a “paixão” pela literatura; 

 Revitalizar o Projeto Prazer em Ler; 

 Continuar o Projeto Xadrez. 

 

Em 2018 buscamos: 

 Discutir e colocar em prática as novas orientações da BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular); 

 Dar continuidade aos Projetos: Prazer em Ler e Oficinas do Recreio 

 Revitalizar os Projetos: Banco Escolar e Jornal Folhinha 314 Sul 

 Envolver toda a comunidade no Projeto Coletivo Anual:  

Brasil, Meu Brasil Brasileiro. 

 Participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica – OBA; 
 

 

Em 2019: 

A Equipe da Escola Classe 314 Sul se reuniu nas coordenações coletivas 

para discussões pertinentes, com foco no aperfeiçoamento da Proposta Pedagógica 

2019. Os responsáveis participaram de maneira efetiva no dia letivo temático em 

março e respondendo o formulário diagnóstico enviado para casa.  

Foram elencadas as seguintes ações: 

 Intensificar o uso da Sala de Leitura; 

 Revitalizar a Sala de Informática; 

 Propiciar momentos de estudo coletivo: 

 Currículo em Movimento do DF /Ensino Fundamental/Anos Iniciais 

 Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal 
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 Inteligência Emocional 

 Mediação de Conflitos 

 

  Implementar os projetos: 

 Cutuca a Terra / Horta Pedagógica 

 Prazer em Ler 

 Oficinas do Recreio 

 

 Envolver toda a comunidade escolar no Projeto Empreendedor/Coletivo 

Anual 

 

 

 

 

SABEDORIA: UM POR TODOS E TODOS PELO MUNDO 
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1.2.3 Questionários aplicados na comunidade escolar 

 

1.2.3.1 Formulário Demonstrativo dos Pais/Responsáveis 

Respostas do Formulário Demonstrativo dos Pais/Responsáveis. Construção 

Proposta Pedagógica – PP 2019. 

 

( 43 ) Pai ( 155 ) Mãe ( 06 )

( 43 ) ( 161 )

( 20 ) ( 69 ) ( 02 )

( 101 ) ( 12 )

( 72 ) ( 12 ) ( 04 )

( 112 ) ( 04 )

( 34 ) ( 18 )

( 90 ) ( 12 )

( 45 ) ( 05 )

( 01 ) ( 63 )

( 17 ) ( 100 )

( 10 ) ( 13 )

( 01 ) ( 60 )

( 06 ) ( 108 )

( 09 ) ( 20 )Ensino fundamental: 5ª a 8ª série Não quero declarar

Ensino fundamental: 5ª a 8ª série A família não possui um homem responsável

7 - Qual o grau de escolaridade da mãe ou da mulher responsável pela família?

Nenhuma escolaridade Ensino médio

Ensino fundamental: 1ª a 4ª série Ensino superior

De R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00 Não quero declarar

6 - Qual o grau de escolaridade do pai ou do homem responsável pela família?

Nenhuma escolaridade Ensino médio

Ensino fundamental: 1ª a 4ª série Ensino superior

Até R$ 1.245,00

De R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00

De R$ 8.301,00 até R$ 12.450,00

Mais de R$ 12.450,00

Pardo (a) Amarelo (a)

Não quero Declarar

5 - Qual a faixa de renda mensal de sua família?

De 30 a 40 anos De 51 a 60 anos

4 - Como você se autodeclara:

Branco (a) Preto (a)

2 - Qual seu Sexo?

3 - Qual sua faixa etária?

Até 29 anos De 41 a 50 anos + 61 anos

1 - Grau de parentesco com o(a) Estudante:

Outro: Avó / Madrinha

Masculino Feminino
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( 70 ) ( 42 ) ( 07 )

( 64 ) ( 44 ) ( 02 )

( 32 ) ( 57 ) ( 04 )

( 104 ) ( 07 )

( 01 ) ( 79 ) ( 19 )

( 12 ) ( 81 )

( 28 ) ( 46 ) ( 01 )

( 106 ) ( 16 )

( 40 ) ( 36 ) ( 17 )

( 97 ) ( 08 )

( 121 )

( 40 ) ( 117 )

Não tem Sim, dois

10 - Na sua casa tem carro?

Não tem Sim, dois

Sim, um Sim, três

Sim, quatro ou mais

8 - Em que Região Administrativa você mora?

Casa

9 - Qual tipo de moradia que você vive:

Prórpia Cedida

Uma ou duas Cinco ou seis

Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes)

Esporte Jornais

Apartamento Alugada Funcional

Sim, quatro ou mais

Não tem Sim, dois Sim, quatro ou mais

14 - Na TV / plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir:

13 - Quantas vezes por semestre a família tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro?

Sim, um Sim, três

Nenhuma Três ou quatro Mais de seis

12 - Na sua casa tem computador?

Sim, um Sim, três

11 - Na sua casa tem quartos para dormir?

Organização geral da escola

Direção

Corpo Docente

Serviços de Secretaria

Orientação Educacional

Local / Serviço / Pessoal

Como você considera a sua escola

15 - Avaliação do trabalho da escola:

Biblioteca

Laboratório de Informática

Relacionamento entre colegas

Relacionamento entre professore e 

Relacionamento entre alunos e direção

Orientação Disciplinar

Qualidade do Ensino

Merenda

Limpeza e Higiene

Segurança

OBS.: Foram respondidos 204 formulários.

           Não responderam ao formulário 123 (Pais/Responsáveis).

13

62

2

13

11

14

11

1

1

46

5

21

22

27

161

142

28

47

4

3

172

177

125

182 12 0 10

177

182

17

10

2

2

8

10

142

110

35

BOM REGULAR RUIM

199

192

192

185

186

183

0

0

0

0

0

5

8

5

13

17

12

4

11

12

Não Respondeu

0

4

7

6

7

9

 

 

VER TABELA PÁG. 32 
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1.2.3.2 Formulário Demonstrativo dos Servidores da UE 

Respostas do Formulário Demonstrativo dos Servidores da UE (Professores, 

Auxiliares, Terceirizados, Monitor e ESV)  

( 04 ) ( 40 )

( 04 ) ( 13 ) ( 03 )

( 02 ) ( 13 ) ( 09 )

( 10 ) ( 18 ) ( 01 )

( 12 ) ( 01 ) ( 02 )

( 12 ) ( 03 )

( 05 ) ( 14 )

( 10 )

( 06 ) ( 01 ) ( 03 )

( 02 ) ( 06 ) ( 03 )

( 09 ) ( 02 ) ( 04 )

( 01 ) ( 01 ) ( 01 )

( 02 ) ( 02 ) ( 01 )

( 10 ) ( 12 ) ( 02 )

( 14 ) ( 06 )

( 12 ) ( 09 )

( 17 ) ( 06 )

( 03 ) ( 09 )

( 20 ) ( 09 ) ( 03 )

( 03 ) ( 14 ) ( 02 )

( 11 ) ( 02 ) ( 12 )

( 44 )

( 04 ) ( 07 ) ( 05 )

( 08 ) ( 04 ) ( 16 )

Ensino Fundamental de 1ª série a 4ª série Ensino Médio

Não quero declarar

Alugada

Não quero declarar

Sim, dois

Não quero declarar

Até R$ 1.245,00

De R$ 1.245,00 até R$ 4.150,00 Não quero declarar

Park Way Samambaia

Gama Vila Telebrasília Valparaíso

Recanto das Emas Asa Norte Candangolândia

Casa

Apartamento

Própria

Ensino Superior Pós-Graduação Mestrado

9 - Há quantos anos você obteve o nível de escolaridade assinalado anteriormente?

Hà menos de 2 anos De 8 a 14 anos Há mais de 20 anos

3-5 anos 11-15 anos Hà mais de 20 anos

De 2 a 7 anos De 15 a 20 anos

10 - Além da atividade nesta escola, você exerce outra atividade que contribui para sua renda 

pessoal? 

Não

11 - Há quantos anos você trabalha na Secretaria de Educação?

1-2 anos 6-10 anos 16-20 anos

1 - Qual seu Sexo?

2 - Qual sua faixa etária?

Até 24 anos De 30 a 39 anos

Pardo (a) Amarelo (a)

Indígena

De 25 a 29 anos De 40 a 49 anos

3 - Como você se autodeclara:

Branco (a) Preto (a)

De 50 a 54 anos

55 anos ou mais

Não Sei

Santa Maria Águas Claras Riacho Fundo I

Masculino Feminino

5 - Em que Região Administrativa você mora?

4 - Qual a faixa de renda mensal de sua família?

Guará

De R$ 4.151,00 até R$ 8.300,00

8 - Qual é o seu nível de escolaridade?

6 - Qual tipo de moradia você vive?

7 - Na sua casa tem carro?

Não tem

Sim, um

Mais de R$ 12.450,00

Asa Sul Arniqueira Cruzeiro

 



19  
 
Obs.: Material sujeito a alterações 

( 15 ) ( 05 ) ( 05 )

( 13 ) ( 03 ) ( 03 )

( 04 ) ( 05 ) ( 01 )

( 02 ) ( 01 ) ( 31 )

( 34 ) ( 03 ) ( 03 )

( 01 ) ( 03 )

( 14 ) ( 10 ) ( 03 )

( 09 ) ( 08 )

( 15 ) ( 10 )

( 08 ) ( 18 ) ( 20 )

Mais de 20 anos

Não respondeu

12 - Há quantos anos você trabalha nesta escola?

3-5 anos

OBS.: Foram respondidos 44 formulários.

           Não responderam ao formulário 09.

1-2 anos

11-15 anos

Nenhuma Três ou quatro Mais de seis

Uma ou duas Cinco ou seis

Sites sobre educação

15 - Quantas vezes por semestre você tem o hábito de frequentar o cinema, museu ou teatro?

1-2 anos 6-10 anos

16-20 anosMeu primeiro ano

13 - Há quantos anos você ministra aulas para estudantes do ano escolar em que você se encontra 

neste momento?

JornaisEsporte

14 - Na TV / plataformas de internet, assinale o que você costuma assistir ou ler:

Entretenimento (novela, programa de auditório, filmes)

Outros

14 - Durante os últimos dois anos, você participou de curso de especialização (mínimo de 360 horas) 

ou aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas) sobre metodologias de ensino aprendizagem na sua 

área de atuação?

Não participei
Sim, e houve um 

pequeno impacto

Meu primeiro ano 3-5 anos

Sim, e não houve 

impacto

Sim, e houve um 

impacto moderado

Sim, e houve um grande 

impacto

11-15 anos

 

 

1.2.3.3 Foto ilustrativa Construção da PP. 

 Corpo Docente 
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 Alunos 
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 Pais / Responsáveis 
 

 

 

1.2.3.4 Quantitativo de Estudantes NEE 

Quantidade

1

2

2

3

1

1

14

1

13

1TOD 1

Dislexia 1

DPAC 4 9

DMU - Deficiência Múltipla 1

TDAH 5 9

DI - Deficiência Intelectual 2 1

DI - Síndrome de Dow 1

TGD - Autismo 2

DV - Visão Monocular 1 1

NEE 2º Ciclo - 1º Bloco 2º Ciclo - 2º Bloco
1Baixa Visão

 

 



22 
 
Obs.: Material Sujeito a Alterações 

 

Fotos ilustrativas das atividades desenvolvidas na Sala de Recursos. 

 Prof.ª Me. Maria Angélica da Silva 

  

 

 

 

Exploração dos números com o 

liquidificador. (tema de interesse do aluno) 

Faz de conta: exploração das funções mentais superiores 

(imaginação, linguagem, atenção, percepção e memória). 

Dedoches para faz de conta. Surpresa e felicidade do 

aluno ao chegar na sala se deparar com eles. 

Escrita espontânea no quadro. Atividade 

em dupla, ampliação das relações sociais. 
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Alfabeto Móvel nas atividades de escrita. 

Introdução da ideia de fração com pizza e 

em dupla. 

Coordenação motora ampla e viso motora 

com a corrida dos patinhos.  

Coordenação motora fina e movimentos de 

pinça com a pescaria das tampinhas. 
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2 HISTORICIDADE DA ESCOLA 
 

Qual a escola que temos e qual a escola que queremos? 

Escola Classe 314 Sul: 1975-2019 

“Uma aula de história” 

A Escola Classe 314 Sul é uma escola pública de referência em qualidade de 

educação, que busca cada vez melhor atender à comunidade num resgate à 

cidadania, como marco referencial, além do conhecimento sistematizado.  

Foi inaugurada em doze de novembro de 1975. Iniciou suas atividades em 

1976, funcionando em caráter provisório, como Centro Interescolar, com o nome de 

Centro Interescolar Provisório do Complexo Escolar “A” de Brasília-CIPCE até que 

se instalasse a Escola Parque prevista para a SQS 313/314 Sul. Sua primeira 

diretora foi a Professora Jurema Barbieri Couto. 

Atualmente a Escola Classe 314 Sul possui 17 turmas: 03 turmas de 1º ano, 

03 turmas de 2º ano, 03 turmas de 3º ano, 04 turmas de 4º ano, 03 turmas de 5º ano 

e 01 Classe Especial, funcionando nos turnos matutino e vespertino. Conta 

atualmente com 337 estudantes. 

Desde 2005 a escola apresenta índices consideráveis em relação ao IDEB, o 

que demonstra a qualidade e o compromisso de todos os profissionais. 

A Escola Classe 314 Sul, desde 2001, é dirigida pelas professoras Sandra Niel de 

Melo Ponde (Diretora) e Bernadete Caparica Pereira dos Santos (Vice Diretora) que utilizam 

como lema do seu trabalho: 

“O amor e a experiência promovem o sucesso.” 
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2.1 Caracterização Física 

 

Esta Instituição de Ensino possui: 

Salas de Aula 08 

Sala de Recurso 01 

Sala de apoio à Escola Integral 01 

Sala p/Laboratório de Informática 01 

Sala de Leitura 01 

Sala do SOE 01 

Sala dos Professores 01 

Sala da Direção 01 

Secretaria 01 

Mecanografia 01 

Almoxarifado 01 

Depósito de Merenda 01 

Depósito Passivo da Secretaria 01 

Cantina 01 

Banheiro/Estudantes /Masculino 03 

Banheiro/Estudantes/ Feminino 02 

Banheiro/Servidoras 02 

Banheiro/Servidores 01 

Banheiro /Professoras 02 

Pátio Central 01 

*Campo p/ Queimada 01 

*Campo p/ Futsal 01 

*Jardim 03 canteiros 

*Horta 03 canteiros 

*São espaços pequenos para atender a demanda da Escola. 
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2.2 Organização Administrativa 

2.2.1 Organograma 

 

Diretora 

Sandra

Chefe de 
Secretaria

Sara

Orientadora 
Educacional 

Carolina

Coordenadora 
Intermediaria

Janaína

Coordenadores 
Local

Bruno /Rosângela

Sala de Leitura 
Sala de 

Informatica

Professores 

Adriana,Alzira,Angela,Ausenete,

Daniela,Debora,D`janine,Fernanda,

Flávia,Geralda,Glória,Jaqueline,Jehan,

Juliana,Miriam,Rejane, Vanessa

Monitor e Educador 
Social

Alexandre,Andreza,

Liliane, Raul, 
Rejane,Rute,Suzan,

Suzana

Pais e/ou 
Responsáveis

Estudantes

EEAA

Joelma,Patrícia    

Agentes de Gestão Educacional

AnaPaula,Eusléia,Fábio,Flávia,

Gilvaneide,Irenilde,Israel,Jairo,Joana,

Joelma,Luzijane,Manuel,Willian,

Vanúcia,Verônica

Coordenadora

Integral

Erika

Sala de Recursos

Angélica

Vice-Diretora

Bernadete

Supervisor 
Administrativo 

Rosangela
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2.3 Dados da Instituição: 

 

Nome da Instituição de Ensino: Escola Classe 314 Sul 

Endereço Completo: SQS 314 Área Especial 

 

Telefones:  3901 7758 - Direção 

  3901 2513 - Secretaria  

  3901 2514 - Sala dos Professores 

 

E-mail: ec314.sul@gmail.com 

 

Site: ec314asasul.wixsite.com/ec314sul 

 

CNPJ:  00510 347 0001/84 

 

Localização: A Escola Classe 314 Sul, está localizada na SQS 314 Área Especial 

na RA-l  de Brasília-DF 

 

Divisão de Ensino: Coordenação Regional de Ensino Plano Piloto 

 

Data da criação da Instituição de Ensino: Resolução nº 95-CD, de 21/10/76 

 

Reconhecimento: DODF nº 30, de 11/02/77- Suplemento e A.N. da FEDF – vol. II 

 

Turno de Funcionamento: Matutino e Vespertino 

 

Nível de ensino ofertado: Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

 

Escola de Tempo Integral: Matutino –   7h15 as 16h 

  Vespertino – 09h as 18h15 

 

Etapas, fases e modalidades de ensino: 1º ao 5º ano 

 

mailto:ec314.sul@gmail.com
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2.4 Dados de Identificação: 

Adriana Mitiko do N. Takeuti Professora 4º ano C / Vespertino 

Alexandre Bernardes Carapeto Monitor / Presidente Conselho Escolar 

Alzira Maria S. P. de Freitas  Professora 4º ano A / Matutino 

Ana Paula Martins  Cozinheira 

Andreza Pedroza Educador Social Voluntário 

Angela Maria Batista Professora 2º ano B / Matutino 

Ausenete de Paula l. Brito Professora 4º ano D / Vespertino 

Bernadete Caparica Pereira dos Santos Vice Diretora 

Bruno Renato L. Luziária 
Coordenador Local / Vice-Presidente Conselho 
Escolar – Segmento Pais 

Carolina de F. Adjuto de Oliveira Orientadora Educacional 

Daniela Braga D´Avila Mendes Professora 4º ano B / Matutino 

D`Janine Elaine A. de Sá Freire Professora 1º ano C / Vespertino 

Débora Ester de C. Santos Professora 5º ano C / Vespertino 

Erika Soares de Lima Martins Coordenadora da Escola de Tempo Integral 

Eusleia Alves Pereira Agente de Educação 

Fábio José Franco Conservação e Limpeza 

Fernanda Lopes Fernandes Professora 3º ano C / Vespertino 

Flávia Emidio Moreira Conservação e Limpeza 

Flávia Regina S. Porcidônio Professora 3º ano A / Matutino 

Gabriele da Luz Farias Educador Social Voluntário 

Geralda Aparecida Moreira Machado Professora 5º ano A / Matutino 

Glória de Fátima Vieira Teixeira Professora 1º ano B / Matutino 

Irenilde Silva Sousa Agente de Educação 

Israel Dantas Longuinho Agente de Educação - Vigilância 

Jairo Beliene Costa Agente de Educação - Vigilância 

Jaqueline Lopes Barreiros Professora 2º ano A / Matutino 

Jehan Felipe Tourinho Pires Professor Classe Especial 

Joana Ernestina M. Pereira Santana Agente de Educação 

Joelma Pereira Calado Conservação e Limpeza 

Joelma Rosa Dias EEAA / Psicóloga 

Juliana Queiroz Ferreira Professora 2º ano C / Vespertino 

Liliane Aparecida R dos Santos Educador Social Voluntário 

Luzijane da Silva Oliveira Agente de Educação 

Manoel Pedro F. dos Santos Agente de Educação - Vigilância 

Maria Angélica da Silva 
Professora / Sala de Recursos / Secretária 
Conselho Escolar- Segmento Carreira 
Magistério 

Maria Gilvaneide Lira Oliveira Cozinheira 

Miriam de Menezes Vertelo Professora 1º ano A / Matutino 

Patrícia Pinto M. da Silva EEAA/Pedagoga 

Raul da Rocha Rodrigues Educador Social Voluntário 

Rejane da Silva Dourado Professora 3º ano B / Vespertino 

Rejane Souza Silva Educador Social Voluntário 

Rosângela S. V. Parro Supervisora 

Rosângela Soares Barros Coordenadora Local 

Rute Pereira Cirilo Educador Social Voluntário 
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Sandra Niel de Melo Ponce Diretora / Membro nato Conselho Escolar 

Sara Maria Vieira da Silva Chefe de Secretaria 

Susan de Sousa de Almeida Educador Social Voluntário 

Suzana Iria de Sousa Vieira Educador Social Voluntário 

Willian de Sousa Costa Conservação e Limpeza 

Vanessa Pereira dos Santos Abreu Professora 5º ano B / Vespertino 

Vanúcia C. de Oliveira Conservação e Limpeza 

Verônica Ferreira Gomes Cozinheira 
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3 DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 

Brasília é a capital federal do Brasil e a sede do governo do Distrito Federal. 

Foi inaugurada em 21 de abril de 1960, pelo então presidente Juscelino Kubitschek, 

sendo a terceira capital do Brasil. Brasília sedia os três poderes da república e a 

maioria dos órgãos públicos federais. O Plano Piloto é uma região 

administrativa do Distrito Federal brasileiro. Denominado de "Região Administrativa 

I" (RA-I), já recebeu o nome de "Brasília" de sua criação, em 1964 até 1989, quando 

passou a se chamar "Plano Piloto". Voltou a ser denominada "Brasília" de 1990 até 

1997, quando houve nova alteração do nome para "Plano Piloto". Apesar disso, 

ainda ocorre de a região ser denominada em documentos oficiais de Brasília. A 

região administrativa está formada basicamente por parte da área tombada 

de Brasília (conhecida como Plano Piloto de Brasília) e pelo Parque Nacional de 

Brasília. É dividida em diferentes bairros e setores, como as Asas Sul e Norte, Setor 

Militar Urbano (SMU), Granja do Torto, Vila Planalto e Vila Telebrasília. A Região 

Administrativa de Brasília – RA I, composta em sua parte urbana pelos bairros 

residenciais Asa Norte, Asa Sul e Vila Planalto, conta com uma população de 

220.393 habitantes e uma área de 472,12 km², sendo a terceira maior região 

administrativa do Distrito Federal em termos de população, atrás apenas 

de Ceilândia (com 489. 351 habitantes) e Samambaia (254.439 habitantes). A 

Escola Classe 314 Sul, está localizada na SQS 314 Área Especial na RA-l, Plano 

Piloto é administrada pela Secretaria de Estado da Educação do DF. Nossa escola 

atende estudantes na faixa etária de 06 a 10 anos, do 1º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental - Anos Iniciais, no turno matutino e vespertino. De acordo com a tabela 

(Anexo 1) podemos constatar que nossa clientela é oriunda de diversas Regiões 

Administrativas. Nossa realidade escolar é bem diversificada, contamos com 10% de 

estudantes filhos de militares, por estarmos localizados próximos a quadras de 

militares, 40% dos estudantes, os pais trabalham próximos à escola e outros 50% 

restantes, mesmo morando em outras Regiões Administrativas, fizeram a opção pela 

escola por confiar no trabalho sério e comprometido desenvolvido ao longo de 

muitos anos. Somos uma escola inclusiva e atendemos estudantes com Deficiência 

Intelectual, Deficiências Físicas, Deficiências Auditivas, Portadores de Desordem do 

Processamento Auditivo Central e Portadores de Déficit de Atenção com 

Hiperatividade. Atendemos de maneira especial alguns estudantes na Escola de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Administrativa_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Administrativa_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Asa_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Asa_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_Militar_Urbano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_Militar_Urbano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Granja_do_Torto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Planalto
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Vila_Telebras%C3%ADlia&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Administrativa_I_(Bras%C3%ADlia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Administrativa_I_(Bras%C3%ADlia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ceil%C3%A2ndia
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Tempo Integral. Os programas de governo que beneficiam a comunidade escolar 

são: Projeto Presença, PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), PDDE Mais 

Alfabetização, PDDE (Educação Conectada), PDAF (Programa de Descentralização 

Administrativa Financeira), PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) 

 

 

Localização de Brasília no Distrito Federal 

 

 

Localização da EC 314 Sul em Brasília 

http://www.conhecabrasilia.com.br/mapa/index.html


32 
 
Obs.: Material Sujeito a Alterações 

3.1 Quantidade de estudantes por Região Administrativa/Entorno 

Regiões Administrativas/Entorno 
Quantidade de 

estudantes 

1. Aguas Claras 12 

2. Arniqueira 01 

3. Asa Norte 11 

4. Asa Sul 35 

5. Candangolândia 03 

6. Cidade Ocidental - GO 01 

7. Cruzeiro 03 

8. Gama 06 

9. Guará 26 

10. Itapoã 05 

11. Jardim Botânico 07 

12. Jardins Mangueiral 02 

13. Lago Norte 01 

14. Lago Sul 02 

15. Lúcio Costa 02 

16. Novo Gama - GO 01 

17. Núcleo Bandeirante 03 

18. Octogonal/Sudoeste 02 

19. Paranoá 06 

20. Park Way 01 

21. Planaltina 01 

22. Recanto das Emas 03 

23. Riacho Fundo I 03 

24. Riacho Fundo II 04 

25. Samambaia 10 

26. Santa Maria 01 

27. Santo Antônio do Descoberto - GO 01 

28. São Sebastião 19 

29. Sobradinho I 03 

30. Sobradinho II 01 

31. Sol Nascente 01 

32. Taguatinga 11 

33. Valparaíso - GO 02 

34. Varjão 01 

35. Vicente Pires 04 

36. Vila Planalto 1 

37. Não Responderam 08 

 

 Observa-se maior concentração de estudantes no Plano Piloto, (46 

estudantes), porém com dados nos documentos internos (Instrumento de 

Coleta de Dados e ficha de matrícula) pode-se comprovar que o endereço 

oferecido pelo responsável foi baseado no local de trabalho dos pais ou 
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responsáveis. Podemos então chegar a um índice de moradores reais 

(Plano Piloto) em torno de 20% deste quantitativo. 

 

 As outras localidades de maior índice de estudantes são respectivamente: 

 Guará: 26 estudantes 

 Águas Claras: 12 estudantes 

 Taguatinga: 11 estudantes 

 Samambaia: 10 estudantes 

 

 Características gerais do Corpo Docente e Servidores da UE. 

Ver página 18 e 19 

   

 A Escola que temos e a escola que queremos. 

 A Escola que temos. 

BOM REGULAR RUIM
Não 

Respondeu

199 5 0 0

192 8 0 4

192 5 0 7

185 13 0 6

186 11 0 7

183 11 1 9

172 14 1 17

177 13 2 12

125 62 13 4

161 28 4 11

142 47 3 12

142 35 5 22

110 46 21 27

177 17 2 8

182 10 2 10

182 12 0 10Relacionamento entre alunos e direção

Relacionamento entre colegas

Relacionamento entre professore e alunos

Biblioteca

Laboratório de Informática

Limpeza e Higiene

Segurança

Qualidade do Ensino

Merenda

Orientação Educacional

Orientação Disciplinar

Corpo Docente

Serviços de Secretaria

Organização geral da escola

Direção

Local / Serviço / Pessoal

Como você considera a sua escola

 

 A Escola que queremos. 

 Uma escola que prime pelo fortalecimento da relação professor 
/estudante e que a liderança desenvolva um ambiente 
organizacional capaz de promover aprendizagens e formação dos 
estudantes em níveis consideráveis positivamente e de qualidade 
na aprendizagem. 

 Uma escola que fortaleça a participação dos pais/responsáveis 
nos Conselhos de Classe, Conselho Escolar, APM e na elaboração 
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da PP, fazendo valer os princípios de uma gestão escolar 
participativa. 

 Uma escola que compartilhe e socialize com os pais/responsáveis 
as tomadas de decisões efetuadas pelos representantes das 
instâncias colegiadas  

 Uma escola que socialize o Regimento Escolar de modo que toda 
comunidade escolar tenha conhecimento real e se desenvolva o 
verdadeiro espírito da identidade coletiva. 

 Uma escola que Articule com os membros da APM a promoção e 
entrosamento entre pais/responsáveis, alunos, professores e 
funcionários e toda comunidade promovendo a cultura do 
pertencimento 

 Uma escola que promova um ambiente estimulante e motivador 
orientado por elevadas expectativas de aprendizagem e 
desenvolvimento, autoimagem positiva e esforço compatível com a 
necessária melhoria dos processos educacionais e seus 
resultados.  

 Uma escola que implemente a utilização de tecnologias da 
informação computadorizada (TIC) na melhoria do processo 
ensino-aprendizagem. 

 Uma escola que oriente, incentive e viabilize oportunidades 
pedagógicas especiais para alunos com dificuldades de 
aprendizagem e necessidades educacionais especiais. 

 Uma escola que a gestão escolar promova a prática de bom 
relacionamento interpessoal e comunicação entre todas as 
pessoas da escola, estabelecendo canais de comunicação 
positivos na comunidade escolar.  

 Uma escola que em que o gestor objetive propiciar um 
envolvimento efetivo dando condições reais aos profissionais da 
educação para que façam parte de um coletivo comprometido com 
os processos decisórios da escola. 

 Uma escola que utilize de forma racional e eficiente os recursos 
financeiros que financiam as atividades educacionais. (Recursos 
Federal, Recurso Estadual, e Recursos Próprios.  

 Uma escola que viabilize um trabalho com a APM na promoção de 
eventos e destes angariar fonte de recursos financeiros para 
aplicação em projetos culturais e arquitetônicos.
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3.2 Resultados e Metas 

 

3.2.1 IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Escola 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

EC 314 
SUL 

6.0 6.7 6.5 7.1 6.5 7.3 7.2 6.0 6.3 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 

 

A escola muito tem contribuído para elevar o nível de alfabetização do Distrito 

Federal. 

 

3.2.2 ANA – Avaliação Nacional de Alfabetização 
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3.3 Problemas detectados que necessitam de atenção 

 

De acordo com a tabulação dos formulários (Pais/Responsáveis) foi possível 

detectar insatisfação em relação aos itens: Merenda, Laboratório de Informática, 

Segurança, Biblioteca e Limpeza e Higiene que foram contabilizados como 

regulares. 

Após análise dos dados com toda a equipe escolar foi detectado que em 

relação à merenda escolar, a maior reclamação não foi em relação à cocção dos 

alimentos, mas sim quanto à qualidade e variedade dos alimentos enviados, o que 

foge ao controle da escola. Diante desse fato, as merendeiras, orientadas pela 

Supervisora, tentam, na medida do possível, inovar utilizando receitas diferenciadas. 

Quanto ao Laboratório de Informática a escola enfrenta dois problemas cruciais: falta 

de manutenção do maquinário e profissional habilitado para administrar as 

atividades relativas a esse ambiente. A carência do profissional para a Sala de 

Informática encontra-se aberta na UNIGEP, porém, até o momento não foi suprida 

pela SEEDF. Em relação à segurança foi solicitada a presença do Batalhão Escolar 

na entrada e saída dos turnos, porém, sabemos que o efetivo é diminuto. A carência 

da portaria também se encontra aberta na UNIGEP. A escola, no entanto, ajustou o 

horário dos Agentes Educacionais – Vigilância, para dar suporte e auxiliar na 

portaria no horário de saída do turno vespertino. A Biblioteca (Sala de Leitura) 

funciona de maneira precária por não possuir profissional habilitado para exercer tal 

função: os alunos frequentam a Sala de Leitura uma vez por semana. A carência do 

profissional também se encontra aberta na UNIGEP. Verificamos que a observação 

dos pais em relação à limpeza e higiene é relativa aos banheiros que se encontram 

com vazamentos ininterruptos por problemas estruturais na rede hidráulica e de 

esgoto. A escola já solicitou à Engenharia da SEEDF a obra de reparação, que 

deverá ser feita no período de recesso escolar.  
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3.4 Missão 

 

Nossa missão é fazer da escola um ambiente de paz, harmonia e amor 

verdadeiro, desenvolvendo ações que tornem os indivíduos autônomos, criativos, 

confiantes, capazes, perseverantes na busca do conhecimento e exercício da 

cidadania, conscientes e responsáveis por garantir a realização do outro. 

 

Garantir o sucesso do estudante no 

processo do “aprender a ser, a 

conhecer, a fazer e a viver”. 

 

 

 
 

Aprender a aprender. 

Valores: respeito, solidariedade, disciplina, coletividade. 

Trabalho unificado – coletivo. 

Criar para humanizar. 

Compromisso. 

 

 

 

Q U A L I D A D E   T O T A L / 

N Í V E L    D E    E X C E L Ê N C I A 
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4  FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
 

 O grupo de professores concluiu que a escola precisa cumprir na íntegra sua 

função social e que é necessário o educador ter claro seu verdadeiro papel na 

escola para, somente assim, poder discutir e propor uma escola pública de 

qualidade. Garantir um espaço de reflexão para um trabalho transformador. A 

proposta é estudar a própria prática por meio da ação-reflexão-ação (espaço para 

trocar ideias e teorias, registrar práticas, dúvidas, descobertas, hipóteses).  

A escola pública tem como função social formar o cidadão, isto é, construir 

conhecimentos, atitudes e valores que tornem o estudante solidário, crítico, ético e 

participativo. Para isso, é indispensável socializar o saber sistematizado, fazendo 

com que esse saber seja criticamente apropriado pelos estudantes, que já trazem 

consigo o saber popular, o saber da comunidade em que vivem e atuam. A escola 

poderá, dessa forma, não apenas contribuir significativamente para a 

democratização da sociedade, como também ser um lugar privilegiado para o 

exercício da democracia participativa, para o exercício de uma cidadania consciente 

e comprometida. Este é o nosso maior anseio. 
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5 PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E 
ADMINISTRATIVAS 

 

A Escola Classe 314 Sul direciona sua ação educativa fundamentada nos 

princípios da universalização de igualdade de acesso, permanência e sucesso, na 

obrigatoriedade da Educação Básica e na gratuidade escolar.  

A proposta é uma Escola de qualidade, democrática, participativa e 

comunitária, como espaço cultural de socialização e desenvolvimento do estudante, 

visando também prepará-lo para o exercício da cidadania através da prática e 

cumprimento de direitos e deveres. 

 

 

5.1 Ações Pedagógicas  

 

Para refletir sobre a função social da escola referendou-se o texto “Escola: 

Projeto coletivo em construção permanente” (Proposta Curricular, 1999). O grupo 

concluiu que é necessário um repensar, para uma organização político-pedagógica 

que permita:  

 

1. Trabalhar valores culturais, morais e cívicos; 

 

2. Integrar elementos da vida social aos conteúdos trabalhados; 

 

3. Compreender este estudante como um cidadão que deve ser um agente 

transformador da sociedade, além de crítico, responsável e participante.  

 

A escola deve ser crítica, reflexiva e possibilitar a toda a comunidade um 

Proposta Pedagógica consolidada pela colaboração mútua e o exercício da 

construção coletiva, desencadeando experiências inovadoras que estarão 

acontecendo na escola.  
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Em resumo o trabalho pedagógico gira em torno dos seguintes componentes, 

observando-se os seguintes documentos da SEEDF (Proposta Curricular, Diretrizes 

Curriculares e Currículo em Movimento do Distrito Federal): 

 Coordenação individual; 

 Coordenação coletiva; 

 Janela pedagógica 

 Pré-conselho de classe; 

 Conselho de classe; 

 Reuniões de pais individuais e/ou coletivas; 

 Questionários de avaliação e nível de satisfação dos pais; 

 Participação em cursos de formação, socialização com o grupo. 

 Outros que possam ser sugeridos pela comunidade escolar. 

 

“... a escola, por si só não forma cidadãos, mas pode 

preparar, instrumentalizar e proporcionar condições para 

que seus estudantes possam se firmar e construir a sua 

cidadania”. 

Diretrizes Curriculares,2013 
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5.2 Ações Administrativas 
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5.2.1 Metas prioritárias/estratégias 

1. Atender a todos observando critérios legais pertinentes a cada 

segmento. 

 

2. Promover a participação da comunidade escolar no Plano de Ação 

Anual através de: 

 Momentos coletivos, reformulação e atualização do Plano de Ação. 

 Questionários objetivos (anexo 2), Fichas de Coleta de Dados (anexo 3), 

conversas informais, reuniões de pais, Conselho Escolar, Conselho de 

Classe, reuniões de planejamento e coordenações coletivas e 

administrativas. 

3. Integrar todos os segmentos da comunidade: 

 Reuniões bimestrais de pais, direção, SOE e professores. 

 Dinamizar o mural “Aqui acontece e você aparece”, divulgando 

atividades, projetos, datas comemorativas e balancetes. 

 Criar o mural “Virou notícia”, curiosidades, trabalhos profissionais, 

experiências vivenciadas e trabalhos realizados. 

 Elaborar com a diretoria da APM o Plano de Aplicação Anual. 

 Incentivar a divulgação dos trabalhos realizados pelos estudantes nos 

murais das salas. 

 Construir o Mural da Fama em sala de aula. 

4. Elevar a autoestima dos profissionais da escola: 

 Elaboração do Plano Semestral de Trabalho. 

 Encontros e reuniões periódicas incluindo estratégias de motivação, 

reconhecimento e valorização do trabalho e do profissional. 

 Proporcionar aos profissionais as condições e apoio diário. 

 Valorizar conquistas diárias, elogiando, incentivando e apoiando. 

 

5. Consolidar o trabalho da equipe: 

 Utilizar as coordenações para socialização de experiências, reflexões, 

estudos e atualização. 

 Incentivar a participação dos profissionais em encontros e cursos 
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6 OBJETIVOS 
 

6.1 Objetivos Gerais 

 

1. Assegurar o sucesso dos estudantes, incentivando-os ao desenvolvimento da 

autonomia e do trabalho em equipe. 

2. Garantir que a escola seja um espaço prazeroso de efetivo ensino 

aprendizagem, vivência de valores e preparação para a vida (liberdade com 

responsabilidade). 

3. Garantir no espaço escolar o conhecimento e respeito aos direitos das 

crianças e dos adolescentes 

4. Orientar a prática pedagógica inclusiva. 

5. Manter o projeto Escola de Tempo Integral. 

6. Elevar o índice geral de aprovação dos estudantes. 

7. Elevar o padrão de desempenho da escola (eficiência e eficácia). 

 

6.2 Objetivos Específicos 

 

1. Orientar os professores a: 

 Conhecer o estudante, compreender suas diferenças, demonstrar interesse 

por ele, incentivar suas potencialidades = imagem positiva de si mesmo / 

independência / confiança / respeito. 

 Utilizar estratégias que possibilitem ao estudante: conversar sobre os 

assuntos apresentados, questionar, defender suas ideias, mudar de 

opinião, propor, criar e realizar. 

 Utilizar estratégias e recursos de ensino aprendizagem variados (jornais, 

revistas, filmes, obras de arte, materiais pedagógicos concretos e variados, 

livros literários, mídias, computadores da sala de informática e outros). 

 Vivências em visitas pedagógicas. 

 Incentivar o estudante a participar das recepções diárias, hora cívica, show 

de talentos, apresentações e eventos internos e externos. 

 Despertar o prazer pela leitura. 
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2. Desenvolver diariamente ambiente de respeito, alegria, amizade, 

solidariedade e disciplina. 

 Desestimular atitudes de discriminação e preconceito. 

 Incentivar atitudes de apoio, atenção, respeito e bom trato. 

 Continuar o projeto de valores e princípios da convivência humana. 

 Incentivar o ensino através do exemplo diário (profissionais da escola 

sempre solícitos, solidários, dispostos e atentos às necessidades dos 

estudantes). 

 Orientar o professor a elaborar coletivamente o código da boa convivência, 

as regras da sala e incentivar o cumprimento das regras da escola. 

 Continuar o projeto “Recebendo com Amor”. 

 Revitalizar o projeto “Oficinas do Recreio”. 

 Vivenciar o Dia da Consciência Negra, do Idoso e Semana de Valorização 

da Vida. 

 Propiciar à comunidade: diversão, lazer e integração através da Festa 

Junina, A Partilha -Páscoa, Dia da Família, Natal e outras. 

 Promover o PROERD. 

 Participar da OBA – Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 

Continuidade dos projetos Horta (Cutuca a Terra), Projeto Coletivo 

Anual:            

 

  

 

SABEDORIA: UM POR TODOS E TODOS PELO MUNDO 

.  
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3. Promover a inclusão total. 

 Conscientizar o professor na escolha de turmas. 

 Orientar o professor e acompanha-lo na sua trajetória pedagógica. 

 Apoiar e oferecer o suporte necessário, desde o planejamento até recursos 

materiais necessários. 

 Ajudar na total integração professor x estudante, estudante x estudante e 

estudante x professor. 

 Promover encontros com profissionais envolvidos. 

 Viabilizar a adequação de acesso ao currículo. 

 Dinamizar e apoiar o profissional da Sala de Recursos. 

 Solicitar sempre que necessário: orientação da EEAA (Equipe 

Especializada de Apoio a Aprendizagem) e profissionais da CRE/PP. 

 

 

4. Continuidade do projeto da Escola de Tempo Integral  

 Definir prioridades. 

 Oferecer treinamento aos Educadores Sociais Voluntários nas 

coordenações semanais. 

 Equipar oficinas, viabilizar projetos e atividades. 

 Buscar parcerias para viabilização e ampliação das oficinas. 

 

 



49  
 
Obs.: Material sujeito a alterações 

5. Elevar de 95% para 98% o índice de aprovação. 

 Conscientizar pais, professores e estudantes. 

 Incentivar professores a adotar estratégias e recursos diferenciados, 

criativos e eficazes. 

 Acompanhamento Pedagógico no contra turno (Projeto Interventivo) dentro 

do projeto da Escola de Tempo Integral. 

 Incentivar o professor a, sempre que possível, realizar atividades 

diferenciadas, conforme o caso, utilizar o sistema de “monitoria” (auxílio 

estudante x estudante). 

 Socialização de experiências entre os professores. 

 Apoiar o trabalho do professor desde o planejamento, recursos materiais, 

até a disponibilização de informações, estudos específicos e análise de 

estratégias e ações definidas pelo Conselho de Classe. 

 Envolver a família no processo. 

 

 

6. Elevar a média IDEB (5
os

 anos) e Provinha Brasil 

 Estabelecer com a equipe metas para o ano letivo. 

 Analisar com a equipe, resultados obtidos, identificar pontos falhos, definir 

projetos específicos e estratégias. 

 Estimular e expressar a confiança na capacidade do estudante, ressaltando 

suas conquistas e encorajando-o a superar suas dificuldades. 

 Conscientizar os pais da necessidade do acompanhamento nas atividades 

em casa, estimulando o estudante a desenvolver hábitos de leitura e de 

estudo, pesquisas e autodisciplina. 
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 Incentivar a prática da pesquisa, experimentos, estudos, atualização, 

participação em feiras, eventos culturais, projetos, oficinas, concursos e 

olimpíadas. 

 Divulgar resultados à comunidade. 
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7 CONCEPÇÕES TEÓRICAS 
 

O Proposta Pedagógica da Escola Classe 314  Sul leva em conta a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, 9.394/96, a Constituição Brasileira, 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, o disposto nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCNs , Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ensino 

Fundamental/Anos Iniciais, Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino do 

Distrito Federal , Projeto Político Pedagógico Carlos Mota, PDE, Orientações 

Pedagógicas, Diretrizes de Avaliação e os quatro pilares da educação: 

.  
O Ensino Fundamental deve estar comprometido com a democracia e a 

cidadania. Nesse sentido, baseados no texto da Constituição de 88 e nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que orientam a escola quanto aos 

princípios gerais que visam à consecução das seguintes metas:  

 Respeito aos direitos humanos e exclusão de qualquer tipo de 

discriminação, nas relações interpessoais, públicas e privadas;  

 Igualdade de direitos, de forma a garantir a equidade em todos os níveis; 

 Participação como elemento fundamental à democracia; 

 Corresponsabilidade pela vida social como compromisso individual e 

coletivo. 

 Promoção da inclusão escolar para as pessoas com necessidades 

educativas especiais, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN, nº 9.394/96) no artigo 12, inciso I. 

Nossas práticas pedagógicas baseiam-se no olhar diferenciado sobre o 

currículo, metodologia e avaliação. 

O currículo, visto como plano de ação da tarefa educativa propõe-se à 

formação do pensamento global e sistêmico do estudante, possibilitando sua 

autonomia, inserção social e a resolução de problemas complexos pertinentes à 

realidade. Privilegia a formação humana, orienta-se para a inclusão de todos ao 

acesso dos bens culturais, ao conhecimento e está a serviço da diversidade, da 
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democracia, da valorização da vida, do respeito ao meio ambiente e da promoção da 

paz. Tal propósito demanda que a elaboração curricular leve em conta os 

pressupostos a seguir:  

 O estudante é o protagonista do trabalho educativo.  

 Conteúdos são meios para construção de competências, habilidades e 

formação de valores e transcendem os limites tradicionais das 

disciplinas escolares de forma interdisciplinar. 

 Comprometimento com as diferenças individuais (Adequações 

Curriculares). 

As Etapas de Aprendizagem implicam a necessidade pedagógica e didática 

de avaliar as progressões ao final de cada ano. Os educadores atuam segundo essa 

organização por contemplar: objetivos de aprendizagem relativos a cada etapa, 

constituindo referenciais essenciais para todos e orientando o trabalho docente; 

continuidade e coerência metodológica; períodos compatíveis com a progressão das 

aprendizagens, não restritos ao ano letivo; flexibilidade quanto aos diferentes ritmos 

e estilos de aprendizagem. 

O currículo do Ensino Fundamental está organizado em áreas de 

conhecimento. Essa organização privilegia uma abordagem interdisciplinar e 

contextualizada sem eliminar o ponto de vista que evidencia a especialidade de cada 

componente curricular. Essa abordagem enfatiza não só o desenvolvimento de 

competências e procedimentos como permite ao estudante perceber que um mesmo 

tema pode e deve ser tratado por diversos componentes curriculares. Além disso, 

colabora para o desenvolvimento da autonomia do estudante no processo de 

aprendizagem e lhe permite estabelecer uma relação positiva com o saber, capaz de 

estimulá-lo a desejar continuar aprendendo. 

Levando-se em conta os estudantes com necessidades educacionais 

especiais, considerando-se a condição individual do estudante deve-se observar o 

recurso da Adequação Curricular, utilizando como base a LDBEN – capítulo 5, 

Orientação Pedagógica (OP – Educação Especial – DF), Saberes e Práticas da 

Inclusão – Estratégias para a Educação de Estudantes com Necessidades 

Educacionais Especiais. 

A proposta metodológica pressupõe a formação do estudante como 

pesquisador permanente, capaz de construir seu repertório de saberes e de 
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gerenciar sua aprendizagem continuada. Essa proposta objetiva a aprendizagem 

significativa do estudante e está ancorada nas seguintes premissas:  

 Problematização, investigação, pesquisa, experimentação e diálogo 

reflexivo: base para a construção de conhecimento.  

 Ambientes flexíveis de aprendizagem: espaços que respeitam diferentes 

ritmos e estilos de aprendizagem a partir do conhecimento prévio do 

estudante.  

 Aprendizagem colaborativa efetivada por meio do equilíbrio entre 

atividades individual e grupal, presencial e virtual. 

  Compromisso docente com a formação integral do estudante. 

A ação educativa da Escola Classe 314 Sul está organizada em blocos 

identificados como Etapas de Aprendizagem: 

 

2º Ciclo: 
1º BLOCO 

1º ano EF9 6 anos 

2º ano EF9 7 anos 

3º ano EF9 8 anos 

2º BLOCO 
 

 4º ano EF9 9 anos 

 5º ano EF9 10 anos 

 

 

Os conteúdos escolares são organizados em três grupos: conceituais, 

atitudinais e procedimentais. Os conteúdos conceituais são aportes teóricos – fatos, 

conceitos e princípios – disponíveis nas diferentes áreas do conhecimento para 

entender a realidade natural e social nas suas diversas dimensões. Os conteúdos 

atitudinais são aqueles que expressam ações éticas, valores e princípios da vida 

humana. Dimensionam para a percepção da vida no espaço público, na troca e 

compartilhamento com os outros, com base no respeito mútuo, na solidariedade e 

no diálogo. Os conteúdos procedimentais são as ações concretas que revelam um 
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sentido crescente de autonomia e criatividade na realização de tarefas. São regras, 

técnicas, habilidades, estratégias, métodos que envolvem o saber fazer na vida 

acadêmica e no mundo do trabalho. Esses três grupos de conteúdos escolares são 

articulados partindo-se da premissa de que o ser humano é uma unidade complexa 

e pluridimensional. Levando em consideração o agrupamento de faixas etárias, e as 

características peculiares de cada uma delas (cognitivas, culturais, psicológicas, 

emocionais e linguísticas). 

A avaliação é um processo contínuo, que ocorre nos seguintes momentos, 

num movimento cíclico:  

 no início do processo, para diagnosticar a situação inicial e definir 

formas de atuação frente aos objetivos (avaliação inicial, diagnóstica ou 

prognóstica);  

 ao longo do processo, para, numa função ajustadora, buscar a 

regulação, a gestão dos erros e a consolidação dos êxitos (avaliação 

formativa); 

Para avaliar, utilizam-se diferentes instrumentos, selecionados de acordo com 

o objetivo e faixa etária. Destaca-se a auto avaliação que atende, principalmente, à 

necessidade de comprometimento com o próprio desenvolvimento. A avaliação visa 

a fornecer ao estudante, à família, ao professor e à instituição parâmetros para 

diagnosticar e redefinir metas. Deve, portanto, abranger as dimensões conceitual, 

procedimental e atitudinal, citadas anteriormente. 

O currículo em movimento é um instrumento aberto, onde os conhecimentos 

dialogam entre si, tendo como intenção uma prática pedagógica mais criativa, 

flexível e humanizada.  

 Baseado nessas concepções teóricas o Currículo em Movimento adota os 

seguintes Eixos Transversais:  

 Educação para a Diversidade  

 Educação para a Sustentabilidade  

 Educação para os Direitos Humanos e Cidadania 

 E como Eixos Integradores no B.I.A (Bloco Inicial de Alfabetização) 

 Alfabetização 

 Letramento 

 Ludicidade  
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A avaliação do processo ensino-aprendizagem dos educandos terá uma 

função formativa, com uma dimensão participativa, iniciando pela diagnose, que 

através da investigação o educador faz levantamento de informações sobre o 

conhecimento prévio do educando, trazendo subsídios para o educador refletir sobre 

sua competência, buscando o planejamento de novas situações de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 
Obs.: Material Sujeito a Alterações 

8 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 

“Planejar é o ato pelo qual decidimos o que 

construir; é o processo de abordagem racional e 

científica dos problemas da educação.” 

Segundo Gadotti (Veiga, 2001, p. 18) 

 

Todo projeto supõe ruptura com o presente e promessas para o futuro. 

Projetar significa tentar quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar 

um período de instabilidade e buscar uma estabilidade em função da promessa que 

cada projeto contém de estado melhor do que o presente. Um projeto educativo 

pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As promessas 

tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo seus atores e autores. 

Organização do Trabalho Pedagógico: 

1. Coordenação individual/coletiva; 

2. Pré-conselho de classe; 

3. Conselho de classe; 

4. Reuniões de pais individuais e/ou coletivas; 

5. Utilização do Laboratório de Informática; 

6. Utilização da Sala de Leitura; 

7. Acompanhamento do SOE (Serviço de Orientação Educacional) 

8. Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos; 

9. Atendimento da EEAA (Equipe Especializada de Apoio à 

Aprendizagem) 

10. Escola Integral 

11. Projetos 

 Coletivo Anual - 2019 

 Oficinas do Recreio 

 Horta – Cutuca terra 

 OBA – (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica) e 

MOBFOG (Mostra Brasileira de Foguetes) 

 PROERD (Programa de Combate e Resistência as Drogas e 

Violência) 

 Interventivo 

 Recebendo com Amor 
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 Prazer em Ler 

 Gincana Junina 

 Banco Escolar 

 Jornal: Folhinha 314 Sul 

12. Visitas Pedagógicas  

 Zoológico 

 Fábrica da Coca-Cola 

 Museu de Valores 

 Tour por Brasília 

 Memorial JK 

 Museu do Índio 

 Torre de TV 

 Esplanada dos Ministérios 

 Catedral Metropolitana 

 Palácio do Itamaraty 

 Congresso Nacional 

 Praça dos Três Poderes 

 Palácio do Planalto 

 Palácio da Alvorada 

 Ponte JK 

 Catetinho 

 Transitolândia – Escola Vivencial de Trânsito 

 Teatro Rodovia 

 Museu Vivo da Memória Candanga 

 Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal – IHG-DF  

13. Palestras 

 Cidadania e Justiça na Escola – AMAGIS (Associação dos 

Magistrados do Distrito Federal) 

 Programa de Educação e Prevenção de Acidentes - Rede SARAH 

 Programa de Educação Ambiental Lobo Guará 

 MPDFT – “O que você tem a ver com a corrupção?” 

14. Plano de Ação 2019 

15. Repensando o Pedagógico 
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8.1 Coordenação Individual/Coletiva 

As coordenações ocorrem semanalmente onde se prioriza o trabalho coletivo, 

buscando assim um aprimoramento de toda a equipe. 

 

Proposta de Trabalho Semanal 

 

Professores Matutino 

Horário 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

07h15 
às 

12h15 
Regência Regência Regência Regência Regência 

13h30 
às 

16h30 
 
 

CIP 

*Coordenação 
Coletiva 

1º, 2º e 3º Ano 
Janela 

Pedagógica. 
*Coordenação 

Individual 
4º e 5º Ano 

 

*Coordenação 
Individual 

1º ao 5º ano 
Reunião Coletiva 

(14h30 às 
16h30) 

 

*Coordenação 
Coletiva 

4º e 5º Ano. 
Janela 

pedagógica 
*Coordenação 

Individual 
1º, 2º e 3º Ano. 

 

CIP 

 

Professores Vespertino 

Horário 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

09h 
às 

12h 
CIP 

 
*Coordenação 

Individual 
4º e 5º Ano 

*Coordenação 
Coletiva 

1º, 2º e 3º Ano. 
Janela 

Pedagógica 

*Coordenação 
Individual 

1º ao 5º ano 
Reunião Coletiva 

(10h às 12h) 
 

*Coordenação 
Coletiva 

4º e 5º Ano. 
Janela 

Pedagógica 
*Coordenação 

Individual 
1º, 2º e 3º Ano. 

 

CIP 

13h15 
às 

18h15 
Regência Regência Regência Regência 

 
Regência 

 

8.2 Pré-conselho de classe 

O pré-conselho é aplicado em todas as turmas pelo SOE e busca ao término 

de cada bimestre, através de formulários específicos, avaliar o grau de satisfação 

dos estudantes.  
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8.3 Conselho de Classe 

Segundo o Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública 

de Ensino do Distrito federal compete ao Conselho de Classe: 

 

Subseção III 

Do Conselho de Classe 

Art. 29. O Conselho de Classe é órgão colegiado integrante da Gestão 

Democrática e se destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de 

ensino e das aprendizagens, havendo tantos Conselhos de Classe quantas forem as 

turmas existentes na unidade escolar. 

Parágrafo único. O Conselho de Classe será composto por: 

I. todos os docentes de cada turma e representante da equipe gestora, na 

condição de conselheiros natos; 

II. Pedagogo – Orientador Educacional; 

III. representante da carreira Assistência à Educação; 

IV. representante das famílias e/ou responsáveis legais; 

V. representante dos estudantes a partir do 6.º ano do ensino fundamental ou 

do primeiro segmento da educação de jovens e adultos, escolhidos por seus pares, 

garantida a representatividade dos estudantes de cada uma das turmas; 

VI. representantes dos serviços de apoio especializado. 

Art. 31. Compete ao Conselho de Classe: 

I. implementar e avaliar a execução do Projeto Político Pedagógico - PPP na 

perspectiva da avaliação formativa; 

II. elaborar o seu Plano de Ação Anual; 

III. analisar, de forma ética, aspectos relativos à aprendizagem dos 

estudantes, considerando: 

a) as necessidades individuais; 

b) as intervenções realizadas; 

c) os avanços alcançados; 

d) as estratégias pedagógicas adotadas; 

e) projetos interventivos; 

f) os reagrupamentos. 

IV. identificar e propor elementos e ações que promovam as aprendizagens, 

inclusive mediante a análise dos índices de desempenho; 
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V. discutir e deliberar sobre ações pedagógicas interventivas; 

VI. discutir e deliberar sobre a aplicação do regime disciplinar de caráter 

pedagógico e de recursos interpostos; 

VII. deliberar sobre os casos de aprovação, reprovação e avanço de estudos. 

§1º As deliberações emanadas do Conselho de Classe devem estar de 

acordo com este Regimento Escolar e demais dispositivos legais. 

§ 2º O Conselho de Classe se reunirá, ordinariamente, uma vez a cada 

bimestre ou de acordo com a organização das diferentes etapas e modalidades e, 

extraordinariamente, a qualquer tempo, por solicitação do Diretor da unidade escolar 

ou de um terço dos membros desse colegiado. 

§ 3º Cada unidade escolar organizará o funcionamento do Conselho de 

Classe em conformidade com as Diretrizes da SEEDF. 

§ 4º O Conselho de Classe poderá ser precedido de encontros, para que os 

grupos possam dialogar com seus pares e auto avaliar-se. 

Art. 32. O Conselho de Classe, presidido pelo Diretor ou seu representante, é 

secretariado por um de seus membros, indicado por seus pares, que registrará ata 

em documento próprio. 

Parágrafo único. A decisão de promoção do estudante pelo Conselho de 

Classe, discordante do parecer do professor regente de determinado componente 

curricular, deve ser registrada em ata e no Diário de Classe, no campo “Informações 

Complementares”, preservando-se nesse documento o registro anteriormente 

efetuado pelo professor. 

O Conselho de Classe se reúne bimestralmente ordinariamente e 

extraordinariamente quando necessário. 

 

8.4 Reuniões de pais individuais e/ou coletivas 

Acontecem sempre que necessário, por solicitação dos professores, direção e 

dos próprios pais, e bimestralmente para acompanhamento do desenvolvimento do 

estudante. 

 

8.5 Utilização do Laboratório de Informática: 

O laboratório encontra-se em manutenção e no aguardo de novas máquinas. 

O laboratório precisa de uma professora que possa acompanhar sistematicamente 

as atividades desenvolvidas. (VER PÁGINA 171) 
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8.6 Utilização da Sala de Leitura 

A Sala de Leitura é um lugar de troca de saberes. O trabalho desenvolvido 

precisa de   uma professora que possa possibilitar aos estudantes o contato com o 

mundo da leitura. Os estudantes estão sendo atendidos por voluntários, em caráter 

provisório. (VER PÁGINA 170) 

 

8.7 Acompanhamento do SOE (Serviço de Orientação Educacional) 

O Serviço de Orientação Educacional tem como prioridade facilitar o processo 

ensino- aprendizagem de todos os estudantes, contribuindo para a conscientização 

da comunidade escolar da necessidade do hábito de estudo dos estudantes e da 

participação efetiva da família na vida escolar dos estudantes. (VER PÁGINA 157) 

 

8.8 Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos 

“O Atendimento Educacional Especializado - AEE é um serviço da educação 

especial que identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de 

acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, 

considerando suas necessidades específicas" (SEESP/MEC, 2008). O ensino 

oferecido no atendimento educacional especializado é necessariamente diferente do 

ensino escolar e não pode caracterizar-se como um espaço de reforço escolar ou 

complementação das atividades escolares. (VER PÁGINA 161) 

A escola inclusiva deve ser a solução para as pessoas com necessidades 

educativas especiais, uma vez que é a escola a responsável por formar o cidadão ''e 

a ele deve ser dada a oportunidade de obter e manter um nível aceitável de 

conhecimentos'' (Declaração de Salamanca, 1994). Portanto a proposta pedagógica 

precisa buscar alternativas que possibilitem preparar estas pessoas para exercer 

sua cidadania com dignidade, bem como ''sua inserção no mercado de trabalho'' (art. 

2º - LDBEN). Inclusão implica mudança, tanto no sistema quanto na escola. Nesta, 

começa-se pela parte física e continua-se até o currículo, que deve ser 

reestruturado, adaptado, readaptado (em todos os seus aspectos), transformado: 

acessível ao portador de necessidades educativas especiais. 

A inclusão e a proposta pedagógica da escola - Projetos Pedagógicos 
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8.9 Atendimento da EEAA (Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem) 

A EEAA caracteriza-se como um serviço técnico de apoio pedagógico para 

assessoramento, acompanhamento e intervenção no processo ensino aprendizagem 

das práxis pedagógicas envolvendo estudantes com queixas escolares, estudantes 

com necessidades educacionais especiais (deficiências e transtornos funcionais); 

em conformidade com as Orientações Pedagógicas publicada em 2010. (VER PÁGINA 

165) 

 

8.10 Escola de Tempo Integral 

A educação integral pode ser vista sob dois aspectos: como concepção e 

como processo pedagógico. Como concepção, visa à formação humana em suas 

múltiplas dimensões. Como processo pedagógico, a educação integral prevê 

práticas não dicotomizadas, que reconhecem a importância dos saberes formais e 

não formais, a construção de relações democráticas entre pessoas e grupos, 

imprescindíveis à formação humana, valorizam os saberes prévios, as múltiplas 

diferenças e semelhanças e fazem de todos nós sujeitos históricos e sociais.  

Manual de dúvidas de Educação Integral 

Gerência de Programas Especiais Núcleo de Acompanhamento de Projetos 

 

O Projeto da “EDUCAÇÃO INTEGRAL” da Escola Classe 314 Sul, pretende 

desenvolver uma AÇÃO EDUCATIVA que contemple estudantes inseridos nesta 

Instituição Educacional, com o intuito de desenvolver suas potencialidades enquanto 

indivíduos e cidadãos. 

Dessa forma, o projeto visa à valorização do ser humano como ser pensante 

no âmbito da dinâmica do mosaico: “sensorial, emocional e intelectual”. 

Essa formação integral tem a finalidade de superação da problemática da 

aprendizagem dos estudantes participantes do projeto que apresentam dificuldades 

na leitura e escrita, na resolução de operações matemáticas e na interação pessoal, 

garantia de uma educação de qualidade e significativa. (VER PÁGINA 111) 
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8.11 Projetos 

 

8.11.1 Projeto Coletivo Anual: 

A cada ano busca-se trabalhar com um tema onde toda a comunidade escolar 

se envolva de maneira absoluta e eficaz. 

O tema deste ano 

  

 

SABEDORIA: UM POR TODOS E TODOS PELO MUNDO 

(VER PÁGINA 173) 

 

8.11.2 Oficinas do Recreio 

O intervalo entre as aulas representa um aspecto especial na rotina escolar. 

Muitas vezes, trata-se do único momento em que os estudantes podem fazer 

opções: com quem conversar, de quem se aproximar, onde e como brincar. É o 

espaço-tempo que os convida a explorar diferentes percursos e aprender algo mais 

sobre relações grupais. Não é à toa que, para boa parte dos estudantes, o recreio é 

a hora mais esperada. Quem não se lembra das brincadeiras no pátio?  

gestaoescolar.abril.com.br/.../ 

(VER PÁGINA 209) 

 

8.11.3 Projeto Horta Pedagógica – Cutuca Terra 

A horta pode ser um laboratório vivo para diferentes atividades didáticas. 

Além disso, o seu preparo oferece várias vantagens para a comunidade. Dentre 

elas, proporciona uma grande variedade de alimentos a baixo custo, no lanche das 

crianças, permite que toda a comunidade tenha acesso a essa variedade de 

alimentos por doação ou compra e também se envolva nos programas de 

alimentação e saúde desenvolvidos na escola. Portanto, o consumo de hortaliças 

cultivadas em pequenas hortas auxilia na promoção da saúde. Há várias atividades 

que podem ser utilizadas na escola com o auxílio de uma horta onde o professor 

relaciona diferentes conteúdos e coloca em prática a interdisciplinaridade com os 

seus estudantes. (VER PÁGINA 86) 

(Universidade de Brasília - Campus Universitário Darcy Ribeiro 

Faculdade de Ciências da Saúde - Departamento de Nutrição) 
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8.11.4 Projeto OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica) 

e Mostra Brasileira de Foguetes (Mobfog) 

A OBA e a Mobfog são organizadas anualmente pela Sociedade Astronômica 

Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). 

A OBA e a MOBFOG são eventos abertos à participação de escolas públicas 

ou privadas, urbanas ou rurais, sem exigência de número mínimo ou máximo de 

estudantes, os quais devem preferencialmente participar voluntariamente. Podem 

participar da OBA e da MOBFOG estudantes do primeiro ano do ensino fundamental 

até estudantes do último ano do ensino médio. A OBA e a MOBFOG ocorrem 

totalmente dentro da própria escola, tem uma única fase e é realizada toda ela 

dentro de um só ano letivo, deste modo os certificados e medalhas são recebidos 

pela escola no mesmo ano letivo. 

A MOBFOG é realizada anualmente pela SAB em parceria com a AEB entre 

estudantes de todos os anos do ensino fundamental e médio em todo território 

nacional. A MOBFOG tem por objetivos fomentar o interesse dos jovens pela 

Astronáutica, Física, Astronomia e Ciências afins, promover a difusão dos 

conhecimentos básicos de forma lúdica e cooperativa, mobilizando num mutirão 

nacional, estudantes, professores, coordenadores pedagógicos, diretores, pais e 

escolas, e instituições voltadas às atividades aeroespaciais. (VER PÁGINA 91) 

 

8.11.5 PROERD (Programa Educacional de Resistência as Drogas e a 

Violência) 

O PROERD é uma parceria entre escola, Polícia Militar DF e família, 

desenvolvido nas escolas públicas e particulares do DF. O programa tem como 

objetivo fornecer alternativas positivas para que crianças e adolescentes fiquem 

longe das drogas. 

O PROERD é a adaptação brasileira do programa norte-americano Drug 

Abuse Resistence Education – D.A.R.E., surgido em 1983. No Brasil, o programa foi 

implantado em 1992, pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e hoje é 

adotado em todo o Brasil. (VER PÁGINA 96) 

 

http://www.sab-astro.org.br/
http://www.aeb.gov.br/
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8.11.6 Projeto Interventivo 

 

(VER PÁGINA 100) 

 

8.11.7 Projeto Recebendo com Amor 

A vida é feita de ciclos, sem que se perceba, mais um ciclo se encerra dando 

abertura ao próximo que tende a ser melhor que o que passaste anteriormente. Para 

cada ciclo levamos um ensinamento, se este tende a repetir-se provavelmente 

alguns hábitos precisam ser mudados.  

Vívian Rodrigues Lima 

Os estudantes do Jardim de Infância 314 Sul (2º período – 5 anos) visitam a 

EC 314 Sul para conhecer sua futura escola e são recebidos pelos estudantes do 5º 

ano que estão saindo da escola. Uma geração chegando e outra saindo.  

(VER PÁGINA 103) 

 

8.11.8 Projeto Prazer em Ler 

O mundo da leitura tem muitas facetas. Lê-se para ampliar os limites do 

próprio conhecimento, para obter informações. Lê-se em busca de diversão e 

descontração. Lê-se para chegar ao prazer dos textos. Prazer que resulta de um 

trabalho intelectual intenso em diferentes níveis, que se instaura entre o leitor e o 

autor. A leitura deve causar prazer. (VER PÁGINA 105) 

Arlete Luiza de Souza 

 

8.11.9 Projeto Gincana Junina 

O mês de junho sempre desperta um grande interesse nos estudantes em 

trabalhar o assunto “Festa Junina”. A Gincana Junina surgiu como um elo de toda 
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comunidade escolar, mantendo acesso aos três focos: econômico, social e cultural. 

(VER PÁGINA 108) 

 

8.11.10 Projeto Banco Escolar 

 “A Educação Financeira é entendida como um tema transversal, que dialoga 

com as diversas disciplinas do sistema de Educação do Ensino Fundamental e, ao 

se desenvolver em sala de aula, possibilita ao estudante compreender que seus 

sonhos podem se tornar realidade é importante, pois preparar as futuras gerações 

para desenvolver nelas as competências e habilidades necessárias para lidar com 

as decisões financeiras que tomarão ao longo de suas vidas.” (VER PÁGINA 130) 

 

8.11.11 Projeto Jornal: Folhinha 314 Sul 

“Em tempos de interatividade via telefone celular e internet, fazer com que as 

crianças se interessem pela leitura de jornais não é tarefa das mais fáceis, mas 

certamente é fundamental para formar leitores habituais e cidadãos bem-informados. 

Trazendo textos com características distintas, fotografia e recursos gráficos, os 

jornais são uma fonte respeitada para pesquisa e para a obtenção de informação 

sobre o mundo atual. Além disso, eles se modernizaram e passaram por 

reestruturações gráficas e editoriais para proporcionar leitura mais agradável de seu 

conteúdo. ”  

 Revista Nova Escola 

(VER PÁGINA 124) 

 

8.12 Visitas Pedagógicas 

 A visita técnica pedagógica é uma das ações pontuais de acompanhamento 

de projetos. Uma aula vivencial além dos muros da Escola. A EC 314 Sul busca abrir 

os horizontes dos estudantes através das inúmeras visitas que ocorrem ao longo do 

ano. (VER PÁGINA 469) 

 

8.13 Palestras 

As palestras têm um significativo papel fora das salas de aula, pensando nisto 

a EC 314 Sul procura sempre que possível, trazer até os estudantes e comunidade 

escolar, palestras relevantes para engrandecimento do conhecimento e troca de 

saberes. (VER PÁGINA 477) 
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8.14 Plano de Ação 2019 

O Plano de Ação é uma ferramenta para acompanhamento de atividades 

amplamente utilizadas no mundo inteiro. Auxilia na coordenação das equipes, pois 

explicita quem é responsável por cada atividade, as datas de entrega e anotações 

/comentários para o progresso do fazer pedagógico. O Plano de ação da EC 314 Sul 

viabiliza estratégias anuais para execução das diversas ações planejadas na 

Proposta Pedagógica. (VER PÁGINA 173) 
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8.15. Repensando o Pedagógico 

Diminuir os índices de evasão e repetência em relação aos dados estatísticos do ano anterior. 

Projeto Ações Responsáveis Período 

Escola de Tempo Integral 
- Desenvolvimento de atividades e projetos 
 

Direção 
Coordenador da Escola de 

Tempo Integral 

Fevereiro a 
dezembro 

Site da Escola 
-Organização e divulgações das questões pedagógicas da escola, por 
temas e áreas de estudo. 

Direção Abril a dezembro 

Estudos Coletivos 
Planejamento: 
- Definição de temas e palestrantes 
- Organizar, divulgar e Executar 

Orientadora 
Educacional 

Direção 
Coordenadores local 

Fevereiro a 
novembro 

Conselho de Classe 

-Participação: 
Como? Quando? 
Em quais circunstâncias? 
-Procedimentos de acompanhamento e de avaliação do processo; 

Equipe Pedagógica 
Professores 

Orientadora Educacional 
Direção 

Abril a dezembro 

Intervenção Pedagógica 
Objetivo: - Diminuir o número de estudantes que repetem mais de uma 
vez o mesmo ano, aproximando a relação idade/ ano considerando o 
desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. 

Coordenador da Escola de 
Tempo Integral 

Coordenadores Local 

Fevereiro a 
dezembro 

Avaliação Descritiva 
“Para avaliar e avaliar de 

novo”. 

Objetivo: Organizar parecer descritivo para as turmas de 1º, 2º e 3º ano. 
-Reuniões com cada professor regente para levantamento e critérios de 
registros com ênfase nos planejamentos 

Equipe Pedagógica 
Orientadora Pedagógica 
Prof.ª do 1º ao 3º ano 

Bimestralmente 

Avaliação Descritiva 
“Para avaliar e avaliar de 

novo” 

- Informativo para a comunidade escolar 
Organizar parecer descritivo para as turmas de 4º e 5º ano 
- Reavaliação das principais dificuldades encontradas no processo de 
elaboração do relatório de avaliação. 

Equipe Pedagógica Professores 
Orientadora Educacional 

Direção 

Fevereiro a 
dezembro 

Todas as turmas 
-Reorganizar o planejamento curricular; 
-Utilização do livro didático; 
-Ampliação dos conteúdos mínimos para avaliação. 

Equipe Pedagógica Professores 
Direção 

Fevereiro a 
dezembro 

Interventivo, Clube da 
Matemática, Prazer em ler 

Clube da Leitura, Horta 
Pedagógica, Oficinas do 
Recreio, Feira Cultural 

Capacitação de estudantes para diminuir as dificuldades apresentadas 
no processo ensino aprendizagem. 

Coordenadores Local 
Professor voluntário 

Coordenador da Escola de 
Tempo Integral. 

Fevereiro a 
dezembro 
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9 CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação sempre se fez presente nos meios escolares e, ao longo da 

história, tem sido usada de diferentes formas, com distintas funções, objetivos, 

metodologias. Na Antiguidade não havia processos de avaliação institucionalizados.  

 

Na antiguidade, não havia nenhuma organização institucional da avaliação. O 

discípulo acompanhava o mestre, o saber transmitia-se sob forma de diálogo e 

interrogação. Esta abordagem supõe o sujeito como lugar de construção do saber, o 

que levou, por um lado, a centrar o ensino nele; mas também considerar de uma 

certa maneira, o saber como se fosse algo previamente inscrito no sujeito.  

(CHARDENET, 2007 p. 147). 

Na década de 1980 já se pensava o potencial da avaliação para além de um 

instrumento seletivo capaz de ‘medir a aquisição de conteúdo’ para reprovar ou 

permitir a continuidade dos estudos; ou seja, despontava seu potencial de 

contribuição para uma reflexão permanente sobre a realidade e para o 

acompanhamento, passo a passo, da trajetória do estudante na construção do 

conhecimento. 

(HOFFMANN, 1993) 

A EC 314 Sul utiliza o olhar das Diretrizes de Avaliação Educacional, avaliar 

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

avaliativa adotada. (Avaliação Formativa-avaliação para as aprendizagens). As 

práticas avaliativas serão, primordialmente, observacionais, com ênfase na 

avaliação qualitativa sobre a quantitativa. 

Faz-se necessário uma análise contínua das práticas de forma a organizar os 

saberes para que cada estudante se aproprie dos conhecimentos e enfrente as 

dificuldades que vierem a surgir no decorrer do ano letivo. 

Os professores poderão observar os estudantes, utilizando:  

 A avaliação diagnóstica (ação avaliativa realizada no início de um processo 

de aprendizagem, que tem a função de obter informações sobre os 

conhecimentos, aptidões e competências dos estudantes com vista à 

organização dos processos de ensino e aprendizagem de acordo com as 

situações identificadas.),  
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 A avaliação formativa (a avaliação formativa é uma proposta avaliativa. Ela 

se materializa nos contextos vividos pelos professores e estudantes e possui 

como função, a regulação das aprendizagens. Para ocorrer essa regulação, é 

necessário que ela trabalhe com procedimentos que estimulem a participação 

dos autores do processo)   

 A avaliação somativa (exteriorizada como avaliação final, porque acontece 

no fim de um processo de educação e aprendizagem, tem uma função 

classificatória, em razão de que vão convir a uma classificação do estudante 

conforme os níveis de aplicação no fim de uma unidade, de um módulo, de 

uma disciplina, de um bimestre, de um semestre, de um ano, de um curso.) 

A avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a somativa, fazem parte de 

um ciclo de intervenções pedagógicas de um mesmo processo. 

Nossa prática avaliativa acontece levando em conta os seguintes critérios: 

 Planejamentos de Ensino bimestrais, elaborados com a Equipe 

Pedagógica, de forma a escolher sequências didáticas de acordo com as 

necessidades e realidade dos estudantes; 

 Instrumentos de avaliação, que desenvolvam os objetivos observados nos 

indicadores de aprendizagem, favorecendo a comunicação entre 

professores, estudantes e familiares, que serão acompanhados e 

desenvolvidos com a Equipe Pedagógica: 

 Avaliação por pares ou colegas (os estudantes avaliam-se uns aos 

outros em atividades em duplas ou em grupos); 

 Provas (correspondem a 70% de todo o processo avaliativo, por não ter 

caráter exclusivo no processo avaliativo, deverá ser contextualizado 

e/ou interdisciplinares); 

 Portfólio (pasta, caderno ou arquivo onde estarão reunidas as diversas 

produções que demonstrem evidências de aprendizagem); 

 Registros reflexivos (são anotações diárias feitas pelos docentes, 

relacionadas às aprendizagens e conquistas dos estudantes); 

 Seminários, pesquisas, trabalhos de pequenos grupos;  

 Dever de casa diários (tarefas ou atividades constantes dos livros 

didáticos ou outros, pesquisas bibliográficas, pesquisas de campo, 

entrevistas, elaboração de textos, observações de fenômenos, jornais, 
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revistas, montagem de maquetes, peças teatrais, paródias, análise de 

imagens, dentre outros que deverão ser acompanhados pela família); 

 Recuperação contínua (realização de intervenções pedagógicas 

contínuas com os estudantes, sempre que suas necessidades de 

aprendizagem forem evidenciadas); 

 Auto avaliação (oportuniza ao estudante analisar seu desempenho e 

perceber-se como corresponsável pela aprendizagem. Pré-conselho, 

aplicado pela Orientadora Pedagógica, bimestralmente) 

 Conselho de Classe, deverá identificar o que os estudantes aprenderam, o 

que ainda não aprenderam e o que deve ser feito por todos (Equipe 

Pedagógica), ’intervenções feitas e intervenções previstas”, para que as 

aprendizagens aconteçam. Acontecerá bimestralmente ou em período que 

forem necessários, extraordinariamente, se a situação o exigir. É feito em 

formulário próprio; 

 Registro de Avaliação - RAV é de responsabilidade do docente e deverá 

conter elementos da avaliação diagnóstica, as aprendizagens 

evidenciadas e as dificuldades percebidas, estratégias utilizadas ou as 

intervenções para sanar as dificuldades e os resultados de tais 

intervenções. É feito em formulário próprio; 

 Reuniões de pais, a primeira ocorrerá no início do ano letivo, para que a 

família (os pais ou responsáveis) possa ter o primeiro contato com a 

Direção/Professores e para informar acerca da organização do trabalho 

pedagógico, dos procedimentos, critérios e instrumentos adotados para 

avaliar as aprendizagens que serão realizadas ao longo do ano letivo, as 

demais acontecerão bimestralmente sem dispensar o envolvimento da 

FAMILIA;  

 Avaliação Institucional – Análise e implementação das potencialidades e 

fragilidades da Proposta Pedagógica, uma reflexão coletiva de toda 

comunidade escolar, pré-estabelecida no calendário escolar anual. 
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10 ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA CURRICULAR DA ESCOLA 
 

O Currículo é um meio pelo qual a escola se organiza, propõe os seus 

caminhos é a orientação para a prática, ou seja: sobre o que, quando e como 

ensinar. Não esquecendo, o que, quando e como avaliar. O currículo deve ser 

construído a partir da Proposta Pedagógica da escola, que viabilizará a sua 

operacionalização, orientando as atividades educativas, as formas como executá-

las, além de definir suas finalidades. 

A organização curricular da EC 314 Sul tem como referencial o Currículo em 

Movimento do Distrito Federal, Ensino Fundamental- Anos Iniciais. Ele apresenta 

uma proposta pautada no trabalho com as diferentes áreas do conhecimento 

considerando uma ação didática e pedagógica sustentada nos eixos estruturantes 

(cidadania, sustentabilidade humana, aprendizagens, direitos humanos) e nos eixos 

integradores (alfabetização, letramento e ludicidade), de forma interdisciplinar e 

contextualizada. 

 

 O que ensinar: 

De acordo com o Currículo em Movimento do Distrito Federal, desenvolvendo 

atividades interdisciplinares a partir das seguintes Áreas de Conhecimento:  

1. LINGUAGENS  

 Língua Portuguesa 

 Arte 

 Educação Física 

2. MATEMÁTICA  

3. CIÊNCIAS HUMANAS  

 História  

  Geografia 

4. CIÊNCIAS DA NATUREZA  

5. ENSINO RELIGIOSO. 

 

 Quando ensinar: 

É durante os primeiros anos de escolarização que o estudante tem 

oportunidade de vivenciar experiências significativas de aprendizagem. Nesse 

momento a formação do cidadão está em construção por isso se faz necessário 
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oportunizar aprendizagens como éticas e cidadania, cultura de paz, diversidade e 

sustentabilidade.  

 

 Como ensinar: 

Utilizando a pedagogia de projetos específicos, interdisciplinares, 

reagrupamentos, aulas expositivas, palestras, visitas pedagógicas, projeto 

interventivo (desenvolvido na Escola de Tempo Integral), oficinas, dentre outras 

estratégias. 

 

 O que avaliar: 

Desempenho, conquistas, dificuldades, a construção do saber evidenciados 

pelos estudantes diante das atividades e práticas desenvolvidas. 

 

 Quando avaliar 

Ao longo de todo o ano letivo, considerando o término de cada bimestre e o 

fim do ano letivo em questão. 

 

 Como avaliar 

Observando-se os critérios adotados dentre as três avaliações adotadas: 

diagnóstica, formativa e somativa. 
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11 PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA PP 
 

A gestão escolar constitui uma das áreas de atuação profissional na educação destinada a realizar o planejamento, a 

organização, a liderança, a orientação, a mediação, a coordenação, o monitoramento e a avaliação dos processos necessários à 

efetividade das ações educacionais orientadas para a promoção da aprendizagem e formação dos estudantes. As dimensões de 

implementação são aquelas mais diretamente vinculadas à produção de resultados: gestão pedagógica, gestão de resultados 

educacionais, gestão participativa; gestão de pessoas; gestão financeira; gestão administrativa. 

Dimensões da gestão escolar e suas competências: 

 

11.1 Gestão Pedagógica 

 

Boa escola é aquela em que os estudantes aprendem, alargam seus horizontes e desenvolvem competências para a vida. 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

Promover a visão do trabalho 

educacional e do papel da escola, 

norteando ações para a promoção da 

aprendizagem e formação dos 

estudantes

Formar cidadãos 

críticos,atuantes e 

conscientes.

 Promoção de atividades 

desafiadoras que desenvolvam 

a criticidade do aluno, debates 

com temas do atual contexto 

social em que vivemos.           

Participação e atuação, 

incentivo do estudante em 

sala de aula.

Equipe de 

Direção e Equipe 

Pedagógica

Durante todo ano 

letivo

Criar um ambiente estimulante e 

motivador orientado por elevadas 

expectativas de aprendizagem e 

desenvolvimento, autoimagem positiva 

e esforço compatível com a necessária 

melhoria dos processos educacionais e 

seus resultados.

Ofertar uma escola 

efetivamente 

inclusiva:mantendo o 

ensino como centro do 

diálogo e atenção de toda 

equipe escolar. 

 Aplicar diferentes instrumentos 

de avaliação, proporcionando 

várias situações de 

aprendizagem, para possibilitar 

o desenvolvimento da 

capacidade dos estudantes.

 Gerenciar os processos 

críticos da escola com 

auxílio de indicadores de 

desempenho.

Equipe de 

Direção e Equipe 

Pedagógica

Durante todo ano 

letivo
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

Promover a elaboração e atualização do currículo 

escolar, tendo como parâmetro o Referencial 

Curricular da Secretaria de Educação, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, bem como a evolução da 

sociedade, ciência, tecnologia e cultura, na 

perspectiva, nacional e internacional.

Formação continuada; Implantação 

de um sistema de monitoramento da 

aprendizagem do estudante. 

 Grupo de estudo Direção/Equipe 

Pedagógica para aprimoramento 

teórico/metodológico, na forma de 

troca de experiências

Análise da prática de todos os 

envolvidos para corrigir rumos, 

repensar situações 

pedagógicas e administrativas. 

Equipe de Direção 

e Equipe 

Pedagógica

Durante todo ano 

letivo

Identificar e analisar l imitações e dificuldades 

das práticas pedagógicas no seu dia-a-dia, 

formulando e introduzindo perspectivas de 

superação, mediante estratégias de liderança, 

supervisão e orientação pedagógica.

Formação continuada, visando o 

desenvolvimento de conhecimentos 

relativos a legislação educacional, 

do regimento escolar que orientam 

os direitos e deveres de toda 

comunidade escolar. 

Análise do acompanhamento das 

atividades pedagógicas desenvolvidas 

pela equipe docente, de modo a 

garantir a articulação das ações com a 

proposta pedagógica da escola.

Gráfico de desempenho  

Equipe de Direção 

e Equipe 

Pedagógica

Durante todo ano 

letivo

Acompanhar e orientar a melhoria do processo 

ensino-aprendizagem na sala de aula, mediante 

observação e diálogo.

Assegurar uma gestão 

compromissada juntamente com a 

comunidade escolar, em todos os 

projetos que emanam da escola. 

Formação de grupo de estudo para 

análise de textos e questionamentos 

referentes a vários temas, com 

especialistas nas diversas áreas de 

estudo. 

 Observação e análise de 

resultados pela coordenação 

pedagógica local.

Equipe de Direção 

e Equipe 

Pedagógica

Durante todo ano 

letivo

Articular as atividades extra sala de aula

orientadas por projetos educacionais diversos,

com as áreas de conhecimento e plano curricular,

de modo a estabelecer orientação integrada.

Trabalho em equipe voltado para o 

ensino-aprendizagem. 

Incentivar os professores a util izarem 

equipamentos , materiais e espaços 

disponíveis na escola.

 Observação e análise de 

resultados pela coordenação 

pedagógica local. 

Equipe de Direção 

e Equipe 

Pedagógica

Durante todo ano 

letivo

Orientar, incentivar e viabilizar oportunidades

pedagógicas especiais para estudantes com

dificuldades de aprendizagem e necessidades

educacionais especiais.

 Desenvolver a aprendizagem dos 

alunos com necessidades 

educacionais especiais.

 Uso da adequação curricular como 

facilitador da aprendizagem do 

estudante, bem como o 

acompanhamento pelos profissionais 

do SEAA/SOE/Sala de Recursos e uso de 

todos os recursos didáticos possíveis.

Observação, participação e 

testes avaliativos. 

Equipe de Direção 

e Equipe 

Pedagógica

Durante todo ano 

letivo

Promover e organizar a util ização de tecnologias 

da informação computadorizada (TIC) na melhoria 

do processo ensino-aprendizagem.

Utilizar o Laboratório de Informática 

, conforme cronograma estabelecido.

 Realizar reuniões coletivas para 

discutir sobre as dificuldades dos 

estudantes e definir ações que 

promovam o desenvolvimento.

 Organização da grade horária 

para uso da sala de 

informática e planejamento de 

atividades complementares.

Equipe de Direção 

e Equipe 

Pedagógica

Durante todo ano 

letivo
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11.2 Gestão de Resultados Educacionais 

 

    Por melhores que sejam os processos de gestão escolar, poucos valores terão, caso não produzam resultados efetivos 

de melhoria da aprendizagem dos estudantes. 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

Orientar todos os segmentos e áreas de 

atuação da escola na definição de padrões de 

desempenho de qualidade

Trabalho em equipe voltado para o 

ensino aprendizagem. 

Incentivar os professores a util izarem 

equipamentos, materiais e espaços 

disponíveis na escola. 

Ocorrerá  durante todo o ano 

letivo sob a supervisão dos 

coordenadores pedagógicos local.

Equipe de Direção 

e Equipe 

Pedagógica

Durante todo ano 

letivo

Promover e orientar a aplicação sistemática 

de mecanismos de acompanhamento da 

aprendizagem dos estudantes, de modo a 

identificar estudantes e áreas de 

aprendizagem que necessitam de atenção 

pedagógica diferenciada e especial, de forma 

individual e/ou coletiva.

Promover a aprendizagem 

respeitando o tempo do aluno. 

Aplicação de atividades pedagógicas 

diferenciadas, gincanas,projetos 

interdisciplinares, projetos de leitura 

e escrita. 

Elevar o desempenho acadêmico 

dos alunos, através de 

observação e análise dos 

procedimentos adotados. 

Equipe de Direção 

e Equipe 

Pedagógica

Durante todo ano 

letivo

Analisar comparativamente os indicadores 

de rendimento da escola referentes ao âmbito 

nacional (IDEB, SAEB, Prova Brasil, etc.), 

estabelecendo metas para a sua melhoria.

Oportunizar o acesso ao 

conhecimento, sua construção 

permanente, envolvendo a 

realidade dos estudantes, seus 

saberes e cultura, estabelecendo 

uma constante relação entre 

teorias e práticas.

Analise do acompanhamento das 

atividades pedagógicas, 

desenvolvidas pela equipe docente, de 

modo a garantir a articulação das 

ações com a proposta pedagógica da 

escola. 

 Identificar a coerência entre as 

ações realizadas              e a 

proposta pedagógica, util izando-

se os dados para replanejar.

Equipe de Direção 

e Equipe 

Pedagógica

Durante todo ano 

letivo

Promover o compromisso de prestação de 

contas aos pais e à comunidade sobre os 

resultados de aprendizagem.

Realizar reuniões com a 

comunidade escolar para ampla 

divulgação dos resultados 

obtidos. 

Conscientizar os pais da importância 

e do dever da família na vida dos 

estudantes e sua participação no 

espaço escolar. 

Realizar palestras sobre relações 

humanas e relacionamento 

familiar. 

Equipe de Direção 

e Equipe 

Pedagógica

Durante todo ano 

letivo
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11.3 Gestão Participativa 

 

Escola democrática é aquela em que os seus participantes estão coletivamente organizados e compromissados com a 

promoção de educação de qualidade para todos. 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

A atuação democrática e participativa do 

Conselho Escolar, e do Conselho de Classe.

Supervisionar e apoiar as 

atividades pedagógicas e 

didáticas. 

Formação continuada visando 

desenvolvimento de conhecimentos 

relativos a legislação educacional.

Parceria para ouvir os órgãos 

colegiados, aceitar sugestões e 

articular ações.   

Equipe de Direção e 

Equipe Pedagógica

Durante todo ano 

letivo

A orientação do trabalho em equipe, incentivando 

o compartilhamento de experiências e agregando 

resultados coletivos.

Desenvolver projetos e 

objetivos comuns. 

Valorização dos profissionais da 

escola. 

Avaliação Institucional dos 

profissionais da educação, 

referente as práticas pedagógicas.

Equipe de Direção e 

Equipe Pedagógica

Durante todo ano 

letivo

Estimulação dos participantes de todos os 

segmentos da escola no envolvimento e 

realização dos projetos escolares, melhoria da 

escola e promoção da aprendizagem e formação 

dos estudantes, como uma causa comum a todos, 

de modo a integrarem-se no conjunto do trabalho 

realizado.

Participação ativa de toda 

comunidade escolar nas 

tomadas de decisões..

  Atividades pedagógicas diferenciadas, 

como: gincanas  culturais, projetos 

interdisciplinares

 Monitorar regularmente o 

desempenho dos estudantes.

Equipe de Direção e 

Equipe Pedagógica

Durante todo ano 

letivo

Promoção de práticas de coliderança, 

compartilhando responsabilidades e espaços de 

ação entre os participantes da comunidade 

escolar, como condição para a promoção da 

gestão compartilhada e da construção da 

identidade da escola.

Dividir o trabalho com os 

demais e garantir ações 

conjuntas. 

Supervisionar e apoiar as atividades 

pedagógicas e didáticas.

Ocorrerá  durante todo o ano letivo 

sob a supervisão dos 

coordenadores pedagógicos local.

Equipe de Direção e 

Equipe Pedagógica

Durante todo ano 

letivo

Promoção da articulação e integração entre 

escola e comunidade, com o apoio e participação 

dos colegiados escolares, mediante a realização 

de atividades de caráter pedagógico, científico, 

social, cultural e esportivo.

Promover ações que 

incentivem a participação de 

toda comunidade escolar. 

 Desenvolver  habilidades de 

cooperação e trabalho em equipe, 

aperfeiçoando as dimensões política, 

científica e pedagógica da comunidade 

escolar. 

Coleta de dados nas Reuniões 

Bimestrais de Pais, Dia da Família, 

Festa Junina, entre outros. 

Equipe de Direção e 

Equipe Pedagógica

Durante todo ano 

letivo
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11.4 Gestão de Pessoas 

 

Nenhuma escola pode ser melhor do que as pessoas que nela atuam e do que a competência que põem a serviço da 

educação. 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

Promover a gestão de pessoas na escola e a 

organização de seu trabalho coletivo.

Parceria entre a escola e comunidade 

escolar. 

 Dividir o trabalho com os demais e 

garantir ações conjuntas.

Troca de experiências e 

ideias. 

Equipe de 

Direção

Durante todo ano 

letivo

Promover a prática de bom relacionamento 

interpessoal e comunicação entre todas as 

pessoas da escola, estabelecendo canais de 

comunicação positivos na comunidade escolar.

 Elevar a participação e sedimentar a 

interrelação de todos os integrantes da 

UE. 

 Realizar projetos de interação 

social para os servidores da UE.

 Troca de experiências e 

ideias. 

Equipe de 

Direção

Durante todo ano 

letivo

Promover na escola rede de relações interpessoais 

orientada pela solidariedade, reciprocidade e 

valores educacionais elevados.

 Articular e orientar a troca de 

experiências entre servidores da UE e sua 

interação, como estratégia de capacitação 

em serviço, desenvolvimento de 

competência profissional e melhoria de 

suas práticas.

Organizar  palestras , mensagens de 

incentivo visando companheirismo 

e lealdade.

 Participação e assiduidade 

nas atividades propostas.

Equipe de 

Direção

Durante todo ano 

letivo

Facilitar as trocas de opiniões, ideias e 

interpretações sobre o processo sócio educacional 

em desenvolvimento na escola, mediante a 

metodologia do diálogo, atuando como moderador 

em situações de divergências e de conflito.

Socializar informações/ações sobre as 

normas legais de convivência, direitos e 

deveres, projetos e regulamento da 

escola. 

 Proporcionar um maior 

conhecimento das normas e regras 

que regem a escola.

 Promover  reuniões coletivas 

para conscientizar os pais da 

importância e do dever da 

família na vida dos estudantes 

e sua participação dentro do 

espaço escolar.

Equipe de 

Direção

Durante todo ano 

letivo
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

Transformar os horários destinados ao 

professor para preparação de aulas (horário 

de permanência, tempo de planejamento) em 

momentos de efetiva preparação de melhoria 

das práticas educacionais dos professores.

Incentivar os profissionais 

responsáveis para elevar o 

potencial de conhecimento  

para atuar em favor da 

melhoria da qualidade do 

ensino. 

 Promoção de ações de 

formação continuada, em 

situações de trabalho, com 

foco no desenvolvimento de 

competências pedagógicas e o 

aprimoramento das condições 

favoráveis à criação de um 

ambiente escolar visando a 

melhoria das experiências de 

formação e aprendizagem dos 

estudantes.

 Troca de experiências e ideias.  Equipe de Direção
Durante todo ano 

letivo

Assegurar o cumprimento das rotinas de 

limpeza, segurança, qualidade da merenda 

escolar, realizando e fazendo realizar 

verificações rotineiras, assim como 

providenciar as manutenções e correções 

necessárias.

Elevar o compromisso dos 

servidores da UE na 

dinamização da práxis 

profissional.

Socialização de informações, 

onde todos se sintam 

integrantes, constituintes e co-

responsáveis na rotina 

escolar.

 Troca de experiências e ideias.  Equipe de Direção
Durante todo ano 

letivo
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11.5 Gestão Financeira 

 

Administrar os recursos financeiros de uma escola não é tarefa fácil. É preciso avaliar muito bem onde aplicá-los de forma 

que tenham reflexos na qualidade do ensino e na aprendizagem dos estudantes. Para isso, o planejamento de gastos deve estar 

em linha com a Proposta Pedagógica (PP). 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

Utilizar a verba do Programa Dinheiro Direto 

na Escola (PDDE) repasse do governo federal, 

a unidade executora (UEX) e ao Conselho 

Escolar / Associação de Pais e Mestre, de 

acordo com as decisões dos órgãos 

colegiados da escola.

Contribuir para implementação das 

verbas no plano de ação executados 

pela escola através dos recursos 

financeiros. 

 Articulação com os membros das 

instâncias colegiadas, na promoção e 

entrosamento entre pais, estudantes, 

professores e funcionários e toda 

comunidade promovendo a cultura do 

pertencimento. 

Mobilizar os diferentes 

segmentos da comunidade 

escolar no acompanhamento 

das prestações de contas. 

Equipe de Direção 

e Equipe 

Pedagógica

Durante todo ano 

letivo

Utilizar a verba do Programa de 

Descentralização Administrativa e 

Financeira (PDAF) repasse do governo 

distrital.

Contribuir para a implementação 

das verbas   através do plano de 

aplicação/ata de prioridades. 

 Elaborar  projetos, buscando os recursos 

financeiros em nível federal e estadual, além 

de recursos próprios.

 Mobilizar os diferentes 

segmentos da comunidade 

escolar no acompanhamento 

das prestações de contas. 

Equipe de Direção 

e Equipe 

Pedagógica

Durante todo ano 

letivo

Utilizar a verba do recursos oriundos de 

várias fontes, como por exemplo, de doações, 

de resultado de campanhas diversas, APM 

(Associação de Pais e Mestres).

Aquisição de equipamentos 

necessários ao bom 

desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem. 

 Otimizar a util ização dos recursos 

financeiros, de acordo com as necessidades 

da escola, levando em consideração a 

legislação vigente, e a participação das 

instância colegiadas, especialmente a APM 

em sua aplicação.

Mobilizar os diferentes 

segmentos da comunidade 

escolar no acompanhamento 

das prestações de contas.  

Equipe de Direção 

e Equipe 

Pedagógica

Durante todo ano 

letivo

Desenvolver atividades com a verba, (PDAF): 

aquisição de material permanente; 

manutenção; conservação e pequenos 

reparos; aquisição de material de consumo 

necessário ao funcionamento da escola; 

avaliação de aprendizagem; implementação 

da Proposta Pedagógica; e desenvolvimento 

de atividades educacionais.

 Aquisição de equipamentos 

necessários ao bom 

desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem.

 Otimizar a util ização dos recursos 

financeiros, de acordo com as necessidades 

da escola, levando em consideração a 

legislação vigente, e a participação das 

instância colegiadas, especialmente a APM 

em sua aplicação.

 Mobilizar os diferentes 

segmentos da comunidade 

escolar no acompanhamento 

das prestações de contas

Equipe de Direção 

e Equipe 

Pedagógica

Durante todo ano 

letivo



  

81 
  

Obs.: Material Sujeito a Alterações 

11.6 Gestão Administrativa 

 

Zelar pelos bens da escola, fazer bom uso deles, contribuir para sua manutenção, são elementos básicos da formação dos 

estudantes, além de condição para a realização de processo pedagógico de qualidade. 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

Elaborar e executar a proposta pedagógica

Realizar um trabalho coletivo e 

contínuo com toda comunidade 

escolar. 

 Pesquisa de avaliação institucional  

com os pais/responsáveis, 

professores e auxiliares 

educacionais, referente as 

expectativas e   

Processual e contínua. 

Equipe de Direção, 

Secretaria Escolar e 

Conselho Escolar

Durante todo ano 

letivo

Velar pelo cumprimento do plano de trabalho 

de cada docente

 Adotar posturas que levem à 

colaboração, união, organização, 

síntese cultural e reconstrução do 

conhecimento. 

Fundamentar a realidade 

sociocultural e as demandas sociais e 

educacionais da escola.

 Avaliar permanentemente, as  

estratégias metodológicas de 

ação e de monitoramento 

coerentes com os princípios da 

educação

Equipe de Direção, 

Secretaria Escolar e 

Conselho Escolar

Durante todo ano 

letivo

Desenvolver ações através de realizações de 

reuniões administrativas, assembleias, com o 

intuito de discutir com os segmentos as 

proposições a serem realizadas, visando uma 

maior integração entre a Escola – Estudante – 

Família

 Mobilizar os diferentes segmentos da 

comunidade, para a efetiva integração  

ESCOLA X FAMÍLIA, visando o sucesso 

educacional

 Desenvolver  o avanço da escola 

através da  atuação intensa dos 

agentes escolares.

Participação de toda a 

comunidade escolar . 

Equipe de Direção, 

Secretaria Escolar e 

Conselho Escolar

Durante todo ano 

letivo

Promover a organização, atualização e 

correção de documentação, escrituração, 

registros de estudantes, diários de classe, 

estatísticas, legislação, de modo a serem 

continuamente util izados na gestão dos 

processos educacionais

Ter atenção com as atividades 

rotineiras da secretaria (e de outras 

áreas) com operações pertinentes, de 

forma a ensejar um melhor trabalho do 

corpo docente.

 Manter todo o arquivo e dados dos 

estudantes atualizados.

  Avaliar permanentemente, as  

estratégias que foram adotadas 

para a manutenção da 

documentação.

Equipe de Direção, 

Secretaria Escolar e 

Conselho Escolar

Durante todo ano 

letivo
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA

Assegurar, mediante contínuo 

monitoramento, o cumprimento dos 200 dias 

letivos e das 1.000 horas de trabalho 

educacional (art. 24 da LDB 9394/96) com o 

envolvimento do estudante e do professor no 

efetivo processo de ensino e aprendizagem

Garantir a eficácia do cumprimento da 

lei em questão. 

 Acompanhar efetivamente a rotina 

escolar assim como o cumprimento 

do calendário escolar.

   Avaliar permanentemente, as  

estratégias que foram adotadas 

para a manutenção da lei.

Equipe de Direção, 

Secretaria Escolar e 

Conselho Escolar

Durante todo ano 

letivo

Zelar pela manutenção das condições de uso 

dos bens patrimoniais disponíveis na escola 

mediante contínuo inventário dos mesmos e 

providência de consertos imediatos

 Estabelecer o cuidado e manutenção da 

estrutura da escola que garantam seu 

funcionamento. 

  Acompanhar efetivamente  o 

cumprimento e execução da 

manutenção e pequenos reparos,

 Observação da participação e 

envolvimento de todos os 

envolvidos. 

Equipe de Direção, 

Secretaria Escolar e 

Conselho Escolar

Durante todo ano 

letivo

Criar na escola uma cultura de cidadania 

orientada pelo sentido de responsabilidade 

no cuidado e bom uso do patrimônio escolar, 

espaços, equipamentos e materiais

 Coibir ações de vandalismo contra o 

patrimônio público.

 Realizar palestras e projetos 

voltados para a conscientização do 

uso coletivo das dependências 

escolares.

Observação da participação e 

envolvimento de todos os 

envolvidos. 

Equipe de Direção, 

Secretaria Escolar e 

Conselho Escolar

Durante todo ano 

letivo
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12 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 
 

Avaliar sempre fez, faz e fará parte do nosso dia a dia. A 

capacidade para avaliar é, seguramente, uma das que 

mais cedo desenvolvemos nas nossas vidas, ajudando-

nos a distinguir o que gostávamos do que não 

gostávamos ou a escolher o que melhor correspondia às 

nossas necessidades. 

Domingos Fernandes 

 

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 314 Sul será avaliada em seu dia-a-

dia e observando-se os pressupostos que a embasam e os elementos facilitadores, 

bem como as dificuldades a serem superadas em nossa comunidade, suas 

potencialidades e fragilidades. Visamos a integração entre escola e família, fazendo 

uma análise realista da missão da escola, do perfil da comunidade, da 

aprendizagem, dos conteúdos da metodologia, dos recursos didáticos, da 

organização curricular e da avaliação, considerando-se sempre a igualdade, 

sensibilidade e a identidade. Portanto, a Proposta Pedagógica desenvolvida pelos 

integrantes desta instituição não é algo pronto e acabado, mas será sempre 

avaliado, repensando, redimensionando e realimentado no que for necessário, 

assim, seu objetivo se concretizará com sucesso. A avaliação se faz importante no 

sentido de rever os objetivos, retomar caminhos, refazer o processo para atingir as 

finalidades do projeto. Desta forma a avaliação da Proposta Pedagógica da Escola 

Classe 314 Sul atenderá o seguinte cronograma: 

 No início do ano letivo será retomado para reflexão, reorganização e 

adequação, para que se coloque em prática durante o ano letivo 

vigente;  

 A Proposta Pedagógica estará a disposição da comunidade para ser 

acompanhada e avaliada, nas reuniões de pais e sempre que 

necessário for; 

 Nas reuniões coletivas deverá: 

 Na medida do possível, todas as instâncias estarão envolvidas 

no processo de avaliação com discussões, sendo permeada 

pela ação-reflexão-ação;  
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 Identificar os erros e acertos, possibilitando assim o 

redirecionamento do trabalho de todos os segmentos escolares; 

 Organizar as ideias e acompanhar de perto se o trabalho no 

interior da escola está atendendo a diversidade, levando em 

conta as sugestões de cada segmento, respeitando a cada um. 

  Proporcionar feedback oportuno, rigoroso e profundo que 

retrate o mais fielmente possível o que funciona, como funciona 

e porque funciona. 

 Sempre que for necessário um reajuste de metas e objetivos estará 

sujeita a reorganização. 

 No início de cada ano letivo, quando for elaborado o Plano de Ação do 

ano vigente, a PP passará por uma minuciosa análise para introdução 

e/ou  eliminação de elementos e conteúdos afins. 
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13 PROJETOS ESPECÍFICOS 
 

O que é um projeto educacional? Trata-se de um recurso didático que oferece 

subsídio aos educadores e transforma o aprendizado para os estudantes, tornando-

o mais significativo. O projeto oferece uma planificação de aulas e matérias, 

ajudando o educador na aplicação dos temas escolares, além de tornar o 

aprendizado um processo contínuo.  Pelo projeto educacional, as atividades 

propostas em sala de aula fazem com que os estudantes interajam mais entre si e 

com o educador, melhorando suas habilidades de comunicação. Como resultado, o 

estudante passa a se expressar mais facilmente. 

www.brinkmobil.com.br/.../a-importancia-dos-projetos-educacionais-nas-escolas-públicas-do-brasil 

 

13.1 Projeto Coletivo Anual 2019 

 

 

 

 

SABEDORIA: UM POR TODOS E TODOS PELO MUNDO 

 

A intenção deste projeto é fazer com que os estudantes   promovam a 

reflexão de temas que envolvam cidadania, princípios e valores, construindo 

conhecimentos com seus pares, familiares e todos que o cercam, dentro espaço 

familiar/escolar para o mundo.   

(VER PÁGINA 173) 

 

13.2 Projeto Oficinas do Recreio 

Após alguns incidentes durante o recreio e tendo em vista o pouco espaço 

físico que a escola possui, surgiu a vontade e necessidade de uma interferência na 

dinâmica do recreio. 

As oficinas foram surgindo de acordo com os espaços disponíveis e 

envolvimento dos estudantes.  

(VER PÁGINA 209) 
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13.3 Projeto Horta Pedagógica - Cutuca Terra 

 

13.3.1 Justificativa 

Um número crescente de educadores tem refletido e muitas vezes buscado 

cumprir o importante papel de desenvolver o comprometimento das crianças com o 

cuidado do ambiente escolar: cuidado do espaço externo e interno da sala ou da 

escola, cuidado das relações humanas que traduzem respeito e carinho consigo 

mesmo, com o outro e com o mundo. A reflexão sobre o ambiente que nos cerca e o 

repensar de responsabilidades e atitudes de cada um de nós, gera processos 

educativos ricos, contextualizados, significativos para cada um dos grupos 

envolvidos. Tendo como ponto de partida a falta de responsabilidade do ser humano 

com a natureza, atrelado a falta de cuidado com o ar que respiramos, com as 

nossas árvores e flores e com os animais. Nossos estudantes após visita a Escola 

da Natureza demonstraram uma motivação em cuidar do nosso espaço. A Horta e o 

jardim foram revigorados sob a supervisão e parceria da escola da Natureza, sendo 

responsável inicialmente, pelo projeto a professora Elza Cristina de Azevedo Castro 

Ribeiro. 

 

13.3.2 Objetivo Geral 

Sensibilizar e conscientizar as crianças de que a vida depende do ambiente e 

o ambiente depende de cada cidadão deste planeta. 

 

13.3.3 Objetivos Específicos 

 Despertar o interesse das crianças para o cultivo de horta e jardim, 

para o conhecimento do processo de germinação; 

 Dar oportunidade aos estudantes de aprender a cultivar plantas 

utilizadas como alimentos; 

 Conscientizar da importância de estar saboreando um alimento 

saudável e nutritivo;  

 Degustação do alimento semeado, cultivado e colhido; 

 Criar, na escola, uma área verde produtiva pela qual, todos se sintam 

responsáveis; 

 Estimular os estudantes a construírem seu próprio conhecimento no 

contexto interdisciplinar; 
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 Construir a noção de que o equilíbrio do ambiente é fundamental para 

a sustentação da vida em nosso planeta. 

 

13.3.4 Desenvolvimento 

O planejamento do projeto foi feito de modo que os estudantes acompanhem 

todas as etapas do cultivo, participando diretamente de cada uma delas. A cada 

semestre, será escolhida uma verdura para ser cultivada. Mas, antes que os 

estudantes comecem a ter contato com a terra e as sementes, o professor procurará 

envolvê-los em uma atividade lúdica que desencadeie a questão do cultivo. 

 

1ª etapa: 

 Visitação à horta: Reconhecimento do espaço em que será feito o 

plantio. Nesta etapa, os professores devem aproveitar para conversar 

com os estudantes, abordando questões como o que é uma horta, para 

que serve e o que podemos plantar nela. 

 Exploração do espaço da horta, mostrando suas partes e os 

instrumentos que serão utilizados para a semeadura, como manusear, 

com segurança, o rastelo, a pá, o regador. 

 

 Preparação da terra:  

 Depois de uma aula sobre plantio, os estudantes começam a preparar 

a terra afofando-a, desmanchando os torrões que se formam e 

molhando-a.  

 

2ª etapa:  

Apresentação do que será plantado (explicar às crianças as características e 

o valor nutricional do alimento e para que servem as vitaminas que estão contidas 

nele, a experimentação da verdura, conhecer o gosto do alimento para tanto, deve 

ser preparado algo para degustação. ) 

 

3ª etapa: 

Plantio (Os estudantes deverão ser "apresentados" à semente que será 

plantada. Em seguida, fazem os “berços” para colocação da semente. Depois da 
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plantação, os professores devem combinar com a turma o espaço de tempo em que 

será feita a rega e a limpeza dos canteiros).  

 

4ª etapa:  

Acompanhamento da plantação. (a época de crescimento da plantação, 

observação do crescimento da semente, limpeza e rega dos canteiros.)  

 

5ª etapa: 

Colheita/experimentação (A fase final do projeto deve ser encarada como 

uma festa onde todas as turmas se reúnem para comer o que plantaram) 

 

13.3.5 Avaliação 

 

IMPORTANTE: 

 

Tempo para transplante:  

Alface e chicória: assim que apresentar de quatro a seis folhas;  

Couve, repolho e cebolinha: 30 dias  

 

Época de colheita:  

Rabanete: 35 dias;  

Alface, chicória, almeirão e rúcula: 40 dias;  

Espinafre: 60 dias; 

Salsa: 70 dias;  

Beterraba e cenoura: 90 dias.  

 

Rega:  

É um dos principais momentos do cultivo de uma horta. Sem a rega, é 

impossível o bom desenvolvimento de qualquer planta. Ela deve ser feita de manhã 

bem cedo. No caso de dias muito quentes, regue também no final da tarde. Em 

regiões de clima mais ameno, uma rega ao dia é suficiente. O solo do canteiro ou a 

terra da sementeira deve receber água de maneira uniforme, até que infiltre abaixo 

das sementes ou raízes, sempre tomando cuidado para não encharcar a terra.  
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Colheita: 

É feita de duas maneiras: arranco e corte. Para alface, chicória, mostarda, 

beterraba, cenoura e rabanete, basta arrancar. Salsa, cebolinha e rúcula devem ser 

cortadas três dedos acima do solo. Se a salsa e a cebolinha forem cortadas 

corretamente, poderão ser colhidas muitas vezes. Rúcula e almeirão, no entanto, 

podem ser colhidos, no máximo, sete vezes. O almeirão deve ser cortado rente ao 

solo. No caso do espinafre, deve-se cortar apenas os ramos maiores. Para a couve, 

retire as folhas maiores com cuidado para não danificar os brotos centrais. Tanto o 

espinafre quanto a couve podem ser colhidos diversas vezes.  

 

Controle de pragas e doenças:  

Para evitar o aparecimento de pragas e doenças, alguns cuidados devem ser 

tomados. O ideal é não cultivar uma única hortaliça no canteiro, pois cada planta 

retira um tipo de nutriente do solo e atrai um diferente tipo de praga. Nas bordas dos 

canteiros, cultive salsa, cebolinha e coentro. Eles funcionam como repelentes para 

alguns bichinhos acostumados a atacar as hortaliças. Numa metade, cultive alface. 

Na outra, beterraba. Esse procedimento ajuda a equilibrar a retirada das vitaminas 

do solo e confunde os bichinhos que atacam as plantas pelo cheiro, cor e forma das 

folhas. O cultivo de ervas medicinais, como melissa, capim-cidreira, poejo, hortelã, 

menta e boldo ao redor da horta, também é muito eficaz para espantar algumas 

pragas. A erva-doce atrai para si o pulgão que costuma atacar a couve. Se houver 

poucas plantas de couve na horta, pode-se fazer a lavagem das folhas retirando 

todos os pulgões. Se não resolver, o ideal é aplicar a calda de fumo. 

“A vivência deste projeto é uma experiência muito rica para os estudantes, 

instiga a curiosidade deles e introduz noções de Ciências da Natureza. ” 

 

O jardim também deverá ter um cuidado especial: 

 Criação de paletes para a colocação de vasos a partir de restos de 

madeiras; 

 Escolha de flores que floresçam durante todo o ano como: 

 Alamanda amarela 

 Açucena 

 Brinco de princesa 

 Helicônia 
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 Alpina 

 Agapanto 

 Ixora 

 Campainha 

 

13.3.6 Público Alvo 

Destinado aos estudantes e toda a comunidade escolar que se interessar em 

participar. 

 

13.3.7 Avaliação 

Será feita observação periódica com registros do interesse despertado nas 

crianças. 

O projeto se caracteriza por ser uma atividade continuada, portanto, não tem 

hora ou tempo de duração que possa ser pré-estabelecido. Afinal, uma vez montada 

a horta/jardim é possível imaginar, que a cada ano, novas turmas darão 

continuidade ao projeto. 

 

“Um pequeno jardim, uma horta, um pedaço de terra, é um microcosmos de 

todo o mundo natural. 

Boniteza de um Sonho, Moacir Gadotti 
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13.4 Projeto OBA/MOBFOG 

 

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica 

& 

Mostra Brasileira de Foguetes 

 

13.4.1 Justificativa 

A OBA e a MOBFOG são realizadas anualmente pela Sociedade Astronômica 

Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB) entre 

estudantes de todos os anos do ensino fundamental e médio em todo território 

nacional. Nossa escola recebeu um convite em 2009 e os estudantes se encantaram 

com o universo visto de outro prisma e a partir daí o projeto passou a ser uma 

referência dentre as diversas atividades desenvolvidas pela escola ao longo de todo 

o ano letivo. 

 

13.4.2 Objetivo Geral 

A OBA tem por objetivos fomentar o interesse dos estudantes pela 

Astronomia e pela Astronáutica e ciências afins, promover a difusão dos 

conhecimentos básicos de uma forma lúdica e cooperativa, mobilizando num mutirão 

nacional, além dos próprios estudantes, seus professores, coordenadores 

pedagógicos, diretores, pais e escolas, planetários, observatórios municipais e 

particulares, espaços, centros e museus de ciência, associações e clubes de 

Astronomia, astrônomos profissionais e amadores, e instituições voltadas às 

atividades aeroespaciais. 

 

13.4.3 Objetivos Específicos 

 Pesquisar a importância da Astronomia; 

 Observar os diversos elementos que compõem o Universo; 

 Distinguir os diversos fenômenos atmosféricos; 

 Entender alguns fenômenos da natureza; 

 Criar ações que contribuam para a preservação do Planeta; 

 Despertar para atitudes relacionadas à preservação do Planeta; 

 Contribuir para a construção de um futuro melhor.  
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13.4.4 Desenvolvimento 

 PROVAS – NIVÉIS E DURAÇÕES 

As provas terão dois níveis distintos, especificados abaixo e numa ÚNICA 

FASE: 

Nível 1: destinada aos estudantes regularmente matriculados do 1º ao 3º ano 

no regime de 9 anos ou nas 1ª e 2ª séries do ensino fundamental no regime de 8 

anos. Duração desta prova: até duas horas;  

 Nível 2: Destinada aos estudantes regularmente matriculados no 4º ao 5º 

ano no regime de 9 anos ou nas 3ª e 4ª séries do ensino fundamental no regime de 

8 anos. Duração desta prova: até duas horas; 

 

 APLICADORES DA PROVA: 

A prova será aplicada aos estudantes previamente inscritos junto ao professor 

representante da OBA. Os aplicadores deverão manter o sigilo da prova, seguir as 

instruções e prazos da CO/OBA e se ater aos princípios éticos.  

 

 LOCAL DA PROVA: 

A prova deverá ser realizada nas dependências da instituição do aplicador.  

 

 CONTEÚDOS DAS PROVAS: 

As provas serão compatíveis com os conteúdos abordados pela maioria dos 

livros didáticos do ensino fundamental. A prova será constituída de 7 perguntas de 

Astronomia e 3 de Astronáutica.  

Os conteúdos das provas em cada um dos níveis serão:  

 

Nível 1. Astronomia: Terra: forma, atmosfera, rotação, pólos, equador, pontos 

cardeais, dia e noite. Lua: fases da Lua, mês e eclipses. Sol: translação da Terra, 

ano, estações do ano. Objetos do Sistema Solar. Constelações e reconhecimento do 

céu. Astronáutica: A Missão Centenário (viagem ao espaço, em março de 2006, do 

Ten. Cel. Av. Marcos Pontes). Aviões, Foguetes e Satélites: O que são e para que 

servem? A atmosfera e sua importância para a manutenção da vida na Terra. A 

Exploração do Sistema Solar por meio de Sondas Espaciais. O homem na Lua. Os 

satélites brasileiros (SCD e CBERS). Os foguetes brasileiros (foguetes de sondagem 

e o Veículo Lançador de Satélites-VLS).  
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Nível 2. Astronomia: Terra: origem, estrutura interna, forma, alterações na 

superfície, marés, atmosfera, rotação, polos, equador, pontos cardeais, bússola, dia 

e noite, horas e fusos horários. Lua: fases da Lua, mês e eclipses. Sol: translação da 

Terra, eclíptica, ano, estações do ano. Objetos do Sistema Solar, galáxias, estrelas, 

ano-luz, origem do Universo e história da Astronomia. Constelações e 

reconhecimento do céu. Astronáutica: A Missão Centenário (viagem ao espaço, em 

março de 2006, do Ten. Cel. Av. Marcos Pontes). Aviões, Foguetes e Satélites: O 

que são e para que servem? A atmosfera e sua importância para a manutenção da 

vida na Terra. A Exploração do Sistema Solar por meio de Sondas Espaciais (ex. 

Voyager). Os satélites brasileiros (SCD e CBERS). Os foguetes brasileiros (foguetes 

de sondagem e o Veículo Lançador de Satélites-VLS). Os satélites meteorológicos e 

de sensoriamento remoto e suas aplicações. A Estação Espacial Internacional (ISS). 

O Telescópio Hubble. As instituições brasileiras voltadas ao desenvolvimento das 

atividades espaciais (AEB, CTA, IAE, INPE e ITA). 

 

 CORREÇÃO DA PROVA 

As provas serão corrigidas pelos professores aplicadores das mesmas, 

seguindo as soluções dos gabaritos publicados pela CO/OBA. Os gabaritos são 

disponibilizados a partir do dia seguinte ao da aplicação da prova. As provas terão 2 

seções bem distintas, isto é, uma com 7 perguntas de Astronomia e outra com 3 

perguntas de Astronáutica. Corrigidas as provas, o total de pontos das questões de 

Astronomia e de Astronáutica devem ser lançados separadamente na Ficha de 

Controle de Inscrição de Estudantes contida no extranet da OBA. Os nomes e notas 

de todos estudantes devem ser lançados no extranet da OBA. Porém, as provas 

com as 10 maiores notas de cada nível devem ser enviadas, pelos correios, à 

CO/OBA dentro do prazo estipulado pela CO/OBA. As demais provas deverão 

permanecer sob a guarda do professor representante da escola pelo período de um 

ano, após o qual poderão ser descartadas ou devolvidas aos respectivos 

estudantes. 

 

 PREMIAÇÃO: 

Finalizado o prazo para as Escolas digitarem os nomes e notas dos seus 

estudantes, a CO/OBA vai relacionar, por ordem decrescente, as notas dos quatro 
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níveis separadamente. Serão enviados, no final do mês de outubro ou início de 

novembro, certificados para todos os estudantes participantes. Serão distribuídas, 

entre os quatro níveis, aos estudantes de maiores notas, cerca de 40.000 medalhas, 

entre ouro, prata e bronze. Uma solenidade de premiação deve ser organizada na 

escola para a entrega das medalhas e certificados com a presença de estudantes, 

professores, pais, autoridades, imprensa, rádio, TV, etc Todo estudante participante 

receberá um certificado com seu nome grafado.  

 

MOBFOG- Mostra Brasileira de Foguetes 

 

 DOS NÍVEIS: 

A MOBFOG tem quatro níveis distintos, nossa escola só se enquadra nos 

níveis 1 e 2, a saber:  

Nível 1: destinada aos estudantes regularmente matriculados do 1º ao 3º ano 

no regime de 9 anos ou nas 1ª e 2ª séries do ensino fundamental no regime de 8 

anos. 

Nível 2: destinada aos estudantes regularmente matriculados do 4º ao 5º ano 

no regime de 9 anos ou nas 3ª e 4ª séries do ensino fundamental no regime de 8 

anos.  

 

 TIPOS DE FOGUETES: 

Os foguetes das provas serão distintos para cada um dos níveis:  

 

Nível 1. O foguete será construído pelos estudantes a partir de dois canudos 

de refrigerantes (um grosso e outro fino) que voará por simples impulso.  

 

Nível 2. O foguete será construído pelos estudantes a partir de um canudo de 

papel que voará por simples impulso. 

 

 Nível 3. O foguete será construído pelos estudantes a partir de duas ou mais 

garrafas pets de qualquer volume, que ficará presa numa base de lançamento presa 

no chão, também construída pelos estudantes, e terá como combustível somente 

ÁGUA E AR comprimido por uma bomba manual de encher pneus de bicicletas. 
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Pode-se construir foguetes de mais de um estágio. Não pode usar compressores 

elétricos. 

 

Nossa Escola fez a opção de utilizar foguetes de acordo com os níveis 1 e 3. 

 

 LOCAL DOS LANÇAMENTOS: 

Os foguetes serão lançados no Parque da Cidade de acordo com o 

cronograma do Projeto. 

Os professores da Escola coordenarão os lançamentos dos foguetes, 

cuidarão de todos os aspectos da segurança do evento e medirão em metros, com 

duas casas decimais, os alcances obtidos pelos foguetes, medido entre o ponto de 

lançamento e onde parou o foguete (usar o centro do foguete para a determinação 

da distância). Os foguetes podem ser lançados por estudantes individualmente ou 

por equipes de no máximo 3 estudantes. 

 

 DA PREMIAÇÃO 

Serão entregues aos estudantes medalhas e certificados de participação. 

 

13.4.5 Público Alvo 

Estudantes do 3º, 4º e 5º ano da Escola Classe 314 Sul. 

 

13.4.6 Avaliação 

Será realizada ao término das provas e lançamento do foguete através de 

conversas informais e quadros demonstrativos com o resultado das provas e 

alcance dos foguetes. 
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13.5 Projeto PROERD 

 

Programa Educacional de Resistência as Drogas e Violência 

 

13.5.1 Justificativa 

O projeto surgiu da necessidade de se falar abertamente sobre as drogas e 

violência e, de trocar e adquirir informações sobre o assunto. É importante informar 

o estudante sobre os malefícios do vício. Para desenvolver essa noção foi idealizado 

o Projeto Caia fora antes que ela te pegue. Não, Não e Não!!!!, que será 

desenvolvido pela Escola em parceria com a Polícia Militar do DF. 

Nota-se que cada vez mais os estudantes demonstram comportamentos e 

atitudes agressivas, ferindo tanto a integridade física, quanto psicológica de colegas 

e professores. Por esse motivo, faz- se necessária uma investigação mais 

consistente das causas dessa violência, bem como, as possíveis alternativas para 

compreender e modificar essa situação. 

Nossos estudantes não são apenas “cidadãos em formação”, pois já fazem 

parte do corpo social e é nosso dever estimulá-los a exercitar sua condição de 

cidadãos desenvolvendo expectativas e projetos em relação ao tempo presente que 

vivemos (devastação do meio ambiente, guerras, fome, violência, desigualdade 

social, preconceitos, drogas, desestruturação familiar, distanciamento de Deus e do 

próximo, etc.) e gerar alternativas humanizadas para o mundo em que vivemos. 

A escola não pretende fazer tudo sozinha, mas pretende fazer tudo o que 

pode, definindo ações que nos permitam conhecer nossa comunidade, seus 

problemas, costumes e valores, experiências, expectativas e conhecimentos levando 

nossos estudantes a interagirem como sujeitos ativos, criativos, conscientes de suas 

decisões e consequências individuais e coletivas. 

A Polícia Militar do DF, durante alguns anos vem sendo nossa companheira e 

parceira no desenvolvimento da prevenção contra a GUERRA às DROGAS e 

VIOLÊNCIA. O projeto PROERD com sua metodologia pedagógica aborda de 

maneira preventiva e diagnóstica, situações de risco da comunidade. “O Programa é 

pedagogicamente estruturado em lições, ministradas obrigatoriamente por um 

policial militar fardado; que além da sua presença física em sala de aula como 

educador social, propicia um forte elo de ligação na comunidade escolar em que 

atua, fortalecendo o trinômio: Polícia Militar, Escola e Família. ” 
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13.5.2 Objetivo Geral 

Sensibilizar a comunidade escolar (pais, estudantes, professores, servidores 

e vizinhança) sobre a questão das drogas e violência, em suas vidas, na sala de 

aula, na escola e arredores. 

 

13.5.3 Objetivos Específicos 

 Proporcionar atividades pedagógicas que desenvolvam a afetividade e 

socialização. 

 Promover o diálogo. 

 Propor intervenções pedagógicas adequadas à valorização da vida e 

da paz. 

 Averiguar e refletir sobre as causas da violência escolar e a utilização 

das drogas por crianças e adolescentes. 

  Prevenir e conscientizar os estudantes, quanto aos malefícios das 

drogas. 

 

13.5.4 Desenvolvimento 

As classes envolvidas trabalharão individualmente e em grupos para 

pesquisas e debates. Utilizarão o Laboratório de Informática para a execução de 

cartazes, murais e pesquisas. Filmes, vídeos e outros recursos tecnológicos como a 

Internet serão utilizados para promover através de pesquisa, a orientação, a 

prevenção e a conscientização contra o uso abusivo de drogas e a violência. 

Os estudantes usarão a Internet para comentar e conversar sobre suas 

descobertas com especialistas no assunto.  

O projeto será desenvolvido em três etapas: 

 

 Etapas de preparação: 

 Pesquisas  

 Relatórios 

 Confecção de murais com base nas pesquisas feitas, contendo 

informações sobre os diversos tipos de drogas, seus efeitos e 

consequências maléficas à vida, principalmente na faixa etária dos 

nossos estudantes. 
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 Etapas de Execução: 

 Palestras com o Policial Militar (instrutor) utilização do método do 

PROERD. 

 Entrevistas com profissionais da área de saúde. (Médicos, 

psicólogos e psiquiatras). 

 Construção de um blog, para a divulgação dos trabalhos e relatos 

que serão esboçados durante a execução do projeto. 

 

 Etapas de Avaliação: 

 Debates 

 Criação e apresentação de peça teatral, envolvendo o tema (como 

evitar as drogas e fugir da violência) 

 

 Áreas Envolvidas: 

 Língua Portuguesa, Ciências da Natureza, Ciências Humanas-

Geografia e História, Educação Artística e Informática. 

 

13.5.5 Público Alvo 

Estudantes do 5º ano e suas famílias. 

 

13.5.6 Avaliação 

A avaliação deverá acontecer durante todo o processo de realização do 

projeto, através da observação dos professores baseada em critérios pré-

estabelecidos. 

Durante o desenvolvimento dos trabalhos é importante que o professor esteja 

presente para interagir com o processo de trabalho dos estudantes, diagnosticando 

diferenças e conquistas, proporcionando uma análise das etapas do projeto. Os 

professores deverão encorajar os participantes do projeto a dizerem "NÃO" a 

qualquer espécie de droga. 

Na conclusão final o professor deverá propor uma avaliação geral de todo o 

processo. Após cada atividade, acontecerão trabalhos em grupos com discussões e 

elaboração de relatórios sobre o tema específico. 

 



  

99 
  

Obs.: Material Sujeito a Alterações 

RESULTADOS ESPERADOS: 

Com este projeto, esperamos que os estudantes se tornem mais conscientes 

sobre os malefícios causados pelo abuso de drogas à vida humana e que possam 

buscar sempre formas de melhorar a sua qualidade de vida, agindo com 

responsabilidade, preservando a nossa maior fonte de felicidade e realização: a 

saúde. 

Com certeza não queremos deixar esta marca em nossos estudantes, 

podemos e devemos mudar a realidade dos jovens que nos foram confiados. Ajudá-

los a escrever uma história com um final promissor. Que nossos estudantes não 

passem pela escola e se tornem uma simples página em branco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.canstockphoto.com.br/file_view.php?id=1942577
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13.6 Projeto Interventivo 

 

13.6.1 Justificativa 

 

A aprendizagem de todos os estudantes do Bloco 1 (1º, 2º e 3º ano) e do 

Bloco 2 (4º e 5º anos), fora da faixa etária, idade/ano e com dificuldades de 

aprendizagem é o objetivo maior do Projeto Interventivo. É uma ação que deve 

consolidar e ampliar conhecimentos, enriquecer as experiências culturais e sociais 

dos estudantes e ajudá-los a vencer obstáculos em sua aprendizagem, favorecendo 

seu sucesso na escola e na vida. Dessa forma, o projeto não se restringe a 

estudantes com dificuldades de aprendizagem, para não haver problemas de rotular 

os estudantes envolvidos.   O trabalho com o projeto interventivo através do 

reagrupamento dos estudantes do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) ganhou 

destaque nos planejamentos devido às necessidades observadas durante as 

regências dos professores em sala de aula. 

 

13.6.2 Objetivo Geral 

 

O Projeto tem como objetivo acompanhar o rendimento escolar de nossas 

crianças, ajudando de forma intensa os que estão com dificuldades. E gerar 

futuramente uma diminuição do fracasso escolar. 

 

13.6.3 Objetivos Específicos 

 

 Criar condições educacionais complementares à escola formal, a fim 

de promover o impulso necessário ao rompimento da cadeia baixo 

nível de escolaridade; 

 Criar programas básicos de educação ambiental e social não apenas 

para as crianças, mas para seus pais, familiares e agregados, como 

complemento às condições educacionais oferecidas a elas e com o fim 

de estimular o rompimento da cadeia pobreza/degradação 

ambiental/desintegração social; 

 Criar programas de educação com ênfase em aspectos alimentares, 

sociais, culturais, artísticos e de higiene pessoal; 
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 Promover o interesse pela livre associação, visando cooperação na 

comunidade onde habitam; 

 Desenvolver nas crianças noções básicas de cidadania e espírito de 

liderança. 

 Proporcionar alternativas culturais que desperte na comunidade o 

interesse pelo seu meio ambiente físico e social. 

 Desenvolver habilidades e competências da leitura, produção de texto, 

raciocínio lógico e psicomotricidade. 

 

13.6.4 Desenvolvimento 

 

O projeto trabalha com o marco didático do Ensinar para Compreensão. 

Apoiado numa abordagem construtivista e na teoria das inteligências múltiplas, 

organizando todos os procedimentos adotados junto aos estudantes atendidos. Para 

mantermos a qualidade e profundidade da nossa ação, contamos com o os 

professores do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) e dos professores do Bloco 2 - 4º 

e 5º anos, assim como a Coordenação Pedagógica e a Direção da Escola, que 

acontece por meio de aulas e oficinas e capacitação dos docentes, mediante cursos 

oferecidos pela Secretaria (EAPE- Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da 

Educação), além das reuniões mensais de análise da prática. Temos como desafio 

romper as barreiras causadas pela exclusão social, promovendo a educação integral 

dos estudantes, desde as informações pertinentes à educação do ensino 

fundamental, até o ensinamento básico de hábitos de higiene e nutrição, incluindo a 

socialização por intermédio do aprendizado e vivência da cultura e arte locais, 

regionais e nacionais. Os planejamentos se darão semanalmente e o registro 

também em formulários próprios. A preocupação com o rendimento e aprendizado 

escolar das crianças ganhou espaço semanal com horários específicos do primeiro 

tempo das aulas de terça-feira e realização das tarefas específicas para cada grupo. 

Este é um horário em que os estudantes podem contar com o auxílio das 

educadoras sociais voluntárias, com a pesquisa de livros do nosso acervo, bem 

como com a colaboração de outros colegas do mesmo ano escolar, através dos 

grupos de estudo. 
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13.6.5 Público Alvo 

 

Estudantes da EC 314 Sul que precisem em algum momento de intervenção 

para sanar algum tipo de dificuldade. 

 

13.6.6 Avaliação 

 

Dar-se-á ao término de cada bimestre, com discussão entre os docentes do 

avanço dos estudantes, o que determinará a manutenção ou não do estudante no 

projeto. 

 



  

103 
  

Obs.: Material Sujeito a Alterações 

13.7 Projeto Recebendo com Amor 

 

13.7.1 Justificativa 

“Sempre é preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em 

permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido 

das outras etapas que precisamos viver. Encerrando ciclos, fechando portas, 

terminando capítulos - não importa o nome que damos, o que importa é deixar no 

passado os momentos da vida que já se acabaram”. Com este pensamento, 

buscando minimizar o incomodo emocional que possa acontecer com os estudantes 

que estão saindo do Jardim de Infância e ingressando na Escola Classe, foi 

proposto um encontro entre os estudantes que estão chegando e os estudantes que 

estão saindo (5º ano). 

 

13.7.2 Objetivo Geral 

Receber os estudantes que estão chegando, oriundos do Jardim de Infância 

314 Sul (2º período – 05 anos). 

 

13.7.3 Objetivos Específicos 

 Proporcionar aos estudantes, tanto do Jardim de Infância, como os da 

Escola Classe momentos de relacionamento sócio afetivo; 

 Buscar sanar a ansiedade e curiosidade em relação ao novo (Escola 

Classe), enfrentado pelos estudantes do Jardim de Infância. 

 Desenvolver o espírito de responsabilidade e amabilidade nos 

estudantes do 5º ano. 

 

13.7.4 Desenvolvimento 

 Ao término do ano os estudantes do Jardim de Infância que 

ingressarão na Escola Classe são recebidos pelos estudantes do 5º 

ano que deixarão a escola; 

 Os estudantes do 5º ano tornam-se padrinhos e madrinhas dos 

estudantes do Jardim de Infância; 

 Os estudantes passam uma manhã ou uma tarde na escola, sendo 

ciceroneados pelos seus padrinhos e madrinhas; 
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 Após os padrinhos e madrinhas apresentarem toda a escola, corpo 

docente, assim como os diversos espaços, fazem um lanche gostoso e 

saudável; 

 Após o lanche a Direção das duas escolas conversam um pouco com 

os dois grupos; 

 Para finalizar a visita os estudantes trocam mensagens e cartões. 

 

13.7.5 Público Alvo 

Estudantes do Jardim de Infância 314 Sul que ingressarão na EC 314 Sul e 

estudantes do 5º ano da EC 314 Sul. 

 

13.7.6 Avaliação 

Será feita pelos pais e profissionais envolvidos após a visita dos estudantes 

do Jardim de Infância 314 Sul. 
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13.8 Projeto Prazer em Ler 

 

13.8.1 Apresentação 

A Equipe da Escola Classe 314 Sul, sentiu a necessidade de trabalhar a 

leitura de maneira mais dinâmica e eficaz, buscando incentivar e despertar nos 

estudantes com dificuldades na leitura e interpretação de texto e que apresentam 

um vocabulário pobre, a vontade e o interesse pelo mundo da leitura. Temos a 

pretensão com esse projeto de contribuir para a formação dos mesmos, em leitores 

críticos e participativos, com capacidade de interagirem com a realidade social em 

que estão inseridos e conscientes da sua importância na sociedade. Que essa 

atuação seja entendida como condição do exercício de sua cidadania. 

Como nossa escola sempre se preocupa em desenvolver uma educação de 

qualidade para todos, acreditamos que este projeto venha favorecer 

significativamente o processo ensino-aprendizagem e consequentemente melhorar o 

desempenho dos estudantes nas aulas, já que a leitura está inserida diariamente em 

todos os processos de ensino. No ano de 2019 o projeto contribuirá de maneira 

efetiva e sistemática com o Projeto Coletivo Anual:  

 

 

SABEDORIA: UM POR TODOS E TODOS PELO MUNDO 

 

“...a leitura é uma prática importante, sobretudo a literária que deve ser 

buscada e cultivada por todos, principalmente porque permite a humanização. ” 

Renata Junqueira de Souza  

 

 Envolver os estudantes no universo da leitura, de forma prazerosa requer 

muita disposição e compromisso por parte de todos que desejam construir uma 

sociedade mais justa e humana. 

 

13.8.2 Justificativa 

Sabe-se claramente que não é possível entender a educação desvinculada da 

leitura, pois esta é ferramenta indispensável à compreensão das várias 

possibilidades de aquisição de conhecimento, informação, cultura, lazer e integração 
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ao meio social em que está inserido; possibilitando a este, transformações 

individuais e coletivas relevantes ao seu desenvolvimento como cidadão. 

Ter acesso aos livros ou um tempo determinado simplesmente ao ato de ler 

não é o bastante para garantir o interesse e a formação de leitores. É necessário 

investir na mediação da leitura. É com esse objetivo que nasce o projeto: PRAZER 

EM LER; onde é desejo dos professores dessa escola animar a leitura com outras 

formas de linguagens (áudio) visuais como: fotos, histórias em quadrinhos, pinturas, 

cena de cinema, a música, dramatizações, imitações...    

Fica assim enriquecida a ideia das professoras Rosilene e Flávia em construir 

um projeto em que a leitura na escola e no dia a dia precisa ser introduzida de 

maneira tranquila, harmoniosa e prazerosa. Que envolva toda a comunidade 

escolar, sem cobranças dirigidas e imediatas. 

 

13.8.3 Objetivos Gerais 

 Desenvolver o hábito e o prazer em ler. 

 Tornar os leitores sensíveis ao que leem. 

 

13.8.4 Objetivos Específicos 

 Ler e interpretar textos; 

 Desenvolver a imaginação, a criatividade diante de situações que 

envolvam a escrita e a leitura; 

 Proporcionar o interesse em ler diversos tipos de textos; 

 Perceber o olhar, o ouvir e o falar literários; 

 Utilizar a sala de leitura para ampliar seus conhecimentos literários, 

como fonte de consulta. 

 

13.8.5 Desenvolvimento 

De acordo com o calendário específico o projeto se desenvolverá durante 

todo o ano letivo; com encontros de trinta minutos semanais (nas quartas-feiras), 

alternando as rodas de leitura, apresentações escritas e/ou encenações, contadores 

de histórias (tanto pelos próprios estudantes e professores da unidade de ensino, 

como convidados). 

 As rodas de leitura ocorrerão no pátio central, onde todas as turmas e a 

comunidade escolar de modo geral farão leitura silenciosa de diferentes textos 
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ofertados. As rodas serão divididas da seguinte forma: 1º, 2º e 3º anos; 4º e 5º anos 

com livros literários indicados para cada ano. Os professores, diretores, secretários e 

auxiliares poderão sentar em quaisquer das rodas. 

 A complementação do projeto se fará com o empréstimo de livros da 

Sala de Leitura e a utilização semanal do espaço de leitura da escola e 

interdisciplinaridade com o desenvolvimento das atividades do Projeto Coletivo 

Anual. 

 

13.8.6 Público Alvo 

Os estudantes da escola e toda a comunidade escolar. 

 

13.8.7 Avaliação 

Ocorrerá ao final de cada bimestre através de um pequeno questionário 

entregue a toda comunidade escolar. 
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13.9 Projeto Gincana Junina 

 

13.9.1 Justificativa 

O mês de junho sempre desperta um grande interesse nos estudantes em 

trabalhar o assunto “Festa Junina”. O mês é marcado por grandes comemorações, 

que se iniciam no dia 12/06, véspera do Dia de Santo Antônio e terminam no dia 29, 

dia de São Pedro. O auge das festas acontece entre os dias 23 e 24, dia de São 

João. As pessoas soltam fogos de artifícios, balões, enfeitam as ruas com 

bandeirinhas, fazem barraquinhas para jogos e comidas típicas e dançam quadrilha. 

As tradições culturais são um marco na formação de todo cidadão. Nós da Escola 

Classe 314 Sul priorizamos o resgate das tradições e mantemos a comemoração da 

FESTA JUNINA, onde toda comunidade escolar anualmente se envolve na 

construção da festa. A Gincana Junina surgiu como um elo de toda comunidade 

escolar, mantendo acesso aos três focos: econômico, social e cultural. 

 

13.9.2 Objetivo Geral 

Enriquecer o conhecimento da comunidade escolar quanto aos costumes das 

festas juninas. Isso se dará através de atividades lúdicas e prazerosas, contribuindo 

para a socialização dos estudantes e dos demais envolvidos. 

 

13.9.3 Objetivos Específicos 

 Conhecer as características das festas juninas em diferentes 

regiões do país; 

 Valorizar e demonstrar atitudes de respeito ao trabalho e ao 

homem do campo; 

 Compreender a história da festa junina, bem como seu valor 

dentro do folclore brasileiro, destacando seus aspectos sociais e 

religiosos; 

 Perceber a importância do trabalho em equipe e a união do 

mesmo; 

 Escolher um tema (nome) para a festa em cada ano letivo; 

 

13.9.4 Desenvolvimento 
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FESTA JUNINA 

GINCANA EDUCATIVA - COM TRÊS FOCOS: 

 

Econômico  Social Cultural 

 

A Gincana terá duração de duas semanas. 

 

Tarefa econômica: 

 

 Deverá ser cumprida diariamente, pela turma 

 A contagem será no horário de entrada, na fila 

 Os itens e pontuações serão enviados para casa, (bilhete informativo) 

 Execução: diariamente na entrada do turno 

 

Tarefa social: 

 

 Deverá ser cumprida uma vez por semana 

 Deverá envolver os seguintes segmentos: pais, estudantes, professores 

e auxiliares da educação 

 Será divulgada, através de bilhete informativo 

 Execução:  4ª feira - na entrada do turno 

                    

Os pais e auxiliares de educação poderão participar de mais de uma turma. 

 

Tarefa cultural: 

 

 Será divulgada, através de bilhete informativo 

 Execução: 5ª feira - após o recreio 

 Não há necessidade de trabalho escrito 

 Utilizem a criatividade para cumprir a tarefa: dramatizações, cantos, 

declamações. 

 

 Durante a Gincana Educativa: 
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 A comissão julgadora irá julgar as tarefas culturais e sociais e será 

formada por: 

01 professora; 01 pai ou mãe; 01 auxiliar da educação; 01 

estudante 

 Durante a gincana irão acontecer tarefas surpresas - Estudantes e a 

professora. 

 A TAREFA SURPRESA - Será divulgada no decorrer do dia.  

 Só receberá a pontuação se todos da turma, inclusive a professora, 

participarem da prova.  

 Durante a gincana terá uma tarefa chamada: “Missão Quase 

Impossível”, com pontuação bem alta. Será divulgada no início da 

gincana, com validade até o término, com horário pré-determinado. 

 

13.9.5 Público Alvo 

Comunidade Escolar da EC 314 Sul (corpo docente, auxiliares da educação, 

estudantes e pais) 

 

13.9.6 Avaliação 

A avaliação acontecerá no decorrer do projeto observando-se a participação, 

a colaboração e a organização dos estudantes e os demais envolvidos durante as 

atividades. 
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13.10 Projeto da Escola de Tempo Integral 

 

13.10.1 Fundamentação Teórica 

A educação integral no Brasil foi implantada a partir do Programa Mais 

Educação como um dos objetivos do Plano de Desenvolvimento em Educação e a 

principal ação indutora para a agenda de educação integral no país. Criado em 

2007, o programa tem como foco a ampliação da jornada escolar e 

reorganização curricular, visando uma educação integral, com um processo 

pedagógico que conecta áreas do saber à cidadania, ao meio ambiente, direitos 

humanos, cultura, artes, saúde e educação econômica.  

As atividades tiveram início em 2008, com a participação de 1.380 escolas, 

em 55 municípios, nos 27 estados para beneficiar 386 mil estudantes. Em 2015, o 

programa possuía quase 51.440 escolas inscritas, nos 26 estados e Distrito Federal. 

Em 2017 o programa foi renomeado para Programa Novo Mais Educação, 

coordenado pela Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC). O Programa Novo 

Mais Educação, criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela Resolução 

FNDE nº 17/2017, é uma estratégia do Ministério da Educação que tem como 

objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino 

fundamental, por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, 

otimizando o tempo de permanência dos estudantes na escola. 

Em 2019, o Programa foi implementado por meio da realização de 

acompanhamento pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática e do 

desenvolvimento de atividades nos campos de artes, cultura, esporte e lazer, 

impulsionando a melhoria do desempenho educacional mediante a complementação 

da carga horária em cinco ou quinze horas semanais no turno e contra turno escolar. 

O Programa tem por finalidade contribuir para a: 

I - Alfabetização, ampliação do letramento e melhoria do desempenho em 

Língua Portuguesa e Matemática das crianças e dos adolescentes, por meio de 

acompanhamento pedagógico específico; 

II - Redução do abandono, da reprovação, da distorção idade/ano, mediante a 

implementação de ações pedagógicas para melhoria do rendimento e desempenho 

escolar; 

III - Melhoria dos resultados de aprendizagem do ensino fundamental, nos 

anos iniciais e finais – 3º e o 9º ano do ensino fundamental regular. 

http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/apresentacao
http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao/apresentacao
http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf
http://educacaointegral.org.br/conceito/
http://educacaointegral.org.br/glossario/educacao-em-tempo-integral/
http://educacaointegral.org.br/glossario/curriculo/
http://educacaointegral.org.br/glossario/cultura/
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-basica/programas-e-acoes
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=49131-port-1144mais-educ-pdf&category_slug=outubro-2016-pdf&Itemid=30192
http://www.imprensanacional.gov.br/web/guest/consulta?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=http%3A%2F%2Fwww.imprensanacional.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsulta%3Fp_auth%3Dnh70a8qK%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=1350788&_101_type=content&_101_groupId=68942&_101_urlTitle=resolucao-n-17-de-22-de-dezembro-de-2017-1350784-1350784&_101_redirect=http%3A%2F%2Fwww.imprensanacional.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsulta%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_entryClassName%3D%26_3_modifiedselection%3D1%26_3_keywords%3D%26_3_documentsSearchContainerPrimaryKeys%3D15_PORTLET_1343873%252C15_PORTLET_1343886%252C15_PORTLET_1343899%252C15_PORTLET_1343912%252C15_PORTLET_1343691%252C15_PORTLET_1343704%252C15_PORTLET_1343717%252C15_PORTLET_1343730%252C15_PORTLET_1343743%252C15_PORTLET_1343639%252C15_PORTLET_1343652%252C15_PORTLET_1343665%252C15_PORTLET_1343678%252C15_PORTLET_1343808%252C15_PORTLET_1343821%252C15_PORTLET_1343834%252C15_PORTLET_1343847%252C15_PORTLET_1343860%252C15_PORTLET_1343756%252C15_PORTLET_1343769%26_3_modifieddayFrom%3D26%26_3_ddm_21040_artCategory_pt_BR_sortable%3D%26_3_format%3D%26_3_modifiedfrom%3D26%252F12%252F2017%26_3_formDate%3D1524247612131%26_3_modified%3D%255B20171226000000%2BTO%2B20171226235959%255D%26_3_modifieddayTo%3D26%26_3_modifiedto%3D26%252F12%252F2017%26_3_groupId%3D0%26_3_ddm_21040_pubName_pt_BR_sortable%3Ddo1%252C%2Bdo1a%252C%2Bdo1e%26_3_ddm_21040_artType_pt_BR_sortable%3Dresolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%26_3_modifiedyearTo%3D2017%26_3_ddm_21040_artSection_pt_BR_sortable%3Dminist%25C3%25A9rio%2Bda%2Beduca%25C3%25A7%25C3%25A3o%26_3_modifiedyearFrom%3D2017%26_3_modifiedmonthFrom%3D11%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_modifiedmonthTo%3D11&inheritRedirect=true
http://www.imprensanacional.gov.br/web/guest/consulta?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=http%3A%2F%2Fwww.imprensanacional.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsulta%3Fp_auth%3Dnh70a8qK%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=1350788&_101_type=content&_101_groupId=68942&_101_urlTitle=resolucao-n-17-de-22-de-dezembro-de-2017-1350784-1350784&_101_redirect=http%3A%2F%2Fwww.imprensanacional.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fconsulta%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_entryClassName%3D%26_3_modifiedselection%3D1%26_3_keywords%3D%26_3_documentsSearchContainerPrimaryKeys%3D15_PORTLET_1343873%252C15_PORTLET_1343886%252C15_PORTLET_1343899%252C15_PORTLET_1343912%252C15_PORTLET_1343691%252C15_PORTLET_1343704%252C15_PORTLET_1343717%252C15_PORTLET_1343730%252C15_PORTLET_1343743%252C15_PORTLET_1343639%252C15_PORTLET_1343652%252C15_PORTLET_1343665%252C15_PORTLET_1343678%252C15_PORTLET_1343808%252C15_PORTLET_1343821%252C15_PORTLET_1343834%252C15_PORTLET_1343847%252C15_PORTLET_1343860%252C15_PORTLET_1343756%252C15_PORTLET_1343769%26_3_modifieddayFrom%3D26%26_3_ddm_21040_artCategory_pt_BR_sortable%3D%26_3_format%3D%26_3_modifiedfrom%3D26%252F12%252F2017%26_3_formDate%3D1524247612131%26_3_modified%3D%255B20171226000000%2BTO%2B20171226235959%255D%26_3_modifieddayTo%3D26%26_3_modifiedto%3D26%252F12%252F2017%26_3_groupId%3D0%26_3_ddm_21040_pubName_pt_BR_sortable%3Ddo1%252C%2Bdo1a%252C%2Bdo1e%26_3_ddm_21040_artType_pt_BR_sortable%3Dresolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%26_3_modifiedyearTo%3D2017%26_3_ddm_21040_artSection_pt_BR_sortable%3Dminist%25C3%25A9rio%2Bda%2Beduca%25C3%25A7%25C3%25A3o%26_3_modifiedyearFrom%3D2017%26_3_modifiedmonthFrom%3D11%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_modifiedmonthTo%3D11&inheritRedirect=true


 

112 
 
Obs.: Material Sujeito a Alterações 

IV - Ampliação do período de permanência dos estudantes na escola. 

O Programa Novo Mais Educação será implementado nas escolas públicas 

de ensino fundamental, por meio de articulação institucional e cooperação com as 

secretarias estaduais, distrital e municipais de educação, mediante apoio técnico e 

financeiro do Ministério da Educação - MEC. 

Para auxiliar e realizar as atividades previstas no planejamento do Programa 

Novo Mais Educação, foram definidas as seguintes funções: 

I – Articulador da Escola, que será responsável pela coordenação e 

organização das atividades na escola, pela promoção da interação entre a escola e 

a comunidade, pela prestação de informações sobre o desenvolvimento das 

atividades para fins de monitoramento e pela integração do Programa com a 

Proposta Pedagógica (PP) da escola. O Articulador da Escola deverá ser indicado 

no Plano de Atendimento da Escola, devendo ser professor, coordenador 

pedagógico ou possuir cargo equivalente com carga horária mínima de 20 (vinte) 

horas, em efetivo exercício, preferencialmente lotado na escola; 

II – Mediador da Aprendizagem, que será responsável pela realização das 

atividades de Acompanhamento Pedagógico; 

III – Facilitador, que será responsável pela realização das 7 (sete) horas de 

atividades de escolha da escola. 

Além desses atores, cada Secretaria de Educação, no ato de adesão, indicou 

um coordenador municipal, distrital ou estadual que fará o acompanhamento do 

programa. 

No Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Educação atualmente conta 

com 358 Unidades Escolares com oferta de Educação em Tempo 

Integral, contemplando um total de 57.398 estudantes matriculados em todas as 14 

Coordenações Regionais de Ensino. A oferta é para o Ensino Fundamental, na 

Educação Infantil, Ensino Fundamental (series iniciais e finais) e Ensino Médio, 

sendo o atendimento realizado em dois formatos: de oito horas diárias e dez horas 

diárias de jornada escolar.   

Deste total, 10.202 estudantes são atendidos com jornada diária de dez horas 

diárias em 45 unidades escolares. Considera-se como público alvo para 

atendimento, prioritariamente, os estudantes que estão em situação de 

vulnerabilidade social, em defasagem idade/ano, com dificuldades de aprendizagem 

e que possuem histórico de evasão e repetência escolar. 
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A Escola Classe 314 Sul, sempre atenta ao desenvolvimento pedagógico de 

seus estudantes e na busca de um ensino de qualidade desenvolveu na Escola o 

Projeto que nasceu no final de 2008, surgindo da experiência do Projeto Interventivo 

e o estudo do BIA (1º ao 3º ano). Em 2010 o projeto ampliou até aos estudantes da 

4ª série/5º ano, com objetivo de promover o desenvolvimento de ações 

contextualizadas, adequando-as em termos de objetivos aos diferentes segmentos 

da comunidade e suas demandas. 

Em 2016 o projeto com a mesma estrutura, mas com nova metodologia 

passou a ter o objetivo de promover o desenvolvimento de ações contextualizadas, 

adequando-as aos diferentes segmentos da comunidade e suas demandas, tendo 

como eixos principais a valorização do pluralismo e do confronto de ideias, a 

tolerância e a cooperação como meios de desenvolvimento de capacidades para a 

convivência integrada, em um espaço cultural de socialização. 

Em 2017 o turno vespertino da Escola compôs em conjunto com a Escola 

Parque, em determinação da Regional de Ensino do Plano Piloto, a Rede 

Integradora (integral de dez horas), enquanto isso continuou a ser ofertado para os 

estudantes do turno matutino o integral de sete horas na Escola, com o objetivo de 

continuar a atender os estudantes deste turno que tinha como objetivo propiciar a 

aquisição de conhecimentos básicos em Língua Portuguesa (leitura e produção de 

texto) e Matemática através de atividades lúdicas que possibilitassem a 

aprendizagem de forma prazerosa. 

 Porém, no final deste ano, por decisão da Comunidade Escolar e do 

Conselho Escolar optou-se por não manter a adesão da Escola à modalidade de 

escola integral de dez horas com a Escola Parque (Rede Integradora) em 2019, 

ofertando apenas o modelo de educação integral antes vigente, de sete horas e para 

ambos os turnos. 

Para 2019 o projeto de Educação Integral em consonância com os 

pressupostos do Currículo em Movimento, do Plano Distrital de Educação e com a  

Proposta Pedagógica da Escola constitui por objetivo: promover a partir de 

atividades diversificadas, complementares e lúdicas o interesse do estudante pela 

rotina de estudo, e assim, na união entre família e escola construir uma educação 

que emancipe e forme  uma perspectiva humana que considere as múltiplas 

dimensões e necessidades educativas na promoção do sucesso escolar e   social. 
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A busca por tal objetivo se torna necessário pelo fato de como cita Saviani 

(1987), que a relevância do saber educacional, que envolve a disciplina e o intelecto 

do estudante é o mais importante.  

Conjuntamente com o professor e a participação ativa do estudante, a escola 

deve possibilitar a aquisição de conteúdos para garantir numa sociedade que o 

pontua, seja nas provas da escola, do vestibular ou no alcance de metas em um 

futuro emprego, o seu êxito. Trabalhar também no processo de aprendizagem a 

realidade do estudante em sala de aula, para que ele tenha discernimento e poder 

de análise de maneira crítica, e então, poder questionar, julgar e se posicionar com 

profundidade em relação a tal realidade e sua relação com o mundo, ou seja, que 

ele tenha uma base que o torne um cidadão autônomo e preparado para o futuro. 

Assim como Saviani, soma-se à sua voz as palavras de Libâneo, ambos 

colocam sob o domínio dos conteúdos a emancipação do estudante, mas não da 

forma do conhecimento tradicional, mas de forma crítica e ética. Os conteúdos como 

sistematização do conhecimento. Conhecimento que pode promover seu 

crescimento pessoal e a transformação social. 

Nesse sentido a escola pública tem o papel de instrumento de apropriação do 

saber e pode contribuir para eliminar a seletividade e exclusão social, e é este fator 

que deve ser levado em consideração, a fim de erradicar as gritantes disparidades 

de níveis escolares, evasão escolar e marginalização. 

A partir dessa perspectiva, o que pode impedir o desenvolvimento do 

estudante e levá-lo ao fracasso escolar são fatores externos, tais como saúde, 

nutrição, fatores psicológicos e cognitivos, bem como de ordem familiar, e esses 

elementos contribuem negativamente para a absorção dos conteúdos, mas é preciso 

se fazer chegar ao estudante a mensagem da importância da educação para a sua 

vida e, também, fazendo-o encará-la como agente transformador, em um âmbito 

maior, que é na comunidade onde vive.  

 

13.10.2 Metodologia 

Público-alvo: 

Com base nas considerações anteriores e respeitando os limites estruturais 

da Escola, o público-alvo de estudantes que são convidados a participarem da 

Educação Integral são crianças que, conforme diagnóstico inicial dos professores 

regentes possuem alguma dificuldade ou atraso no desenvolvimento pedagógico, 
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assim como, aqueles que se encontram em algum nível de risco de vulnerabilidade 

social. 

Os estudantes indicados e matriculados na Educação Integral participarão no 

contra turno de atividades diversificadas e lúdicas que tem por objetivo promover o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas para o raciocínio verbal (escrita, leitura 

e interpretação), o raciocínio numérico (lógico-matemático) e a psicomotricidade fina, 

que por sua vez, contribuam para a apropriação dos conteúdos trabalhados em sala 

de aula pelo professor regente. 

Tais atividades serão apresentadas a partir de oficinas que estarão dividas 

em dois ambientes, a saber, a Sala de Leitura onde ocorreram as atividades de 

raciocínio verbal e na Sala de Informática na qual ocorrerão as atividades de 

raciocínio numérico, nas quais os estudantes serão organizados a partir de horários. 

 

Horários 

Manhã: (estudantes do vespertino) 

9h Entrada e Lanche 

9h25 a 10h35 Oficinas Sala de Leitura/Sala de Informática 

10h35 a 11h45 Oficinas Sala de Informática /Sala de Leitura 

11h45 Almoço 

12h15 a 13h15 Descanso 

13h15 Início das aulas 

 

Tarde: (estudantes do matutino) 

12h30 Almoço 

13h a 14h Descanso 

14h a 15h Oficinas Sala de Leitura/Sala de Informática 

15h a 16h Oficinas Sala de Informática/Sala de Leitura 

16h Lanche e Saída 

Oficinas 

Sala de Leitura 

Oficina do “Lazer de Casa” = garantir a execução das atividades para casa e 

promover uma rotina de estudos. Duração: Pelo menos 30 minutos, diariamente. 

Oficina da LEI (leitura, escrita e interpretação) = realizar leitura dirigida 

(“Contação” de histórias) e a interpretação das mesmas (reconto) por meio do 
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diálogo, desenho ou escrita. Trabalhar temas indicados pelos professores. Duração: 

30 minutos, dias alternados. 

Oficina Jogos da LEI = aplicar jogos que favoreçam as bases cognitivas para 

o letramento, desenvolvimento da leitura, escrita e interpretação. Duração: 30 

minutos, dias alternados. 

Sala de Informática 

Oficina das Máquinas = promover por meio do acesso digital jogos educativos 

que fomentem o desenvolvimento das habilidades de raciocínio lógico. Duração: 1 

hora, dias alternados. 

Oficina jogos da RL = aplicar jogos que favoreçam as bases cognitivas para o 

letramento e o desenvolvimento, dentre outras habilidades, do raciocínio lógico e 

matemático. Duração: 1 hora, dias alternados. 

 

Equipe 

Para atender as demandas da Educação Integral e garantir o funcionamento 

das oficinas participarão, sob orientação da Coordenação do Integral, Educadores 

Sociais Voluntários (presentes na Sala de Leitura e Sala de Informática). 

 

Planejamento 

O planejamento das atividades e intervenções para cada oficina será 

realizado pela equipe em coordenação uma vez por semana para garantir a 

diversificação e o registro das atividades. 

 

Avaliação 

A avaliação do trabalho e seus resultados acontecerão em todo o período de 

realização do projeto e em pelo menos três níveis: entre a equipe, com os 

estudantes e no feedback dos professores regentes.  

Entre a equipe, no cotidiano e nos momentos de coordenação/planejamento. 

Com os estudantes observado o registro da frequência e participação nas oficinas. 

No feedback dos professores regentes por demanda deles e na participação da 

coordenação do integral nas reuniões de conselho de classe bimestrais. 

 

Anexos 
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Segue abaixo lista de jogos a serem utilizados nas Oficinas, de acordo com a 

área cognitiva a ser desenvolvida, com uma breve descrição e aplicação dos 

mesmos, importante lembrar que não é uma lista fechada e pode ser ampliada para 

garantir a diversidade das atividades nas Oficinas. 

 

Raciocínio Verbal 

Caixa PNAIC 2013 (10 Jogos) – proporcionar o letramento, formação das 

palavras e raciocínio lógico verbal. (2º e 3º anos) 

Caixa PNAIC CEEL (10 jogos) – muito próximo do anterior. Proporcionar o 

letramento, formação das palavras e raciocínio verbal. (2º e 3º anos) 

Slam Jogo de Cartas – formar palavra a partir das letras em cada carta. (2º ao 

5º anos) 

Léxico Arena – formar palavras a partir da distribuição de letras sobre o 

tabuleiro, são contados pontos por cada letra + o número de letras que a palavra 

tem, subtrai 20 pontos se “comprar” 5 letras além das distribuídas. (4º e 5º anos) 

Alfabeto Móvel (maiúsculas e minúsculas) – formar palavras a partir de letras 

isoladas e distinguir letras maiúsculas das minúsculas, assim como acentuadas das 

não acentuadas.  

Luz das Letras – proporcionar o desenvolvimento da leitura, escrita e 

interpretações por meio de uma série de jogos informatizados. (2º ao 5º anos) 

Raciocínio Lógico – Numérico e psicomotricidade fina 

Léxico Arena – formar palavras a partir da distribuição de letras sobre o 

tabuleiro, são contados pontos por cada letra + o número de letras que a palavra 

tem, subtrai 20 pontos se “comprar” 5 letras além das distribuídas. (4º e 5º anos) 

Que horas são – proporcionar o desenvolvimento do raciocínio numérico na 

leitura correta das horas. (2º aos 5º anos) 

Bingo – proporcionar o raciocínio numérico a partir do reconhecimento dos 

números. (2º aos 5º anos) 

Uno jogo de cartas – jogo de estratégia para desenvolver o raciocínio lógico e 

numérico. (4º e 5º anos) 

Dominó das operações – jogo para desenvolver diretamente o raciocínio 

numérico a partir das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. No 

encaixe de pedras que possuem uma operação e um resultado. (2º aos 5º anos) 
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Banco Imobiliário – jogo de estratégia para desenvolver o raciocínio numérico 

a partir de valores monetários. 

Dominó – jogo de estratégia para desenvolver o raciocínio lógico e abstrato 

na contagem hipotética do número de pedras. (2º aos 5º anos) 

Xadrez – jogo de estratégia para desenvolver o raciocínio lógico-espacial-

numérico e a memória. (2º ao 5º ano) 

Ilha do Tesouro – jogo de estratégia para desenvolver o raciocínio lógico e o 

numérico no uso de dados. (4º e 5º anos) 

Terremoto – jogo de estratégia para desenvolver o raciocínio espacial e, por 

consequência, o raciocínio lógico. (2º aos 5º anos) 

Quebra cabeças – jogo para desenvolver a memória viso-espacial e, por 

consequência o raciocínio lógico na junção das peças. (2º aos 5º anos) 

Mesa Maluca – jogo para desenvolver do raciocínio espacial e na motricidade, 

a noção de equilíbrio. (4º e 5º ano) 

Centopeia Balancinho - jogo para desenvolver do raciocínio espacial e na 

motricidade, a noção de equilíbrio. (2º e 3º ano) 

 

13.10.3 Cronograma 
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Preparação do 
projeto 

 X           

Início   X          

Atividades   X X X X X X X X X X 

Encerramento do 
projeto 

           X 
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13.11 Projeto Banco Escolar 

                                                          Professora Elisângela Paz Dias 

13.11.1 Justificativa 

Diante de algumas dificuldades comportamentais e de aprendizagem surgiu o 

projeto que traz   uma forma interessante de trabalhar o sistema monetário em sala 

de aula diariamente, não como o conteúdo de um bimestre, mas durante todo o ano 

letivo. Cria alternativas para trabalhar de forma intensa o Sistema Monetário de 

modo que o estudante aprenda, e ao mesmo tempo equilibra a 

disciplina. Pretendendo levar o estudante a pensar ativamente na vida diária e 

aprender a construir sua autonomia. 

 

13.11.2 Objetivo Geral 

Utilizar o sistema monetário, desenvolvendo o reconhecimento da nossa 

moeda; 

Estimular os estudantes a construírem o conhecimento de forma significativa 

e a responsabilizá-los por seu aprendizado. 

 

13.11.3 Objetivos Específicos 

 Incentivar regras de convivência 

 Encorajar os educandos a pesquisar e questionar; 

 Promover o hábito de estudo na escola e em casa; 

 Tornar a busca pelo conhecimento uma ação prazerosa; 

 Identificar a recompensa do trabalho; 

 Incentivar a prática de pensamentos, palavras e atos positivos e 

construtivos; 

  Oferecer dicas para solução de problemas em sala de aula. 

 Conhecer algumas formas de economizar e valorizar o nosso 

dinheiro; 

 Reduzir o consumo desnecessário; 

 Saber que dinheiro não compra tudo; 

 Estimular os estudantes a fazer todas as tarefas e ter bom 

comportamento em sala de aula. 
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13.11.4 Desenvolvimento 

O professor deverá testar os conhecimentos prévios dos estudantes: 

conversará com eles sobre a história do dinheiro. O que desejam aprender sobre 

dinheiro?  Será que sempre existiram cédulas e moedas? Vocês conhecem 

dinheiro? 

Mediante as ideias e interesses apresentados pelos estudantes é possível 

discutir sobre o que é dinheiro, para que serve quem inventou e as mudanças 

ocorridas.  

A partir das respostas dos estudantes, o professor deverá solicitar uma 

pesquisa sobre a história do dinheiro. Depois quando as crianças retornarem com o 

material, o professor deverá lê-lo na grande roda. As principais informações deverão 

ser registradas e fixadas no mural da sala. Todos deverão ler a pesquisa, assim os 

estudantes saberão que há dois mil anos atrás não havia dinheiro. Os comerciantes 

trocavam as mercadorias. Depois passaram a trocar as mercadorias por ouro, prata. 

Os romanos utilizavam o sal de cozinha como forma de pagamento. Assim surgiu a 

palavra salário. O gado era uma mercadoria utilizada como troca. O escambo era a 

troca de mercadorias por outra. Ao longo do tempo tiveram diversos formatos e as 

cédulas de papel surgiram na idade média os negociantes davam recibos como 

garantia e com o tempo, esses recibos foram utilizados como pagamento, dando 

origem ao dinheiro. 

O dinheiro do sistema monetário, é formado por cédulas e moedas. Possibilita 

a compra, todos os países possuem e cada um tem que dá um nome para seu 

dinheiro: euro, dólar, libra, marco. No Brasil, o primeiro dinheiro chamava-se real, 

depois passou a ser réis, cruzeiro, cruzado, cruzado novo e voltou a ser real. 

 

Primeira etapa: 

Produzir textos sobre a utilidade do dinheiro, o que eles pensam sobre o 

assunto, saber a noção que eles têm sobre o valor do dinheiro. A cada produção, o 

professor faz a correção da ortografia, pontuação, estrutura; individual e 

coletivamente também. Sugestões de temas para as produções textuais: 

 Para que serve o dinheiro? 

 Com mil reais eu compraria... 

 Dinheiro é tudo em sua vida? 

 Dinheiro compra tudo? 
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Ao final o professor pode montar um livro com as produções dos estudantes. 

 

Segunda etapa: 

O professor pega uma caixa grande para confeccionar o “Banco Escolar” 

(uma espécie de caixa decorada), providenciar várias cédulas e moedas (em real) 

fictícias, usar pastas (A5), colocar para cada estudante uma pasta devidamente 

personalizada com o nome de cada criança, para ser a poupança individual, onde 

eles deverão guardar seu dinheiro no banco (dentro da caixa), cada estudante 

também terá uma ficha bancária. Isso fará com que eles não corram o risco de 

perder as cédulas e moedas. Também compreenderão que as pessoas guardam 

dinheiro no banco e que é a forma mais segura. 

 

Terceira etapa (durante todo o ano letivo): 

Pagar diariamente os estudantes por suas tarefas e descontar quando 

necessário. Com o dinheiro que eles conquistarem, deve-se fazer bimestralmente 

um leilão com doações e brinquedinhos ou uma barraca com venda de alimentos 

como bolo, pipoca, doces, dentre outros. Os estudantes devem estar em contato 

com o dinheiro todo dia, fazer trocas, contar para ver quem tem mais, subtrair 

quando perder. Fazer anotações na ficha bancária com os débitos e os créditos. 

Desta forma circulamos a moeda e ofertamos a todos os estudantes a oportunidade 

de juntar dinheiro e participar dos leilões. 

 

Sugestões: 

- Optar por fazer o pagamento diário ou semanal (toda sexta). O estudante 

que cumprir todas as tarefas e também tiver um bom comportamento ganha R$ 

2,00. A cada "infração" perde R$ 1,00. 

- Quando for colocar os produtos para vender, fazer cartazes com os preços e 

cada estudante pode ficar no caixa um pouquinho. 

- Fica a cargo dos estudantes e professor arrecadar roupas, calçados, dentre 

outros... para no final do ano letivo, montarem um Bazar ou Brechó. 

 

- Atividades propostas: 

 Tarefas de sala 
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 Tarefas de casa 

 Organização da fila 

 Respeito aos docentes, discentes e demais funcionários da escola 

 Atenção durante as explanações e informes 

 Utilização do uniforme 

 Pontualidade 

 Assiduidade 

 

- Material utilizado: 

 Cédulas e moedas; 

 Pastas A5 com nome dos estudantes 

 Ficha bancária para registro de depósitos e retiradas 

 

13.11.5 Público Alvo: 

Estudantes do 3º, 4º e 5º anos 

 

13.11.6 Cronograma: 

Durante todo o ano letivo 

 

13.11.7 Avaliação: 

Acompanhar o desenvolvimento e desempenho dos estudantes durante o 

processo de aprendizagem. Observar no decorrer de cada etapa se os estudantes: 

compreenderam e fizeram uso do sistema monetário; representaram números e 

resolveram situações problema utilizando o sistema monetário. Verificar a cada 

bimestre se todas as regras foram observadas de maneira eficaz. 
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13.12 Projeto Jornal: Folhinha 314 Sul 

 

13.12.1 Justificativa 

Considerando a necessidade de fazer uma interação entre as disciplinas, 

seus professores e os estudantes; de colocar em ação o Laboratório de Informática; 

de incentivar o hábito da leitura; de trabalhar numa proposta interdisciplinar; de 

explorar questões culturais e temas transversais, envolvendo os setores e os 

segmentos da comunidade escolar, justifica-se a elaboração deste projeto. 

 

13.12.2 Objetivo Geral 

Envolver os setores e os segmentos da escola num processo de interação, 

buscando a efetivação do trabalho interdisciplinar e a aplicação da informática na 

educação. 

 

13.12.3 Objetivos Específicos 

 Incentivar o hábito da leitura; 

 Explorar questões culturais; 

 Aprofundar conhecimentos sobre temas transversais; 

 Estimular a descoberta, a pesquisa e o senso crítico; 

 Proporcionar ao estudante condições para construir conhecimento 

frente a situações específicas; 

 Utilizar instrumentos e informações proporcionados pela tecnologia; 

 Concretizar o trabalho interdisciplinar, envolvendo as disciplinas, seus 

professores e estudantes; 

 Comprometer e envolver os diversos segmentos da comunidade 

escolar na criação, elaboração e edição do jornal; 

 Oportunizar ao estudante a experiência de montagem de um jornal. 

 

13.12.4 Desenvolvimento 

A partir do momento que as turmas de 4º e 5º anos decidiram produzir um 

jornal com notícias internas e externas, foram tomados alguns procedimentos: 

 Eleição para escolha do nome do jornal, envolvendo toda escola;  

 Visita à redação de um jornal local; 

 Conversa informal com um estudante de jornalismo; 
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 Escolha do corpo diretivo do jornal; 

 Organização das seções do jornal; 

 Escolha dos colaboradores; 

 Distribuição de atividades; 

 Orientação dos professores na criação de textos, artigos, charges, 

passatempos, etc., pelos estudantes; 

 Seleção e organização do material; 

 Montagem e revisão do jornal; 

 Edição e publicação do jornal. 

 

13.12.5 Público alvo 

Comunidade Escolar. 

 

13.12.6  Cronograma 

De maio a dezembro 

 

13.12.7  Avaliação 

A avaliação acontecerá durante todo o projeto, observando o interesse, 

participação, envolvimento dos estudantes nas atividades propostas. 
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15 ANEXOS 
 

15.1 Formulários Construção do PP 

 

15.1.1 Questionário Diagnóstico Pais/Responsáveis 

 



  

129 
  

Obs.: Material Sujeito a Alterações 
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15.1.2 Questionário Diagnóstico Professores 
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15.1.3 Questionário Ano Letivo 

 

      2019 

 2019 
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15.1.4 Estudo e Analise da PP 

 

 

 

 

 

Orientações 

Estudo e Análise da Proposta Pedagógica 

A – Participantes do grupo: 
1 - __________________________________ 

2 - __________________________________ 

3 - __________________________________ 

4 - __________________________________ 

5 - __________________________________ 

B – Encontros: 

1º Encontro 

 Objetivo Geral 

 Objetivos Específicos 

 Metas 

 Alimentação Escolar 

 Horta Escolar 

 

2º Encontro 

 Saúde Escolar 

 Conselho Escolar 

 Ensino Religioso 

 Atendimento Psicopedagógico 

 

3º Encontro 

 Serviço de Orientação Educacional 

 Plano de Ação 2017 – SOE 

 Coordenação de Multimídia 

C – Observações importantes: 

 Projetos: 

 PROERD 

 Prazer em ler 
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Acompanhamento 

Pedagógico 
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Proposta  Pedagógica 
                                                2019 
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(Gincana Julina) 



 

146 
 
Obs.: Material Sujeito a Alterações 



  

147 
  

Obs.: Material Sujeito a Alterações 

(LABORATÓRIO DE APRENDIZAGEM – ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO) 
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AVALIAÇÃO DO PP 
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 15.1.3 Instrumento de Coleta de Dados 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
Coordenação Regional de Ensino Plano Piloto 

Unidade Regional de Educação Básica 
Escola Classe 314 Sul 

 

 

Senhores pais e/ou responsáveis, 

 

O Relatório abaixo é de extrema importância para começar o preenchimento 

do “Diário de Classe”. É fundamental que cada um de vocês responda este 

formulário o mais rápido possível e entregue para a professora da turma de seu 

(sua) filho (a). Certos de sua colaboração, desde já, agradecemos. 

A Direção   

 

Instrumento de Coleta de Dados 

 

A – Dados de Identificação: 

 

Nome do(a) estudante: _________________________________________________ 

Data de nascimento: _____/_____/______ Ano: _________ 

Turma:________ Turno: _____________________ 

Endereço: ___________________________________________________________ 

Região Administrativa: _________________________________________________ 

Número de irmãos: _____ Telefone(s) fixo(s): _______________________________ 

Celular(es):__________________________________________________________ 

Outros em caso de emergência: _________________________________________ 

Nome do pai: ________________________________________________________ 

Profissão: __________________ Religião: ___________ Escolaridade: __________ 

Idade: ____ Local de Trabalho: __________________ Telefone(s): _____________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

Nome da mãe: _______________________________________________________ 

Profissão: __________________ Religião: __________ Escolaridade: ___________ 

Idade: ___ Local de Trabalho: _________________ Telefone(s): _______________ 
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E-mail: _____________________________________________________________ 

E-mail do responsável: ________________________________________________ 

 

B – Renda Familiar: 

(   ) salário mínimo (   ) dois salários (   ) três salários (   ) mais de três salários 

 

C – Etnia: 

(   ) branca   (   ) negra   (   ) parda     (   ) amarela   (   ) indígena 

 

D – Origem do estudante: 

1. Onde o estudante estudou ano passado:(   ) rede pública (   ) rede particular 

2. O estudante já foi retido em algum ano? (   ) não (   ) sim 

Se “sim”, em qual (is) ano (s)? ___________________________________________ 

3. Porque você escolheu nossa escola para matricular seu (sua) filho (a)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Frequentou creche? (   ) não (   ) sim 

5. Frequentou Educação Integral? (   ) não (   ) sim 

 

E – Outras Informações: 

1. Quem é o responsável pelo (a) estudante no dia a dia? 

 ________________________________________________________________ 

2. O(a) estudante realiza as atividades propostas pelo(a) professor(a) sozinho(a)?      

(   ) não   (   ) sim 

3. Costuma ter horário fixo para estudar?  (   ) não       (   ) sim 

4. Tem um lugar apropriado para realizar as atividades escolares? 

(   ) não       (   ) sim 

5. O (a) estudante ajuda nas atividades do lar?  (   ) não       (   ) sim 

6. A família recebe “Projeto Presença” (Bolsa Família)?    (   ) não       (   ) sim 

7. Horário em que a criança (normalmente) acorda _________ e dorme _________ 

8. O (a) estudante costuma assistir à televisão?    (   ) não        (   ) sim 

 Dê exemplos da programação preferida da criança: _______________________ 

9. O (a) estudante dispõe de material de leitura em casa?    (   ) não     (   ) sim 
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 De que tipo? ______________________________________________________ 

10. O (a) estudante participa de algum grupo cultural organizado pela comunidade? 

 (   ) dança (   ) canto (   ) igreja (   ) capoeira (   ) não participa         

(   ) outro ______ 

11. O (a) estudante tem acesso a lazer com a família?     (   ) não        (   ) sim 

 (   ) cinema (   ) teatro (   ) clube (   ) zoológico (   ) parque         

(   ) outro ___________ 

12. O (a) estudante possui algum problema de saúde?    (   ) não        (   ) sim 

 Em caso afirmativo, qual? ___________________________________________ 

13. O (a) estudante toma algum medicamento?   (   ) não        (   ) sim 

 Em caso afirmativo, qual? ___________________________________________ 

14. O (a) estudante tem algum acompanhamento médico?   (   ) não        (   ) sim 

 Em caso afirmativo, qual? ___________________________________________ 

15. O (a) estudante tem alergia a algum medicamento ou alimento? 

(   ) não        (   ) sim 

 Em caso afirmativo, o que provoca a alergia? ____________________________ 

16. Em que local o (a) estudante costuma brincar? 

(   ) em casa    (   ) na rua   (   ) na casa e amigos   (   ) Outro local ______________ 

17. Com quem costuma brincar? _________________________________________ 

18. Faz amigos com facilidade?  (   ) não     (   ) sim 

 A que você atribui isso? _____________________________________________ 

19. O (a) estudante gosta da escola?   (   ) não      (   ) sim 

 Justifique sua resposta: _____________________________________________ 

20. O (a) estudante tem professor (a) particular? 

(   ) não     (   ) sim 

21. O (a)  estudante tem permissão para participar de aulas de ensino religioso? 

    (   ) não     (   ) sim 

22. O (a) estudante vai sozinho para casa?   (   ) não     (   ) sim 

      Caso não vá sozinho, quem está autorizado a pegá-lo? 

 (   ) mãe     (   ) pai      (   ) outros 

      Especifique quem são os outros: ______________________________________ 

23. Qual o meio de transporte utilizado pelo (a) estudante? ____________________ 

24. Em caso de acidente, encaminhar o (a) estudante para onde? ______________ 

25. Qual o tipo sanguíneo do estudante? 
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(   ) O+   (   ) A+   (   ) B+   (   ) AB+   (   ) O-   (   ) A-   (   ) B-   (   )AB- 

26. O (a) estudante manifesta vontade de estudar e de vir para a escola? 

 (   ) não    (   ) sim 

    Como isso é observado? _____________________________________________ 

27. Registre sua (s) sugestão (ões) para aplicação da verba pública que a escola 

receberá este ano: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

28. Registre aqui sua (s) expectativa (s) em relação ao presente ano letivo: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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29. Espaço reservado para sugestão (ões), crítica (s) e elogio (s): 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

“A melhor maneira de tornar as crianças boas, é torna-las felizes. ” 

Oscar Wilde 
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15.1.4 Dados Coletados 

 



 
 

155 
  

Obs.: Material Sujeito a Alterações 

15.2  Plano de Ação 

 

15.2.1 Plano de Ação Coordenação Pedagógica 

 

Plano de Ação – COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

E.C 314 SUL 

Objetivos Ações Responsáveis Cronograma Avaliação 

Dar suporte no 
planejamento das aulas. 

Coordenação individual 
com os professores. 
Janela Pedagógica 

Coordenadores Local 
Bruno e Rosângela 

No decorrer do ano 
letivo de 2019 

A avaliação será 
realizada 

bimestralmente. 

Auxiliar os estudantes na 
aquisição e fixação de 

conhecimentos básicos em 
todas as áreas de estudo. 

Atendimentos e 
acompanhamento 

individual dos 
estudantes com 
dificuldades de 
aprendizagem. 

Coordenadores Local 
Bruno e Rosângela 

No decorrer do ano 
letivo de 2019. 

A avaliação será 
realizada 

bimestralmente. 

Manter o planejamento das 
aulas em dia e garantir o 
mínimo de dias letivos 

previsto em lei. 

Substituição de 
professores em abono e 

LTS. 

Coordenadores Local 
Bruno e Rosângela 

No decorrer do ano 
letivo de 2019. 

A avaliação será 
realizada 

bimestralmente. 

Coordenar e orientar os 
professores para que o 

Conselho de Classe atinja 
seus objetivos. 

Organização e 
participação nos 

conselhos de classe. 

Coordenadores Local 
Bruno e Rosângela 

No decorrer do ano 
letivo de 2019. 

A avaliação será 
realizada 

bimestralmente. 

Informar aos pais sobre a 
desenvolvimento escolar 

dos estudantes. 
Atendimento aos pais. 

Coordenadores Local 
Bruno e Rosângela 

No decorrer do ano 
letivo de 2019. 

A avaliação será 
realizada 

bimestralmente. 

Auxiliar os estudantes que 
necessitem de atendimento 

individualizado. 
Apoio ao SOE. 

Coordenadores Local 
Bruno e Rosângela 

No decorrer do ano 
letivo de 2019. 

A avaliação será 
realizada 

bimestralmente. 



 

156 
 
Obs.: Material Sujeito a Alterações 

Objetivos Ações Responsáveis Cronograma Avaliação 

Manter a disciplina dos 
estudantes no momento 
em que não estão em 

sala. 

Apoio nos intervalos de 
aula, entrada e saída de 

estudantes. 
Oficinas do recreio 

Coordenadores Local 
Bruno e Rosângela 

No decorrer do ano 
letivo de 2019. 

A avaliação será 
realizada 

bimestralmente. 

Aprofundar os 
conteúdos ministrados 

em sala. 

Agendamento e 
organização de visitas 

pedagógicas 

Coordenadores Local 
Bruno e Rosângela 

No decorrer do ano 
letivo de 2019. 

A avaliação será 
realizada 

bimestralmente. 

Alinhar todos os 
projetos da escola e 

auxiliar os professores 
no cotidiano escolar. 

Organização das 
reuniões coletivas. 

Coordenadores Local 
Bruno e Rosângela 

No decorrer do ano 
letivo de 2019. 

A avaliação será 
realizada 

bimestralmente. 

Auxiliar os professores 
na elaboração das 

avaliações. 

Orientação das 
avaliações bimestrais. 

Coordenadores Local 
Bruno e Rosângela 

No decorrer do ano 
letivo de 2019. 

A avaliação será 
realizada 

bimestralmente. 

Alinhar as atividades 
pedagógicas com 

Currículo da SEDF. 

Elaboração das 
atividades pedagógicas 

em geral. 

Coordenadores Local 
Bruno e Rosângela 

No decorrer do ano 
letivo de 2019. 

A avaliação será 
realizada 

bimestralmente. 

Dar suporte à Direção, 
SOE e professores no 
atendimento aos pais. 

Apoio às reuniões 
bimestrais de pais. 

Coordenadores Local 
Bruno e Rosângela 

No decorrer do ano 
letivo de 2019. 

A avaliação será 
realizada 

bimestralmente. 

Assegurar os direitos de 
adequação aos 

estudantes ANEE´s. 

Aplicação de avaliações 
bimestrais e 

institucionais para os 
estudantes ANEE’s. 

Coordenadores Local 
Bruno e Rosângela 

No decorrer do ano 
letivo de 2019. 

A avaliação será 
realizada 

bimestralmente. 
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15.2.2 Plano de Ação Orientação Educacional 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
Coordenação Regional de Ensino Plano Piloto 

Unidade Regional de Educação Básica 
Escola Classe 314 Sul 

 

 

Plano de Ação 

Orientação Educacional 

Nível local – 2019 

 

CRE: Plano Piloto/ Cruzeiro  
Coordenador Intermediário: Edinira 

U.E. : Escola Classe 314 Sul 

Orientador (a) Educacional: Carolina de Freitas Adjuto de Oliveira  
Matrícula: 33981-4  
E-mail: caroladjuto@hotmail.com 
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Eixo 

 Cronograma 

Atividades 

F
e

v
e

re
ir
o
 

M
a

rç
o

 

A
b

ri
l 

M
a

io
 

J
u

n
h
o
 

J
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lh
o
 

A
g

o
s
to

 

S
e

te
m

b
ro

 

O
u

tu
b

ro
 

N
o
v
e

m
b

ro
 

D
e
z
e

m
b

ro
 

01 

Ações para 
implementação do 

Serviço de Orientação 
Educacional 

Reunião com os professores X           

 

02 
Ações  no âmbito 

institucional 
 

Formação das turmas x           

Participação nas Reuniões Coletivas x x x x x x x x x x x 

Participação no Conselho de Classe    x  x   x  x 

Participação na Semana de Valorização das Pessoas 
com Deficiência 

 x  
 
 

 
 
 

 x    

Participação na Gincana Junina    x x       

Participação na Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica 

   
 
x 

       

Participação na Reunião Coletiva dos Orientadores 
Educacionais 

 x x x x x x x x x x 

Participação no projeto desenvolvido pela escola 
denominado 

Sabedoria: UM POR TODOS E TODOS PELO 
MUNDO 

x x x x x x x x x x x 

Acompanhamento e implementação  da Proposta 
Pedagógica  da escola 

x x x x x x x x x x x 

03 
 

Ações junto ao corpo 
docente 

Atendimento individualizado x x x x x x x x x x x 

Análise da turma junto com o professor x x          
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03 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ações junto ao corpo 
docente 

 

Orientação em relação à forma de trabalho com os 
estudantes especiais 

x x x x x x x x x x x 

Atendimento, junto com os professores, dos 
profissionais ( psicólogo, fonoaudiólogo e 

psicopedagogo) que atendem os estudantes 
x x x x x x x x x x x 

Participação na elaboração da Adequação Curricular 
dos estudantes com necessidades educacionais 

especiais 

 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

Atendimento aos pais dos estudantes x x x x x x x x x x x 

Elaboração de relatórios para serem enviados aos 
profissionais que atendem os estudantes 

x 
x 
 

x 
 

x 
 

x x x x x x x 

Auxílio no preenchimento da ficha de 
encaminhamento, dos estudantes, para a Equipe 

Especializada de Apoio à Aprendizagem 
 x x x x x x x x x  

Entrega de relatórios de todos os estudantes que 
apresentam diagnóstico 

 x x x x x x x x x x 

 
 
 
 

04 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ações junto ao corpo 
discente 

 
 
 
 

Atendimento individualizado e coletivo x x x x x x x x x x x 

Aplicação TAV x x x x x x x x x x x 

Aplicação da autoavaliação ao final de cada bimestre    x  x   x  x 

Encaminhamento dos estudantes a outros 
profissionais quando necessário 

x x x x x x 
x 
 

x 
 

x 
 

x x 

Desenvolvimento de atividades abordando o 
relacionamento interpessoal 

     x x x x x  

Desenvolvimento de atividades sobre Hábitos de 
Estudo 

   x x       
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04 

 
 
 

Ações junto ao corpo 
discente 

 
 
 
 

Participação nas atividades desenvolvidas com os 
estudantes referentes ao projeto 

Sabedoria: UM POR TODOS E TODOS PELO 
MUNDO 

x x x x x x x x x x x 

Acompanhamento, como ledora, nas avaliações dos 
estudantes especiais 

 x x x x x x x x   

Participação no Projeto Oficinas do Recreio   x x x x x x x x x 

05 Ações junto família 

Atendimento individualizado x x x x x x x x x x x 

Participação na reunião de pais  x  x   x  x 
 

x 
 

06 
Ações junto a rede 

social 

Encaminhamento dos estudantes para atendimento 
em Clínicas Sociais 

 x x x x x x x x x x 

Encaminhamento dos estudantes à EEAA  x x x x x x x x x 
 
 

Reuniões periódicas com a EEAA  x x x x x x x x x x 

Reuniões periódicas com a professora da Sala de 
Apoio 

 x x x x x x x x x x 

 

Em, 22  de fevereiro de 2019. 

  

_____________________________________________   _________________________________________ 
      Gestor/ matrícula                  Coordenador Intermediário/ Matrícula 
  Assinatura com carimbo        Assinatura com carimbo 
   

______________________________________ 
Orientador Educacional/ matrícula 

Assinatura com carimbo 
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15.2.3 Plano de Ação Sala de Recursos 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
Coordenação Regional de Ensino Plano Piloto 

Unidade Regional de Educação Básica 
Escola Classe 314 Sul 

 

 

Plano de Ação 

                                               Sala de Recursos 

2019 

 

CRE: Plano Piloto/ Cruzeiro  
Coordenador Intermediário: Lídice Braga 

U.E. : Escola Classe 314 Sul 

Professora:  Maria Angélica da Silva 

Matrícula: 311057 

E-mail: angelscei@gmail.com 
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Objetivos Ações Responsáveis Cronograma Avaliação 

Realizar atividades que 
favoreçam o desenvolvimento 

pleno do estudante a partir 
das necessidades individuais 

de cada um; 

Atendimento aos estudantes 
com deficiência e/ou TEA 
(Transtorno do Espectro 
Autista) no contra turno; 

*Professora da 
Sala de 

Recursos; 
Semanalmente 

Por meio do 
desenvolvimento 
apresentado pelo 

estudante diariamente; a 
partir de reuniões 

semanais com professora 
regente; devolutivas nos 
Conselhos de Classe; 

Facilitar o processo ensino-
aprendizagem do estudante e 
sua interação com colegas e 

professores; 

Trabalhar com jogos e 
materiais diversificados que 

desenvolvam as funções 
psicológicas básicas como:  

memória, linguagem, 
pensamento, atenção, 

percepção e que promova 
também a socialização. 

 

*Sala de 
Recursos; 

 

Ao longo do ano 
letivo; 

 

Devolutiva da professora 
sobre o desenvolvimento 

do estudante. 
 

Buscar estratégias 
pedagógicas que promovam 

uma aprendizagem 
significativa para o estudante 

a partir do seu campo de 
interesse; 

Elaboração de Projetos 
Pedagógicos com a professora 

regente (ex. leitura e escrita; 
socialização...); 

*Sala de 
Recursos; 

*Professora 
regente; 

Ao longo do ano 
letivo; 

 

Retorno da professora 
acerca do desempenho 

do estudante ao longo do 
bimestre e/ou da duração 

do projeto; 

Possibilitar que os 
estudantes, com 

necessidades educacionais 
especiais sejam beneficiados 

com estratégias que 
viabilizem seu acesso ao 

currículo; 

Elaboração conjunta de 
Adequação Curricular de 

acordo com a necessidade 
individual do estudante; 

*Sala de 
Recursos; 

*Professora 
regente e 

*Orientação 
Educacional; 

Bimestralmente 

Desempenho do 
estudante diante dos 

objetivos propostos na 
Adequação Curricular; 
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Objetivos Ações Responsáveis Cronograma Avaliação 
Facilitar o processo ensino-

aprendizagem dos estudantes 
com deficiência e/ou TEA, por 
meio de recursos especiais  e 
estratégias diversas de acordo 

com as limitações de cada 
estudante; 

Adaptação de provas 
bimestrais e/ou atividades 

diárias. 

*Sala de 
Recursos; 

*Professora 
regente; 

Bimestralmente 
Por meio do desempenho 
diário e/ou nas avaliações 

(provas) ; 

Discutir a vida escolar do estudante 
como um todo, buscando ações  (de 
acordo com suas necessidades) que 

possam dia a dia contribuir 
positivamente para seu 
desenvolvimento pleno; 

Participação efetiva e 
sistemática nas reuniões de 

pais dos estudantes com 
deficiência e/ou TEA; 

*Sala de 
Recursos; 

*Orientação 
Educacional; 

*Profª. Regente; 
*Direção; 
*Pais e/ou 

responsáveis; 

Bimestralmente 
Devolutiva quanto às 

providências solicitadas; 

Apresentar e discutir os 
aspectos positivos e 

negativos da turma de 
maneira geral bem como de 
cada estudante, buscando 

ações (conjuntas), que 
possam favorecer o processo 

ensino-aprendizagem; 

Participação efetiva e 
sistemática nos Conselhos de 

Classe das turmas que têm 
estudantes com deficiência 

e/ou TEA e recebem 
atendimento na Sala de 

Recursos; 

*Sala de 
Recursos; 

*Orientação 
Educacional; 

*Vice- Direção; 
*Professoras 

regentes. 

Bimestralmente 

Apresentação dos 
resultados obtidos por 
meio das estratégias 
traçadas durante o 

Conselho de Classe; 

Aprimorar conhecimentos; 
discutir questões relevantes 
de ordem administrativa e/ou 
pedagógica, além de traçar 
estratégias que viabilizem 
uma escola de qualidade 

para todos; 

Participação efetiva e 
sistemática nas Coordenações 

Coletivas; 

*Sala de 
recursos; 

*Orientação 
Educacional; 

*Direção; 
*Professores 
regentes e/ou 
Servidores; 

Semanalmente 
(quarta-feira) 

Cumprimento das ações 
propostas e determinadas 

em reunião; 
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Objetivos Ações Responsáveis Cronograma Avaliação 

Aprimorar conhecimentos e 
compartilhar experiências 

sobre as ações 
desenvolvidas ao  longo da 

semana na Sala de Recursos 
e na escola como um todo; 

Participação nas  
Coordenações da Sala de 

Recursos com a Coordenação 
Intermediária da Educação 

Inclusiva e demais professores 
da Sala de Recursos; 

*Professores das 
Salas de 

Recursos; 
*Coordenadores 
Intermediários da 

Educação 
Inclusiva; 

Quinzenalmente 
(sexta-feira) 

Feedbacks apresentados 
pelos professores das 

Salas de Recursos 
acerca dos aspectos 

discutidos ao longo do 
encontro; 

Sensibilizar e conscientizar a 
comunidade escolar sobre a 
importância do respeito às 

diferenças ( mais 
especificamente as pessoas 

com deficiência) e 
valorização da diversidade 

humana; 

Preparação da Semana de 
Valorização das Pessoas com 

Deficiência; 
 

*Sala de 
Recursos; 

*Orientação 
Educacional; 

*Direção. 

Semana de 
16 à 20 de 
setembro. 

Observação do nível de 
envolvimento e 
participação da 

comunidade escolar 
durante as atividades do 

dia; 

Despertar nos estudantes o gosto 
pelas artes. Dramatizações, músicas  

e  danças,  favorecendo o 
desenvolvimento da criatividade e 
imaginação; explorar a oralidade, 
memória, habilidades corporais e 

motoras, socialização, cooperação 
bem como o senso de 

responsabilidade. 

Proporcionar passeios à 
teatros e/ou apresentações de 

danças, bem como 
apresentações dos próprios 

estudantes na escola. 
 
 

*Sala de 
Recursos; 

*Orientação 
Educacional; 

*Direção; 
*Professores 

regentes. 

Ao longo do ano 
letivo; 

 

Por meio do nível de 
envolvimento, entusiasmo 

e participação positiva 
dos estudantes e dos 

espectadores. 
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15.2.4 Plano de Ação Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
Coordenação Regional de Ensino Plano Piloto 

Unidade Regional de Educação Básica 
Serviço Especializado de Apoio e Aprendizagem 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO DA EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM 

 

ESCOLA CLASSE 314 SUL 
 

 

 

Psicóloga: Joelma Rosa Dias                                 Matrícula: 202.849-2 

Pedagoga: Patrícia Pinto M. da Silva                   Matrícula: 0200736-3 
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2019 

 

Plano de Ação da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem 
 
 
 

1- Objetivo Geral: 
 
 
 Promover a melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, por meio de intervenções avaliativas, 
preventivas e institucionais, visando a diminuição das queixas escolares e manifestações de fracasso escolar, bem como 
contribuir para a melhoria do desempenho dos estudantes pela concretização do sucesso escolar. 
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2- Objetivos Específicos/Estratégias: 

 

Objetivos Específicos Ações/Estratégias 

Mapear a Instituição 

Educacional de atendimento; 

Realização do Mapeamento Instituicional conforme orientações de nossa OP no início do ano letivo; 

Acompanhamento da  PP da escola; 

Realização/participação de reuniões com a comunidade escolar; 

Análises documentais; 

Contribuir para a reflexão dos 

aspectos pedagógicos e  

relacionais no cotidiano escolar. 

Participação em algumas reuniões coletivas e nos momentos de estudo; 

Colaboração com a prática de oficinas pedagógicas (quando possível); 

 

Avaliar/intervir nas queixas 

escolares; 

Avaliação formal dos estudantes encaminhados com material lúdico, didático e psicológico; 

Criação de um espaço de escuta com os professores/pais e/ou responsáveis dos estudantes envolvidos; 

Acolhimento dos estudantes encaminhados à equipe para avaliação; 

Providências relacionadas aos relatórios e encaminhamentos; 

Realização de devolutivas no decorrer do processo avaliativo, assim como no início do ano letivo para que os professores 

tomem ciência da avaliação e dos resultados dos encaminhamentos que foram realizados; 

Contribuir com a formação 

continuada do corpo docente; 

Realização de oficinas/palestras temáticas (quando possível); 

Apresentação de material teórico/prático sobre deficiências e transtornos funcionais; 

Sensibilizar as famílias para 

maior participação no processo 

educacional dos estudantes; 

Através de escutas, entrevistas, reuniões,informes, leitura de textos e durante as devolutivas das avaliações realizadas; 

Articular ações com os 

profissionais do Serviço de 

Orientação Educacional e das 

Salas de Recursos, quando se 

tratar dos estudantes com 

necessidades educacionais 

especiais; 

Escutas/entrevistas com os profissionais; 

Apreciação e observação dos projetos/atendimentos que eles realizam; 

Troca de experiências entre os profissionais relacionados com a SEAA; 

 

 

Assessorar os professores e 

estudantes das Classes 

Especiais. 

Escutas/orientações e acompanhamento do trabalho desenvolvido; bem como a realização de Estudos de Caso quando se 

fizer necessário para redimensionar os respectivos encaminhamentos dos estudantes. 
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Objetivos Específicos Ações/Estratégias 

Sensibilizar pais/responsáveis dos 

estudantes acompanhados pela 

SEAA para participarem da 

construção  e     acompanhamento    

do desenvolvimento dos seus 

filhos. 

 Através de conversa   nos momentos de entrevistas/reuniões com os pais e devolutivas do proceso de avaliação; 

 Realizar trocas de informações 

com profissionais envolvidos no 

processo de avaliação dos 

estudantes; 

Solicitação de visitas  na Instituição de Ensino e de relatórios; 

Participação nos Estudos de Caso quando necessário; 

 

 

 Participar de cursos/palestras e 

oficinas oferecidas pela SEEDF e 

outros órgãos/entidades que sejam 

de interesse da EEAA; 

Participação e colaboração nos eventos promovidos pela SEEDF; 

Participação em fóruns, palestras e cursos promovidos por outros órgãos/entidades; 

 Acessar o banco de dados dos  

estudantes ANEs da  escola, 

ressaltando a situação dos 

encaminhados e avaliados pela 

SEAA; 

Levantamento dos estudantes ANEs na secretaria da escola; 

 

 Possibilitar o entrosamento com o 

profissional da Sala de Apoio de 

Transtornos Funcionais; 

 Atualização  da situação dos estudantes avaliados/diagnosticados com transtornos funcionais; 

 Promoção de  momentos de trocas de informações referentes à vida escolar do (a) estudante 

Solicitação do Plano de Intervenção dos estudantes atendidos pela profissional da sala de transtornos funcionais; 
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3-Recursos  

 

 Materiais : Computador, data show, apostilas, folders, livros/artigos, conteúdo de internet , bem como : jogos pedagógicos, papel 

ofício, lápis de cor, canetinha, cola, caneta, lápis grafite, giz de cera, revistas, papel quadriculado, pastas suspensas, envelopes, 

grampeador, clips, borracha e armário para arquivar a documentação dos estudantes assistidos na Instituição Educacional. 

 Espaço Físico :  Propício e adequado, com acomodações reservadas às necessidades sigilosas que o atendimento requer : avaliação 

dos estudantes, escuta docente, atendimento à pais e/ou responsáveis. 

 

4- Avaliação: 

 

 A avaliação das ações propostas pela SEAA estará pautada nas Diretrizes de Avaliação Educacional para a rede pública de ensino 

com vistas ao ano de 2019. Nessas avaliações serão abordadas as concepções, conceitos e práticas que embasam a avaliação formativa. 

 A avaliação dar-se-á processualmente para que cada ação possa ser avaliada e repensada para estar de acordo com o seu objetivo. 

 Serão utilizadas entrevistas, formulários, exercícios, avaliações da aprendizagem dos estudantes, entre outros 

instrumentos/procedimentos de avaliação e reorganização das ações propostas. 

 

5- Cronograma: 

 

    Este Plano de Ação será desenvolvido no decorrer do ano letivo de 2019. 
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15.2.5 Plano de Ação Sala de Leitura 

Plano de Ação Sala de Leitura 

Objetivos Específicos: 1- Desenvolver o hábito de leitura; 2- Tornar a leitura prazerosa; 3- Desenvolver o hábito de ouvir a leitura feita por outro leitor sem 
interromper; 4- Ler e interpretar o que leu; 5- Desenvolver o hábito de tomar emprestado e devolver os livros à Sala de Leitura; 6- Conservar e cuidar dos 
livros; 7- Diferenciar o que é realidade e fantasia na leitura de histórias; 8- Reconhecer os processos de escolher um livro literário.  

Ações Responsáveis Cronograma Avaliação 

1- Empréstimos de livros e materiais: 

   . aos professores; 

   . aos estudantes; 

   . aos estudantes que estão em outra UE (que foram desta 

Unidade de Ensino em anos anteriores); 

2-  Contação de histórias: 

   . nos horários da visita semanal; 

   . leitura em capítulos p/ os 3º,4º e 5ºs anos; 

   . em CDs; 

   . em quadros. 

3- Auxiliar nas pesquisas a professores e estudantes; 

4-  Atendimento individual (na hora do recreio e/ou horários 

livres); 

5-Atendimento das turmas (com horários semanais 

definidos); 

6-  Oficina de leitura na hora do recreio; 

7-Apresentação de livros e seus conteúdos (para estimular e 

despertar interesse dos estudantes e professores);  

8- Professores regentes poderão em seu horário semanal: 

fazer leituras, apresentação de história e outros p/ seus 

próprios estudantes e/ou outras turmas); 

9- Receber os estudantes do Integral em seus horários 

semanais e auxiliar os monitores quando solicitarem; 

10- Incentivar e organizar os encontros semanais do Projeto 

Prazer em Ler. 

 

Bernadete Caparica P. dos santos 1-  Em qualquer horário livre do estudante 

e em horário de coordenação dos 

professores; 

2-  40 minutos semanalmente; 

3-  40 minutos no horário reservado a 

turma (ou no horário em que a Sala de 

Leitura esteja disponível); 

4- 20 minutos; 

5- 40 minutos; 

6- 20 minutos; 

7- 40 minutos; 

8 - 40 minutos. 

9 - * 1h35min nas 2ª e 4ºs feiras 

(matutino); 

      *2h nas 2ªs feiras e 40min nas 5ªs 

feiras (vespertino). 

10- 20/30 minutos semanalmente - 4ªfeiras 

1- Através de conversa com estudantes e 

com os professores; 

2- Após o término dos empréstimos de 

livros; individualmente no momento de 

registros; 

3,4,5,6,7, 8 e 10 - No conselho de classe 

e/ou coordenação coletiva semanal; 

9- No conselho de classe. 
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15.2.6 Plano de Ação Sala de Informática 

MÊS ANO AÇÕES/ATIVIDADES OBJETIVO ESPECÍFICO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO

1º/2º/3º Literatura: livros escolhidos
Identificar a estrutura do livro, sua constituição, ficha 

catalográfica e etc.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Ficha de observação.

1º/2º/3º
Raciocínio lógico através de jogos: torre de Hanói e 

sudoku de imagens.
Identificar sequencias determinadas em atividades lúdicas. Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Resolução de atividades.

4º/5º Pesquisa digital: evolução da impressão de um livro
Reconhecer os processos que envolvem a criação de um 

livro e a evolução desse processo.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Representação em desenho: livro.

4º/5º Pesquisa: doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti
Associar sintomas, tratamento, prevenção e etc. às doenças 

transmitidas pelo Aedes Aegypti.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Anotações de pesquisa.

1º/2º/3º Profissões Identificar profissões mais comuns. Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Associação: profissão-profissional.

1º/2º/3º Pesquisa digital: autores e ilustradores.
Conhecer a vida e obras dos autores dos livros 

selecionados.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Ficha de pesquisa

4º/5º Pesquisa digital: autores e ilustradores.
Elaborar texto escrito com a bibliografia de alguns dos 

autores dos livros de literatura.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Apresentação oral.

4º/5º Profissões Identificar profissões comuns e incomuns. Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Leitura e escrita: profissões.

1º/2º/3º Brinquedos e brincadeiras na era digital
Identificar recursos digitais para desenhar e pintar no 

computador.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Execução do jogo

1º/2º/3º Alfabetização através de software educacional.
Reconhecer sons, palavras e frases através de software 

educacional.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Atividade: (AlfaFon).

4º/5º Jogo: doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti
Associar sintomas, tratamento, prevenção e etc. às doenças 

transmitidas pelo Aedes Aegypti.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Execução de jogo.

4º/5º Brinquedos e brincadeiras na era digital
Identificar algumas brincadeiras transpostas para a tela do 

computador (jogo dos quinze)
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Execução do jogo.

1º/2º/3º Padrões silábicos. Reconhecer a formação de palavras selecionadas. Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Execução de jogos (JClic).

1º/2º/3º Pesquisa digital: brincadeiras antigas
Reconhecer algumas brincadeiras antigas de uma lista 

selecionada.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Anotações.

4º/5º Pesquisa digital: brincadeiras antigas
Reconhecer algumas brincadeiras antigas de uma lista 

selecionada.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Anotações.

4º/5º Regras de acentuação.
Reconhecer as regras de acentuação de palavras 

selecionadas.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Execução de jogos (JClic).

1º/2º/3º Utilizando editor de texto
Elaborar manual de brincadeiras antigas utilizando os 

recursos tecnológicos.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Manual de brincadeiras.

4º/5º Utilizando editor de texto
Elaborar manual de brincadeiras antigas utilizando os 

recursos tecnológicos.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Manual de brincadeiras.
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MÊS ANO AÇÕES/ATIVIDADES OBJETIVO ESPECÍFICO RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO

1º/2º/3º Pesquisa: invenções curiosas
Identificar invenções curiosas e sua importância na 

vida cotidiana.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Ficha de atividade.

1º/2º/3º Linguagem: escrita Construir frases simples utilizando editor de texto. Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Texto escrito.

4º/5º Pesquisa: invenções curiosas
Identificar invenções curiosas e sua importância na 

vida cotidiana.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Ficha de atividade.

4º/5º Sistema Monetário
Resolver situações problema envolvendo o sistema 

monetário brasileiro.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Execução de atividades.

1º/2º/3º Operações matemáticas. Resolver operações envolvendo subtração. Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Execução de jogos  (GCompris.)

1º/2º/3º Pesquisa: Invenções e seus inventores. Associar invenções e seus inventores. Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Ficha de atividade.

4º/5º Sinônimos e antônimos
Diferenciar sinônimos e antônimos de palavras 

diversas.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Apresentação  (PowerPoint.)

4º/5º Pesquisa: Invenções e seus inventores. Associar invenções e seus inventores. Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Ficha de atividade.

1º/2º/3º Busca digital: o que eu quero “inventar”
Escolher e pesquisar sobre um “invento”, de acordo 

com as orientações do professor.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Rascunho: “invento”.

1º/2º/3º Ciências: hábitos saudáveis de higiene. Listar os hábitos diários de higiene. Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Edição de texto escrito.

4º/5º Linguagem: regras de acentuação gráfica
Reconhecer, diferenciar e reescrever palavras de 

acordo com as regras de acentuação gráfica.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Resolução de atividades.

4º/5º Busca digital: o que eu quero “inventar”
Escolher e pesquisar sobre um “invento”, de acordo 

com as orientações do professor.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Rascunho: “invento”.

1º/2º/3º Noções básicas de geometria.
Construir desenhos utilizando as formas geométricas 

básicas.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Desenho: (TuxPaint).

1º/2º/3º Pesquisa digital: meu “invento”

Buscar orientações sobre execução do “invento” 

escolhido, de acordo com as orientações dos 

professores.

Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Anotações.

4º/5º Concordância e regência verbal
Identificar a colocação verbal de acordo com as 

regras de regência e concordância verbal.
Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Realização de atividades.

4º/5º Pesquisa digital: meu “invento”

Buscar orientações sobre a execução do “invento” 

escolhido, de acordo com as orientações dos 

professores.

Professores das turmas e do laboratório 2 aulas Anotações.
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Utilização dos recursos tecnológicos na vida 

escolar.
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15.2.7 Plano de Ação Coletivo Anual 2019 – Escola Classe 314 Sul 
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15.2.7.2 Dados Pessoais 

 

 

 

 

Habilitação em:

Horário da biblioteca: ____:____ a ____:____ na ____ª feira Dia da coletiva:

____ª feiraHorário da informática: ____:____ a ____:____ na ____ª feira

Dias das folgas: ____ª feira    e    ____ª feira
Dia de curso:

____ª feira

Horário do lanche da turma: _____:_____ Dia do planejamento 

individuas: ____ª feiraHorário do reforço: ____:____ a ____:____ na ____ª feira

Horário do interventivo: ____:____ a ____:____ na ____ª feira Dia do reforço: 

____ª feiraHorário da recreação: ____:____ a ____:____ na ____ª feira

(   ) (   )  13h30  às 16h30

(   )  outro: _______________

(   ) (   )  9h  às  12h

(     ) Pós-graduação em:

(     ) Mestrado em:

(     ) Doutorado em:

Exercício na escola: (     ) Regência     (     ) 40h     (     ) 20h

(     ) Readaptado(a)    Função atualmente:

(     ) Administrativo  (     ) 40h   (     ) 20h   (     ) 30h

Turno da regência:___________________ Turno da coordenação: ______________

Horário da regência: Horário da coordenação:

        

Data de Nascimento:       /       /          Estado Civil:

Telefones (fixo/celular): 99999999       / 99999999       / 99999999       /

Data de Admissão:           /           /             

Ano em que atua: Turma: Turno:

Situação:     (     ) Efetivo             (    ) Temporário

Escolaridade: (     ) Ensino Médio

(     ) Ensino Superior: Concluído em: _____ / _____ /_____

Cidade: Estado: CEP:

Professor(a): Matrícula:

Endereço: Bairro:
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15.2.7.3 Proposta de Trabalho Semanal 

 

Professores Matutino 

 

Horário 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

07h15 
às 

12h15 
Regência Regência Regência Regência Regência 

13h30 
às 

16h30 
 
 

CIP 

*Coordenação 
Coletiva 

1º, 2º e 3º Ano 
Janela 

Pedagógica. 
*Coordenação 

Individual 
4º e 5º Ano 

*Coordenação 
Individual 

1º ao 5º ano 
Reunião Coletiva 
(14h30 às 16h30) 

 

*Coordenação 
Coletiva 

4º e 5º Ano. 
Janela pedagógica 

*Coordenação 
Individual 

1º, 2º e 3º Ano. 

CIP 

 

 

 

Professores Vespertino 

 

Horário 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 

09h 
às 

12h 
CIP 

*Coordenação 
Individual 

4º e 5º Ano 
*Coordenação 

Coletiva 
1º, 2º e 3º Ano. 

Janela 
Pedagógica 

*Coordenação 
Individual 

1º ao 5º ano 
Reunião Coletiva 

(10h às 12h) 
 

*Coordenação 
Coletiva 

4º e 5º Ano. 
Janela Pedagógica 

*Coordenação 
Individual 

1º, 2º e 3º Ano. 

CIP 

13h15 
às 

18h15 
Regência Regência Regência Regência 

 
Regência 

 

 

 

 

 

 



 

178 
 
Obs.: Material Sujeito a Alterações 

15.2.7.4 Normas de Funcionamento 

 

1. HORÁRIO: 
 

Matutino:         Entrada  07 h 15  Saída    12 h 15 

Vespertino:      Entrada  13 h 15  Saída    18 h 15 
 

A tolerância no atraso, tanto na entrada quanto na saída, será de 15 minutos. Em 
caso de atraso, na entrada procurar Direção/Coordenação, para pegar autorização para 
acesso à sala de aula. 

Em hipótese alguma o(a) aluno(a) sairá da escola desacompanhado(a).  
Os responsáveis pelos transportes escolares deverão ser informados pelos pais sobre as 

normas de entrada e saída dos alunos. O motorista não deve buzinar do lado de fora da escola 
aguardando que o(a) aluno(a) saia só. 

 

2. SAÍDA ANTES DO TÉRMINO DAS AULAS 
 

Saídas antecipadas só serão autorizadas pela Direção/Coordenação, 
através de solicitação escrita feita pelo responsável do (a) aluno (a). Para total 
segurança de seu (sua) filho (a), em hipótese alguma o (a) aluno (a) será 
autorizado (a) a sair por comunicação via telefone. 

OBS: Qualquer comunicação da escola aos pais sobre visitas 
pedagógicas, alterações de horário, reuniões e outras serão feitas por 
escrito, por meio de bilhetes e / ou circulares. 

 

3. CARTEIRA PARA O ALUNO SAIR SEM O RESPONSÁVEL 
 

O (a) aluno (a) que precisar sair sozinho (a), deverá ter carteira, solicitada pelo 
responsável à Direção da Escola, mediante apresentação da carteira de Identidade do 
responsável, que será de inteira responsabilidade dos pais. 

 

4. DIREÇÃO 
 

Diretora:  Prof.ª Sandra Niel de Melo Ponce 
Vice-Diretora: Prof.ª Bernadete Caparica P. dos Santos 
Supervisora: Rosângela S. Valente Parro 
Chefe de secretaria: Sara Maria Vieira da Silva 
 

A equipe da direção encontra-se à disposição de pais e alunos, nos 
turnos matutino e vespertino. 

 

5. COORDENAÇÃO / ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL / SALA DE 
RECURSOS 

 
Coordenadores (Local):  Bruno Renato L Luziária 
                                            Rosângela Soares Barros 
Coordenadora Integral: Erika Soares de Lima Martins 
Coordenadora Intermediária: Janaína Valéria Escane Gusmão 
Orientadora: Carolina de F. Adjuto Oliveira 
Sala de Recursos: Maria Angélica da Silva 

 
Encontram-se à disposição dos pais e alunos nos turnos matutino e vespertino desde que 

previamente agendados. 
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6. FUNCIONAMENTO DA SALA DE LEITURA/INFORMÁTICA* 
 

2ª a 6ª feira nos turnos matutino e vespertino: 
 

Sala de Leitura: Bernadete Caparica (em caráter provisório) 
Sala de Informática: Bernadete Caparica (em caráter provisório) 

 
 

7. FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA   
 

2ª a 6ª feira:    07h 30 às 12 h   Tel.:  3901 - 2513 
                           13h 30 às 18 h 

 
Chefe de secretária:   Sara Maria Vieira da Silva 

 
Obs.: As solicitações de declarações e carimbo em cartão de passe 
estudantil deverão ser feitas com antecedência mínima de 24 horas. 

 
   

8. ATENDIMENTO DO PROFESSOR 
 

O professor estará à disposição dos pais de 3ª a 5ª feira em horário 
contrário ao do aluno. Durante o período de aula o professor não atenderá aos 
pais.  Quando possível, agendar pelo telefone 3901-2514. Se houver 
necessidade de comunicação urgente, no horário de aula, procurar a 
Coordenação/Direção. 

 
9. APM 

 
Contribuição voluntária mensal, semestral ou anual que auxilia na 

manutenção da Escola, complementação do lanche, pequenos reparos e 
outros. O pagamento deverá ser efetuado na direção. 

 
MENSAL:  R$ 20,00 
SEMESTRAL:  R$ 70,00 (promoção) 
ANUAL:  R$ 140,00 (promoção) 

 
 

10. USO DO UNIFORME 
 

O uso do uniforme é obrigatório. 
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15.7.2.5 Rotina da Escola 

 

1. ENTRADA: 
 

Matutino:    07h15min 

Vespertino: 13h15 min 

 

Os professores aguardam os alunos no local onde as filas serão 

formadas no pátio central. 

 

 

2. RECEPÇÃO DOS ALUNOS: 
 

Oração Ecumênica 

Datas Comemorativas 

Aniversariantes do Dia 

Música 

Uma Turma por Semana 

Duração: 15 minutos 

 

6ª feira – Hino Nacional 

  Mat. – Hasteamento 

  Vesp. – Arriamento da Bandeira – 17h40min 

 

3. LANCHE 
 

Matutino – 9h40min 

Vespertino – 15h40min 

 

 Antes do lanche providenciar a higiene dos alunos. 

 

Cumprir os horários para não atrapalhar o andamento da cozinha. 
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4. RECREIO 
 

Matutino –    10h às 10h20min 

Vespertino – 16h às 16h20min 

 

Término do recreio 

1º sinal para os alunos: Matutino – 10h18min /Vespertino – 16h18min 

2º sinal para os professores: Matutino:10h20min 

                                                  Vespertino 16h20min 

 

5. SALA DE AULA 
 

 Manter a sala organizada; 

 Evitar gritos; 

 Qualquer eventualidade com o aluno: machucou, passou mal, etc... 

Comunicar a direção e os pais por escrito; 

 No término da aula, apagar as luzes, desligar os ventiladores, arrumar as 

carteira e mesas, colocar o lixo no lixo. 

 

6. UTILIZAÇÃO DOS BANHEIROS 
 

 Os alunos deverão ser monitorados; 

 Evitar o trânsito de alunos no corredor; 

 Não deverão ir mais de dois alunos por vez; 

 Evitar a utilização nos horários: 

MAT. – 10h40min às 12h VESP. – 16h40min às 18h 

(OS BANHEIROS E PÁTIO ESTARÃO SENDO LAVADOS) 

*Caso seja uma emergência utilizar o banheiro dos deficientes/visitantes. 

 

7. SAÍDA 
 

Matutino – 12h15min    Vespertino – 18h15min 

 

 Os pais pegam os alunos na porta da sala; 



 

182 
 
Obs.: Material Sujeito a Alterações 

 Após o segundo sinal (Mat. – 12h25min / Vesp. – 18h25min), levar os 
alunos em fila para o pátio central. 

 No horário de saída não liberar os alunos para os pátios. 
 O aluno só poderá sair acompanhado do responsável que foi apresentado 

a professora. 
 

8. PEDAGÓGICO 
 

a) Coordenação: 
 4ª feira 

Matutino – sai uma hora mais cedo. 

Vespertino – entra uma hora mais tarde. 

 

 Reuniões coletivas com seus pares e coordenador (a), por ano: 
Janela pedagógica- Os professores do mesmo ano se encontram para 
coordenar (turno Matutino e Vespertino). A cada semana uma turma 
participa de atividades de Artes, Educação Física (Recreação) sobre a 
supervisão do Coordenador Pedagógico. 

- Planejamento semanal; 

- Troca de experiências; 

- Acompanhamento do desenvolvimento cognitivo dos alunos; 

- Acompanhamento dos projetos e conteúdos desenvolvidos. 

Obs.: 3ª feira- 1º,2º e 3º ano 

          5ª feira –   4º e 5º ano 

 Na 4ª feira reunião coletiva: 
- Estudos; 

- Assuntos gerais; 

- Definição de datas e comemorações. 

 

 Nas coordenações individuais: 
- Planejar as aulas; 

- Corrigir os cadernos e atividades dos alunos; 

- Elaborar material; 

- Trocar experiências com os colegas. 

 

b) Bimestralmente: 
 Elaborar provas; 
 Redigir os relatórios individuais dos alunos; 
 Participar do conselho de classe; 
 Reunião de pais. 
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c) Atendimento aos pais: 
 Somente em horário contrário ao da aula; 
 No horário de coordenação; 
 Severamente evitado atendimento na porta da sala de aula. 

 

d) Murais: 
 Deverão ser confeccionados de acordo com as datas comemorativas e 

projetos desenvolvidos com a participação dos alunos; 
 EVITAR utilizar fitas escuras, dupla face, cola quente e durex pois 

mancham as parede; 
 Utilizar as fitas 3M do kit; 
 Observar as frases e trabalhos que serão fixados nos murais (não 

esquecer de fazer a correção ortográfica). 
 

9. A QUEM DEVO PROCURAR 

 

a) Direção: 

 

SANDRA 

 Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem; 
 Assuntos relacionados com o PPP; 
 Horários de trabalho; 
 Verbas (aplicação, execução e prestação de contas); 
 Recursos materiais; 
 Legislações; 
 APM; 
 Patrimônio, limpeza e conservação do ambiente escolar; 
 Correspondências; 
 Avaliações: da aprendizagem, institucional e em larga escala; 
 Calendário escolar; 
 Elaborar o plano de ação. 

 

BERNADETE 

 Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem; 
 Assuntos relacionados ao pedagógico; 
 Disciplina dos estudantes; 
 Dificuldades de relacionamento com os pais; 
 Rendimentos dos estudantes; 
 Material pedagógico; 
 Assuntos relacionados com o PPP; 
 Cursos e palestras; 
 Projetos; 
 Formação continuada; 
 Calendário escolar; 
 Formação de turmas; 
 Elaborar o plano de ação; 
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 Orientar e coordenar a participação docente, na elaboração, execução e 
implementação dos planejamentos; 

 Participar dos conselhos de classe; 
 Orientar e acompanhar a prática pedagógica; 
 Estágios. 

 

ROSÂNGELA PARRO 

 Abonos; 
 Atestados; 
 Folha de ponto; 
 Lanche estudantes: reclamações e elogios; 
 Atrasos: estudantes e professores; 
 Cadastros dos profissionais; 
 Situação funcional; 
 Frequência; 
 Correspondências; 

 

b) Secretaria: 

SARA 

 Vida escolar dos estudantes; 
 Escrituração escolar; 
 Remanejamento escolar e renovação de matrículas; 
 Censo escolar; 
 Acompanhar bimestralmente o preenchimento dos diários de classe; 
 Acompanhar o cumprimento dos 200 dias letivos e das 1.000 horas anuais; 
 Formação de turmas. 

 

c) Orientação: 

CAROLINA 

 Assuntos relacionados com o PPP; 
 Formação de turmas; 
 Elaborar o plano de ação; 
 Participar dos conselhos de classe; 
 Articular ações junto a EEAA e à sala de recursos; 
 Mediação de conflitos; 
 Projetos; 
 Aplicação do TAV ( teste de acuidade Visual); 
 Orientação e acompanhamento dos professores; 
 Participação no Conselho de Classe. 
 Orientar e acompanhar a prática pedagógica; 

 

d) Coordenação 

BRUNO/ ROSÂNGELA SOARES 

 Acompanhar o processo de ensino-aprendizagem; 
 Assuntos relacionados ao pedagógico; 
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 Disciplina dos estudantes; 
 Rendimento dos estudantes; 
 Material pedagógico; 
 Assuntos relacionados com o PPP; 
 Cursos e palestras; 
 Projetos; 
 Calendário escolar; 
 Elaborar o plano de ação; 
 Orientar e coordenar a participação docente, na elaboração, execução e 

implementação dos planejamentos; 
 Colaborar com os processos de avaliação institucional; 
 Participar dos conselhos de classe; 
 Orientar e acompanhar a prática pedagógica. 

 

e) Sala de Recursos 

ANGÉLICA 

 Elaborar o plano de ação; 
 Elaborar e executar o plano de atendimento educacional especializado; 
 Organizar o tipo e o número de atendimentos aos estudantes na sala de 

recursos; 
 Orientar os professores e familiares sobre os recursos pedagógicos e de 

acessibilidade; 
 Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum; 
 Elaborar as adequações curriculares e de acesso ao currículo. 

 

f) EEAA – Equipe Especializada de Apoio a Aprendizagem 

JOELMA/ PATRÍCIA 

 Assessoria ao processo de ensino aprendizagem; 
 Intervenções nas dificuldades de escolarização; 
 Elaborar o plano de ação; 
 Participar das coordenações pedagógicas; 
 Participar dos conselhos de classe; 
 Elaborar instrumentos e procedimentos nas intervenções didático-

metodológicas; 
 Orientar e acompanhar a prática pedagógica; 
 Realizar estudos de casos; 
 Realizar processos avaliativos e interventivos; 
 Elaborar relatórios de avaliação e intervenção educacional; 
 Desenvolver ações junto as famílias. 

 

g) Sala da leitura 
 Assuntos relacionados com o PPP; 
 Elaborar o plano de ação; 
 Subsidiar e orientar as atividades de leitura e pesquisas; 
 Divulgar o acervo bibliográfico; 
 Zelar pelo controle e recebimento do PNLD; 
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 Promover ações para garantir a conservação e devolução dos livros 
didáticos; 

 Projetos; 
 Controle de material de expediente. 

 
h) Sala de informática 
 Assuntos relacionados com o PPP; 
 Elaborar o plano de ação; 
 Subsidiar e orientar as atividades de tecnologia da informação e pesquisas; 
 Divulgar o acervo da sala de informática; 
 Projetos. 

 
 

i) Monitor 
ALEXANDRE 

 Executar atividades de cuidado, higiene e assistência ao estudante 
especial; 

 Auxiliar na organização da sala e materiais pedagógicos viabilizando as 
necessidades dos estudantes; 

 Participar das reuniões com os pais e responsáveis; 
 Auxiliar e acompanhar os estudantes nos recreios/intervalos; 
 Zelar pela segurança dos estudantes. 

 
 

j) Auxiliares de educação 
NILDA, LÉIA, JOANA, JANE 

 
 

k) Merendeiras 
ANA PAULA, GILVANEIDE, VERÔNICA  

 
 

l) Vigilância 
ISRAEL, JAIRO, MANOEL  

 
 

M) Conservação e Limpeza 
FÁBIO, FLÁVIA, JOELMA, VANUCIA, WILLIAN 

 
 

N) Educador Social Voluntário: 
ANDREZA, GABRIELE, LILIANE, RAUL, REJANE, RAQUEL, RUTE, 

SUZAN, SUZANA 
 
 

10. CIP 
Coordenação Individual Programada – 2ª e 6ª 
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15.2.7.6 Mensagem 

 

 

 

Com carinho, 

Sandra, Bernadete, Rô e Sara 

 

-  Fevereiro/2019  - 
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15.2.7.7 Pauta da Semana Pedagógica 

 

Escola Classe 314 Sul 

Semana Pedagógica 2019 

 

 

 

04/02/2019   -  2ª feira 

 

 9h – Acolhida 

 9h30/10h30 -  Boas vindas 

                  Oração 

                  Café da manhã 

 10h30/12h -   Dinâmica 

                Mensagem/Pasta 

               Verificação da pontuação 

 12h/14h   -   Almoço 

 14h/16h30 - Escolha de turma 

 

05/02/2019   - 3ª feira 

 

 09h/10h – Acolhida 

Dinâmica/Mensagem 

Conversa com o coach Bruno Louredo 

TEMA: ASABEDORIA E A ARTE DE ENSINAR 

Definição de Datas: Dias letivos móveis/Calendário/Eventos 

 10h/10h20 - Lanche 

 10h30/12h - Definição do Projeto Coletivo Anual 

 12h/13h30 – Almoço 

 13h40/16h30 – Planejamento da recepção dos estudantes 

  Planejamento da 1ª semana 
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06/02/2019     4ªfeira 

 

 9h – Acolhida 

 9h30/12h - Planejamento por ano da 1ª semana 

               Entrega das listas das turmas 

 12h/13h30 – Almoço 

 13h40/16h30 – Arrumação das salas e murais 

 

07/02/2019 e 08/02/2019   5ª e 6ªfeira 

 

 09h/12h - Arrumação das salas e murais 

 12h/13h30 - Almoço 

 13h40/16h30 - Arrumação das salas e murais 

 

OBS: As duas CIP da semana foram transferidas para os dias 20/02 e 22/02. 
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15.2.7.8 Controle Pessoal 

Sim (     ) Sim (     ) Sim (     ) Sim (     ) Sim (     ) Sim (     )

Não (     ) Não (     ) Não (     ) Não (     ) Não (     ) Não (     )

Sim (     ) Sim (     ) Sim (     ) Sim (     ) Sim (     ) Sim (     )

Não (     ) Não (     ) Não (     ) Não (     ) Não (     ) Não (     )

___/___/___

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___

___/___/___

ATESTADOS DE C0MPARECIMENTO

DATA

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___

___/___/___ ___/___/___

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___

___/___/___

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___

___/___/___  

a 

___/___/___

___/___/___  

a 

___/___/___

TROCAR

FOLGAS COORDENAÇÃO

DATA

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___

___/___/___  

a 

___/___/___

___/___/___

___/___/___

___/___/___ ___/___/___ ___/___/___

TROCAR

DATA

___/___/___  

a 

___/___/___

___/___/___  

a 

___/___/___

___/___/___  

a 

___/___/___

LTS

DATA

___/___/___  

a 

___/___/___

___/___/___  

a 

___/___/___

___/___/___  

a 

___/___/___

___/___/___  

a 

___/___/___

___/___/___  

a 

___/___/___

___/___/___  

a 

___/___/___

ABONOS

DATA ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___

TREs

DATA ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___ ___/___/___
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CONSELHO DE CLASSE 

DIA BIMESTRE HORÁRIO 

08/05/2019 1º _____ : _____ 

10/06/2019 2º _____ : _____ 

03/10/2019 3º _____ : _____ 

05/12/2019 4º _____ : _____ 

     

REUNIÕES DE PAIS 

DIA BIMESTRE 
DIA DA 

SEMANA 
HORÁRIO 

12/03/2019 1ª reunião 3ª feira _____ : _____ 

23/05/2019 1º 5ª feira _____ : _____ 

02/07/2019 2º 3ª feira _____ : _____ 

08/10/2019 3º 3ª feira _____ : _____ 

10/12/2019 4º 5ª feira _____ : _____ 
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15.2.7.9 Calendário Escolar Específico 

Escola Classe 314 Sul        

Início dos Bimestres: 

1º Bim. 11/02 2º Bim. 26/04 3º Bim. 29/07 4º Bim. 07/10 
 

Término dos Bimestres: 

1º Bim. 25/04 2º Bim. 08/07 3º Bim. 04/10 4º Bim. 19/12 
 

Elaboração de provas 

1º 
Bim. 

08/04 
a 

12/04 

2º 
Bim. 

20/05 
a 

22/05 

3º 
Bim. 

09/09 
a 

13/09 

4º 
Bim. 

11/11 
a 

14/11 
 

Entrega das provas para coordenação 

1º 
Bim. 

12/04 2º Bim. 22/05 
3º 

Bim. 
13/09 

4º 
Bim. 

14/11 
 

Mecanografia/ provas 

1º 
Bim. 

17/04 a 
24/04 

2º 
Bim. 

23/05 e 
24/05 

3º 
Bim. 

16/09 a 
20/09 

4º 
Bim. 

15/11  
 

Aplicação das provas 

1º 
Bim. 

22/04 a 
26/04 

2º 
Bim. 

27/06 a 
31/05 

3º 
Bim. 

16/09 a 
20/09 

4º 
Bim. 

18/11 a 
22/11 

 

CIP relatórios 

1º 
Bim. 

29/04 
a 

03/05 

2º 
Bim. 

04/06 
a 

07/06 

3º 
Bim. 

23/09 
a 

27/09 

4º 
Bim. 

25/11 
a 

29/11 
 

Entrega relatórios coordenação 

1º 
Bim. 

03/05 
2º 

Bim. 
07/06 

3º 
Bim. 

27/09 
4º 

Bim. 
29/11 

 

Leitura relatórios Coordenação 

1º 
Bim. 

06 a 
07/05 

 

2º 
Bim. 

10/06 
 

3º 
Bim. 

30/09 
4º 

Bim. 
 

02/12 
 

Conselho de Classe 

1º 
Bim. 

08 a 
10/05 

2º 
Bim. 

17 a 
19/06 

3ºBim. 
01 a 

13/10 
4º 

Bim. 
03 a 

05/12 
 

Reunião de Pais 

1º Bim. 23/05 
2º 

Bim. 
02/07 

3º 
Bim. 

08/10 
4º 

Bim. 
10/12 
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15.2.7.10 Calendário Escolar Específico Eventos 

 

Eventos Cívico-Culturais 

 

Datas Atividade 

11/02 Início do Ano Letivo/2019 

01/03 Baile de Carnaval 

07/03 a 08/03 

Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva 
aos Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais ( Lei Distrital nº 
5.714/2016) 

12/03 Reunião de Pais – Apresentação do Trabalho – Ano Letivo 2019 

12/03 Dia Letivo Temático 

12/03 Início do Projeto Coletivo Anual 

18/03 a 22/03 
Semana de Conscientização do Uso Sustentável da Água nas UE/SEEDF – 
Lei Distrital 5.243/2013 

18/04 A Partilha 

02/05 a 17/05 OBA 

06 a 10/05 Semana de Educação para a Vida – Lei Federal 11.988/2009 

17/05 Prova OBA 

18/05 Encontro das Famílias / Escola da Natureza 

21/05 Lançamento do Foguete – OBA (Olimpíada de Astronomia e Astronáutica) 

23/05 Dia Letivo Temático 

24/06 a 04/06 Gincana Junina 

05/06 Evento sócio cultural- Resgate das Tradições Culturais (Festa Junina) 

21/09 
Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência- Lei Federal 
11.133/2005 

10/10 e 11/10 Show de Talentos/ Dia do Brinquedo 

12/11 Aniversário da Escola (44 anos) /IV Encontro de Ex-estudantes (12/11) 

20/11 Dia da Consciência Negra 

20/11 Dia Letivo Temático 

 Despedida 5º ano - Clube 

 Formatura PROERD 

10/12 Cantata de Natal e Reunião de Pais 4º Bimestre 

14/12 Acampadentro 5º Ano 
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15.2.7.11 Projeto Coletivo  

               

                

 

SABEDORIA: UM POR TODOS E TODOS PELO MUNDO 

 

1. INTRODUÇÃO 

No mundo tecnológico em que vivemos, por muitas vezes nos afastamos do 

óbvio e corremos para o mais prático e ‘fácil”, o pensamento crítico e analítico está 

cada vez mais afastado de nossas crianças. “Como muitos pensadores e filósofos 

afirmaram ao longo da História, encarar a vida com sabedoria não é algo que se 

aprende nos livros, na escola ou apenas com as vitórias. A sabedoria deve ser 

cultivada ao longo de toda a vida, através de experiências, vivências, erros e 

acertos. E acredite, por mais sábio que você se considere, sempre há algo novo a 

aprender! ” 

 

2. JUSTIFICATIVA 

Tendo como desafio envolver os ESTUDANTES, a FAMÍLIA e toda a 

COMUNIDADE ESCOLAR, os docentes da EC 314 Sul se propuseram a 

lançar desafios bimestralmente, para provocar momentos de envolvimento 

reflexivo entre o EU, O OUTRO E O MUNDO. 

                       

3. OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

 Desenvolver a capacidade reflexiva/crítica aguçando a razão e demais 

dimensões humanas para uma visão mais abrangente do mundo; 

 Proporcionar vivências que sirvam para aprofundar o significado dos 

valores e princípios éticos para a vida; 

 Salientar a pluralidade da vida e o fato da interdependência como 

condições próprias ao nosso meio e ao nosso viver. 
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3.2 ESPECÍFICOS 

 Compreender que o amor e a sabedoria podem nos conduzir por 

caminhos de infinitas descobertas; 

 Entender que fazemos parte de um UNIVERSO enorme e que não 

estamos sozinhos; 

  Apontar diversas formas de comunicação e inter-relacionamento entre 

os pares; 

 Ressaltar a importância da FAMÍLIA como base de conhecimento e 

fonte de sabedoria; 

 Experimentar diversas situações de convivência na FAMÍLIA, na 

ESCOLA e no MUNDO. 

 

4. DETONADOR 

    

Aula inaugural na abertura do Ano Letivo de 2019. Teatro de Sombras 

com o tema: Depende nós (a música foi interpretada). Apresentação com a 

participação do corpo docente. 

 

5. METODOLOGIA 

 O projeto foi dividido em quatro partes, que serão trabalhadas ao 

longo dos bimestres. 

1. A SABEDORIA e a FAMÍLIA 

 Palestra: A Arte de educar 
 Música: Depende de nós – Ivan Lins 
 Letra: 

Depende de nós – Ivan Lins 

Depende de nós 

Quem já foi ou ainda é criança 

Que acredita ou tem esperança 

Quem faz tudo pra um mundo melhor 

Depende de nós 

Que o circo esteja armado 
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Que o palhaço esteja engraçado 

Que o riso esteja no ar 

Sem que a gente precise sonhar 

Que os ventos cantem nos galhos 

Que as folhas bebam orvalho 

Que o sol descortine mais as manhãs 

Depende de nós 

Se esse mundo ainda tem jeito 

Apesar do que o homem tem feito 

Se a vida sobreviverá 

 

 Atividade Prática: 
Encontro das Famílias 

 

2. A SABEDORIA e a ESCOLA 

 Palestra: A Arte de Ensinar 
 Música: Felicidade -Seu Jorge 
 Letra: 

Felicidade -Seu Jorge 

 

Felicidade 

É viver na sua companhia 

Felicidade 

É estar contigo todo dia 

Felicidade 

É sentir o cheiro dessa flor 

Felicidade 

É saber que eu tenho seu amor 

 

Felicidade 

É saber de verdade 

Que a gente sente saudade 

Quando não consegue se ver 

Felicidade 

É acordar ao seu lado 
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Tomar um café reforçado 

Depois sair para correr com você 

 

Felicidade 

É poder jogar um pano 

Colar no show do Caetano 

Cantar odara até o dia raiar 

Felicidade 

É no fim de semana 

 

Curtir uma praia bacana 

E um pôr do sol de arrasar 

 Atividade Prática: 
Piquenique no Parque da Cidade 

 

3. A SABEDORIA e o Mundo 

 Palestra: A Arte de Viver 
 Música: Brincar de Viver – Maria Bethânia 
 Letra: 

Brincar de Viver 

Maria Bethânia 

 

Quem me chamou 

Quem vai querer voltar pro ninho 

Redescobrir seu lugar 

Para retornar e enfrentar o dia a dia 

Reaprender a sonhar 

 

Você verá que é mesmo assim 

Que a história não tem fim 

Continua sempre que você responde "sim" 

À sua imaginação 

À arte de sorrir cada vez que o mundo diz "não" 

 

Você verá que a emoção começa agora 
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Agora é brincar de viver 

Não esquecer, ninguém é o centro do universo 

Assim é maior o prazer 

 

Você verá que é mesmo assim 

Que a história não tem fim 

Continua sempre que você responde "sim" 

À sua imaginação 

À arte de sorrir cada vez que o mundo diz "não" 

 

E eu desejo amar todos que eu cruzar pelo meu caminho 

Como sou feliz, eu quero ver feliz 

Quem andar comigo, vem 

 

Lá lá lá lá lá 

 

Você verá que é mesmo assim 

Que a história não tem fim 

Continua sempre que você responde "sim" 

À sua imaginação 

À arte de sorrir cada vez que o mundo diz "não" 

 

Lá lá lá lá lá 

 

 Atividade Prática: 
 Uma Manhã/Tarde de brincadeiras, resgatando a arte de sorrir. Apresentar 

diversas brincadeiras de diferentes lugares do Brasil e do Mundo, e a principal 

brincadeira   será a bolinha de sabão de diferentes tamanhos 

 

6. PÚBLICO ALVO 

 

 Comunidade Escolar da Escola Classe 314 Sul (Estudantes, 

Pais/Responsáveis, Professores, Auxiliares) 

 



 
 

199 
  

Obs.: Material Sujeito a Alterações 

7. MATERIAIS DIDÁTICOS 

 

 Letras de músicas 

 Brinquedos 

 Reálias 

 Sites 

 

8. CRONOGRAMA 

 No início e término de cada bimestre. 

 O projeto encerra-se no 3º bimestre 

 

9. DURAÇÃO DO PROJETO 

 

O projeto terá duração do 1º ao 3º bimestre.  

 

10. AVALIAÇÃO 

 

Será contínua durante a realização de cada etapa, analisando a participação 

e envolvimento dos estudantes e professores, de toda comunidade escolar. 

 

11. CONCLUSÃO 

       

Para o sucesso deste projeto, torna-se necessário a adesão de todos os 

profissionais da escola, pois para o alcance de um objetivo comum se faz necessário 

o envolvimento de toda a comunidade escolar para um melhor enriquecimento e 

crescimento cultural. 

 

12. BIBLIOGRAFIA 

 

https://www.letras.mus.br/ 

 

https://www.pensador.com/ 

https://www.letras.mus.br/
https://www.pensador.com/
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15.2.7.12 Datas Comemorativas 

 

J A N E I R O 

01 · Confraternização Universal 24 · Dia da Previdência Social 

01 · Dia Mundial da Paz 24 · Dia da Constituição 

02 · Dia da Abreugrafia 24 · Instituição do Casamento civil no Brasil  

05 · Criação da 1ª Tipografia no 
Brasil 

24. Dia Nacional dos Aposentados 

06 · Dia de Reis 25 · Dia do Carteiro 

06 · Dia da Gratidão 25 · Fundação de São Paulo 

07 · Dia da Liberdade de Cultos 25 · Criação dos Correios e Telégrafos no Brasil 

08 · Dia do Fotógrafo 
27 · Dia da Elevação do Brasil Vice-Reinado 
(1763) 

09 · Dia do Fico (1822) 28 · Dia da Abertura dos Portos (1808) 

09 . Dia do Astronauta 30 · Dia da Saudade 

14 · Dia do Enfermo 30 · Dia do Portuário 

15 . Dia Mundial do Compositor 30 · Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos 

15 . Dia dos Adultos 30 · Dia da Não violência 

20 · Inauguração da Primeira 
Exposição do Museu de Arte 
Moderna do RJ - (1949) 

31 · Dia do lançamento do 1º Satélite · EUA 
(1958) 

20 · Dia do Farmacêutico 31 . Dia Mundial do Mágico 

21 · Dia Mundial da Religião   

  
F E V E R E I R O 

01 . Dia do Publicitário 19 · Dia do Esportista 

02 · Dia do Agente Fiscal 21 · Dia da Conquista do Monte Castelo (1945) 

02 · Dia de Iemanjá 21 · Data Festiva do Exército 

05 · Dia do Datiloscopista 22. Dia do Auxiliar de Serviços Gerais 

07 · Dia do Gráfico 23 · Dia do Rotaryano 

09 · Dia do Zelador 
24 · Promulgação da 1ª Constituição 
Republicana (1891) 

10 . Dia do Atleta Profissional 
25 · Dia da criação do Ministério das 
Comunicações 

11 · Dia Mundial do Enfermo 27 · Dia do Agente Fiscal da Receita Federal 

14 · Dia da Amizade 27 . Dia Nacional do Livro Didático  

16 · Dia do Repórter   
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M A R Ç O 

02 · Dia Nacional do Turismo 19 · Dia do Carpinteiro 

02 . Dia da Oração 20 · Início do outono 

03 · Dia do Meteorologista 20 . dia do contador de Histórias 

04 . Carnaval 21 · Dia Universal do Teatro 

05 · Dia do Filatelista Brasileiro 
21 · Dia Internacional Contra a 
Discriminação Racial 

07 · Dia do Fuzileiros Navais 21 . Dia Universal do Teatro 

08 · Dia Internacional da Mulher 
21 . Dia internacional da síndrome de 
down. 

08 · Dia da criação da Casa da Moeda do 
Brasil 

22 . Dia Mundial da Água 

10 · Dia do Telefone 23 · Dia Mundial da Meteorologia 

10 - Dia do Sogro 26 · Dia do Cacau 

12 - Aniversário de Recife e Olinda 27 · Dia do Circo 

12 · Dia do Bibliotecário 28 · Dia do Diagramador 

14 · Dia do Vendedor de Livros 28 · Revisor 

14 · Dia Nacional da Poesia 30 . Dia Mundial da Juventude 

14 · Dia dos Animais 31 · Dia da Integração Nacional 

15 · Dia da Escola 31 · Dia da Saúde e Nutrição 

15 · Dia Mundial do Consumidor 
31 . Aniversário do Golpe Militar – 
1964 

19 · Dia de São José   
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A B R I L 

01 · Dia da Mentira 19 · Dia do Exército Brasileiro 

01 . Dia da Abolição da Escravidão dos 
Índios - 1680 

20 · Dia do Diplomata 

02 · Dia do Propagandista 02 · Dia 
Internacional do Livro Infantil 

20 . Dia do Disco 

04 · Dia Nacional do Parkinsoniano 21 · Tiradentes 

07 · Dia do Corretor 21 · Dia da Latinidade 

07 · Dia do Jornalismo 21 · Dia do Metalúrgico 

07 · Dia do Médico Legista 21 . Dia do Policial Civil 

07 · Dia Mundial da Saúde 21 . Dia do Policial Militar 

08 · Dia da Natação 22 · Descobrimento do Brasil 

08 · Dia do Correio 22 · Dia da Comunidade luso-brasileira 

08 · Dia Mundial do Combate ao Câncer 22 . Dia do Planeta Terra 

09 · Dia Nacional do Aço 23 · Dia de São Jorge 

10 · Dia da Engenharia 23 · Dia Mundial do Escoteiro 

12 · Dia do Obstetra 
23 . Dia Mundial do Livro e do Direito do 
Autor 

13 · Dia do Office-Boy 23. Dia Nacional da Educação de Surdos 

13 · Dia dos Jovens 24 · Dia do Agente de Viagem 

13 . Dia do Hino Nacional -1º Execução 
do Hino Nacional Brasileiro -1831 

24 · Dia Internacional do Jovem Trabalhador 

14 · Dia Pan-Americano 25 · Dia da Contabilidade 

15 · Dia da Conservação do Solo 26 · Dia do Goleiro 

15 · Dia Mundial do Desenhista 26 · Dia da 1ª Missa no Brasil 

15 · Dia do Desarmamento Infantil 27 · Dia da Empregada Doméstica 

16 . Dia da Voz 27 · Dia do Sacerdote 

18 · Dia Nacional do Livro Infantil 28 · Dia da Educação 

18 · Dia de Monteiro Lobato 28 · Dia da Sogra 

18. Sexta-feira da Paixão 30 · Dia do Ferroviário 

19 · Dia do Índio 30 · Dia Nacional da Mulher  
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M A I O 

01 · Dia Mundial do Trabalho 15 · Dia do Gerente Bancário 

02 ·  Dia Nacional do Ex-combatente 16 · Dia do Gari 

02 · Dia do Taquígrafo 
17 · Dia Internacional da Comunicação e 
das Telecomunicações 

03 · Dia do Sertanejo 17 · Dia da Constituição 

03 . Assinatura da Ata de Constituição do 
Museu de Arte Moderna RJ - (1948) 

17 . Dia Internacional contra a Homofobia 

03 . Dia Mundial da Liberdade de 
Imprensa 

18 · Dia dos Vidreiros 

05 · Dia de Rondon 18 · Dia Internacional dos Museus 

05 · Dia da Comunidade 19 · Dia dos Acadêmicos do Direito 

05 · Dia Nacional do Expedicionário 20 . Ascensão do Senhor 

05 · Dia do Artista Pintor 20 · Dia do Comissário de Menores 

05 . Dia do Marechal Rondon 21 · Dia da Língua Nacional 

06 · Dia do Cartógrafo 22 · Dia do Apicultor 

07 · Dia do Oftalmologista 23 · Dia da Juventude Constitucionalista 

07 · Dia do Silêncio 24 · Dia da Infantaria 

08 · Dia da Vitória 24 · Dia do Datilógrafo 

08 · Dia do Profissional Marketing 24 · Dia do Detento 

08 · Dia do Artista Plástico 24 · Dia do Telegrafista 

08 · Internacional da Cruz Vermelha 24 · Dia do Vestibulando 

09 · Dia da Europa 25 · Dia da Indústria 

10 · Dia da Cavalaria 25 · Dia do Massagista 

10 · Dia do Campo 25 · Dia do Trabalhador Rural 

11 · Integração do Telégrafo no Brasil 25 . Dia do Vigilante 

11 . Dia das Mães 27 · Dia do Profissional Liberal 

12 · Dia Mundial do Enfermeiro 29 · Dia do Estatístico 

13 · Abolição da Escravatura 29 · Dia do Geógrafo 

13 · Dia da Fraternidade Brasileira 30 · Dia do Geólogo 

13 · Dia do Automóvel 30 · Dia das Bandeiras 

13 . Dia do Zootecnista 31 · Dia do Comissário de Bordo 

14 · Dia Continental do Seguro 31 · Dia Mundial das Comunicações Sociais 

15 · Dia do Assistente Social 31 · Dia do Espírito Santo 
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J U N H O 

01 · Semana Mundial do Meio Ambiente 14 · Dia do Solista 

01 · Dia de Caxias 14 · Dia Universal de Deus 

01 · Primeira transmissão de TV no Brasil 14 . Dia Mundial do Doador de Sangue 

01. Dia da Imprensa 
17 · Dia do Funcionário Público 
Aposentado 

03 · Dia Mundial do Administrador de 
Pessoal 

18 · Dia do Químico 

03 · Pentecostes 18 · Imigração Japonesa 

05 · Dia da Ecologia 19 · Dia do Cinema Brasileiro 

05 · Dia Mundial do Meio Ambiente 19. Corpus Christi 

07 · Dia da Liberdade de Imprensa 20 · Dia do Revendedor 

08 · Dia do Citricultor 21 · Dia da Mídia 

09 · Dia do Porteiro 21 · Dia do Imigrante 

09 · Dia do Tenista 21 · Dia Universal Olímpico 

09 · Dia da Imunização 21 · Início do inverno 

09 · Dia Nacional de Anchieta 24 · Dia das Empresas Gráficas 

10 · Dia da Artilharia 24 · Dia de São João 

10 · Dia da Língua Portuguesa 24 · Dia Internacional do Leite 

10 · Dia da Raça 26 . Dia do Metrologista 

11 · Dia da Marinha Brasileira 27 · Dia Nacional do Progresso 

11 · Dia do Educador Sanitário 28 · Dia da Renovação Espiritual 

12 · Dia do Correio Aéreo Nacional 29 · Dia de São Pedro e São Paulo 

12 · Dia dos Namorados 29 · Dia do Papa 

13 · Dia de Santo Antônio 29 · Dia da Telefonista 

13 · Dia do Turista 29 · Dia do Pescador 
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J U L H O 

01 · Dia da vacina BCG 15 · Dia Nacional dos Clubes 

02 · Dia do Hospital 16 · Dia do Comerciante 

02 · Dia do Bombeiro Brasileiro 17 · Dia de Proteção às Florestas 

04 · Dia Internacional do Cooperativismo 19 · Dia da Caridade 

04 · Independência dos EUA 19 · Dia Nacional do Futebol 

04 . dia do Operador de Telemarketing 
20 · Dia do Amigo e Internacional da 
Amizade 

06 · Dia da criação do IBGE 20 · Dia da 1ª Viagem à Lua (1969) 

08 · Dia do Panificador 23 · Dia do Guarda Rodoviário 

09 · Dia da Revolução e do Soldado 
Constitucionalista 

25 · Dia de São Cristóvão 

10 · Dia da Pizza 25 · Dia do Colono 

12 . Dia do engenheiro Florestal 25 · Dia do Escritor 

13 · Dia do Engenheiro de Saneamento 25 · Dia do Motorista 

13 · Dia do Cantor 26 · Dia da Vovó 

13 · Dia Mundial do Rock 27 · Dia do Motociclista 

14 · Dia do Propagandista de Laboratório 28 · Dia do Agricultor 

14 · Dia da Liberdade de Pensamento   

  

A G O S T O 

01 · Dia Nacional do Selo 16 . Dia do Filósofo 

03 · Dia do Tintureiro 19 · Dia do Artista de Teatro 

03 . Dia do Capoeirista 19 · Dia Mundial da Fotografia 

05 · Dia Nacional da Saúde 20 . Dia dos Maçons 

08 · Dia do Pároco 22 · Dia do Folclore 

10 .  Dia dos Pais 22 . Dia do Supervisor Escolar 

11 · Dia da Televisão 23 · Dia da Injustiça 

11 · Dia do Advogado 24 · Dia da Infância 

11 · Dia do Estudante  24 · Dia dos Artistas 

11 · Dia do Garçom 24 · Dia de São Bartolomeu 

11 . Dia Internacional da Logosofia 25 · Dia do Feirante 

11 . Dia dos Advogados 25 · Dia do Soldado 

12 · Dia Nacional da Artes 27 · Dia do Corretor de Imóveis 

13 · Dia do Economista 27 · Dia do Psicólogo 

14. Dia do Cardiologista 28 · Dia da Avicultura 

15 · Assunção de Nossa Senhora 28 · Dia dos Bancários 

15 · Dia da Informática 29 · Dia Nacional do Combate do Fumo 

15 · Dia dos Solteiros 31º · Dia da Nutricionista  
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S E T E M B R O 

01 · Início da Semana da pátria 20 · Dia do Funcionário Municipal  

01 · Dia do Profissional de Educação 
Física 

20 · Dia do Gaúcho 

02 · Dia do Repórter Fotográfico 21 · Dia da Árvore 

03 · Dia do Guarda Civil 21 · Dia do Fazendeiro 

03 · Dia do Biólogo 
21 . Dia da Luta Nacional das Pessoas 
com Deficiências 

05 · Dia Oficial da Farmácia 22 · Data da Juventude do Brasil 

05 · Dia da Amazônia 22. Dia do Contador 

06 · Dia do Alfaiate 23. Início da Primavera 

06 · Oficialização da letra do  Hino 
Nacional 

23 · Início da primavera 

07 · Independência do Brasil 23 · Dia do Soldador 

08 · Dia Internacional da Alfabetização 
23. Dia do Técnico Industrial e do Técnico 
em Edificações 

09 · Dia do Administrador 23 . Dia do sorvete 

09 · Dia do Médico Veterinário 25 ·  Dia Nacional do Trânsito 

09 · Dia da Velocidade 
26 · Dia Interamericano das Relações 
Públicas 

10 · Fundação do 1º Jornal do Brasil 26. Dia Nacional do Surdo 

12 . Dia do operador de rastreamento 27 · Dia de Cosme e Damião 

14 · Dia da Cruz 27 · Dia do Encanador 

14 · Dia do Frevo 27 · Dia Mundial de Turismo 

15 . Dia do Cliente 28 · Dia da Lei do Ventre Livre 

15 . Dia Nacional do Musicoterapeuta 29 · Dia do Anunciante 

16 · Dia Internacional para a 
Preservação da Camada de Ozônio 

29 · Dia do Petróleo 

17 · Dia da Compreensão Mundial 30 · Dia da Secretária 

18 · Dia dos Símbolos Nacionais 30 · Dia da Navegação 

19 · Dia de São Geraldo 30 · Dia Mundial do Tradutor 

19 · Dia do Teatro 30 · Dia Nacional do Jornaleiro  
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O U T U B R O 

01 · Dia Internacional da Terceira Idade 14 · Dia Nacional da Pecuária 

01 · Dia de Santa Terezinha 15 · Dia do Normalista 

01 · Dia do Vendedor 15 · Dia do Professor 

01 · Dia Nacional do Vereador 16 · Dia Mundial da Alimentação 

03 · Dia Mundial do Dentista 16 · Dia da Ciência e Tecnologia 

03 · Dia do Petróleo Brasileiro 16. Dia do Anestesiologista 

03 · Dia das Abelhas 17 · Dia da Indústria Aeronáutica 
Brasileira 

04 · Dia da Natureza 17 · Dia do Eletricista 

04 · Dia do Barman 18 · Dia do Médico 

04 · Dia do Cão 18 · Dia do Estivador 

04 · Dia do Poeta 18 · Dia do Securitário 

04 · Dia de São Francisco de Assis 18 · Dia do Pintor 

04 · Dia Mundial dos Animais 19 . Dia do Profissional da Informática 

05 · Dia das Aves 20 . Dia Internacional do Controlador de 
Tráfego Aéreo 

07 · Dia do Compositor 20 . Dia do Arquivista 

08 · Dia do Nordestino 21 · Dia do Contato 

09. Dia do Açougueiro e profissionais do 
setor 

21 . Dia Nacional do Economista 
Doméstico 

10 · Semana da Ciência e Tecnologia 23 · Dia da Força Aérea Brasileira e do 
Aviador 

10 · Dia Mundial do Lions Clube 24 · Dia das Nações Unidas – ONU 

11 · Dia do Deficiente Físico 25 · Dia da Democracia 

11 · Dia do Teatro Municipal 25 · Dia do Dentista Brasileiro 

12 · Dia de Nossa Senhora Aparecida 25 · Dia do Sapateiro 

12 · Dia da Criança 28 · Dia de São Judas Tadeu 

12 · Dia do Atletismo 28 · Dia do Funcionário Público 

12 · Dia do Engenheiro Agrônomo 29 · Dia Nacional do Livro 

12 · Dia do Mar 30 · Dia do Balconista 

12 · Dia do Descobrimento da América 30 · Dia do Comerciário 

12. Dia do Corretor de Seguros 30 . Dia do Fisiculturista 

12. Dia Nacional da Leitura 31 · Dia Mundial do Comissário de Voo 

13 . Dia do Terapeuta Ocupacional 31 · Dia das Bruxas - Halloween 

13 · Dia do Fisioterapeuta 31 . Dia da Reforma Luterana 
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N O V E M B R O 

01 · Dia de Todos os Santos 14 · Dia Nacional da Alfabetização 

02 · Dia de Finados 15 · Proclamação da República 

03 · Dia do Cabeleireiro 16 · Semana da Música 

03 · Instituição do Direito e Voto da 
Mulher (1930) 

17 . Dia da Criatividade 

04 · Dia do Inventor 18 . Dia do Conselheiro Tutelar 

05 · Dia da Ciência e Cultura 19 · Dia da Bandeira 

05 · Dia do Cinema Brasileiro 20 · Dia do Auditor Interno 

05 · Dia do Radioamador e Técnico 
Eletrônica 

20 · Dia Nacional da Consciência Negra 

05 . Dia Nacional do Designer 20 . Dia do Esteticista 

07. Dia do Radialista 20 . Dia do Biomédico 

08 · Dia Mundial do Urbanismo 20 . Dia do Técnico em Contabilidade 

08 . Dia do Radiologista 21 · Dia da Homeopatia 

09 · Dia do Hoteleiro 21 · Dia das Saudações 

10 · Dia do Trigo 22 · Dia do Músico 

11 · Dia do Soldado Desconhecido 25 · Dia Nacional do Doador de Sangue 

12 . Dia do Diretor de Escola 27 . Dia do Técnico da Segurança do 
Trabalho 12 · Dia do Supermercado 28 · Dia Mundial de Ação de Graças  

  
D E Z E M B R O 

01 · Dia Internacional da Luta contra a 
AIDS 

11 · Dia do Arquiteto 

01 · Dia do Imigrante 11 · Dia do Engenheiro 

01 · Dia do Numismata 13 · Dia do Cego 

02 · Dia Nacional do Samba 13 · Dia do Marinheiro 

02 · Dia da Astronomia 13 · Dia do Ótico 

02 · Dia Pan-americano da Saúde 13 . Dia de Santa Luzia 

02 · Dia Nacional das Relações Públicas 13 . Dia do Engenheiro Avaliador e Perito 
de Engenharia 03. Dia Internacional do Portador de 

Deficiência 
14 . Dia Nacional do Ministério Público 

04 · Dia da Propaganda 16 · Dia do Reservista 

04 · Dia do Pedicuro 18 . Dia do Museólogo 

04 . Dia do Orientador Educacional 20 · Dia do Mecânico 

08 · Dia Mundial da Imaculada Conceição 21 · Dia do Atleta 

08 · Dia da Família 22 · Início do verão 

08 · Dia da Justiça 23 · Dia do Vizinho 

09 · Dia da Criança Especial 24 · Dia do Órfão 

09 · Dia do Fonoaudiólogo 25 · Natal 

09 · Dia do Alcoólico Recuperado 26 · Dia da Lembrança 

10 · Declaração Universal Direitos 
Humanos 

28 · Dia do Salva-vidas 

10 · Dia Internacional dos Povos 
Indígenas 

31 · Dia de São Silvestre 

10 · Dia Universal do Palhaço 31 · Reveillon 
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15.2.7.13 Oficinas do Recreio 

N.º Alunos COR LOCAL Responsável

1 Dança 6 Verde Pátio central

2 Casinha 2 Preto Corredor lateral

3 Queimada 6 Rosa Quadra queimada

4 Futebol 5 Laranja Quadra de futebol

5 Dama/Xadrez 2 Marron Corredor lateral

6 Leitura 3 Branco Sala de leitura

7 Totó 2 Vermelho Pátio secretaria

8 Jogos 4 Azul Pátio secretaria

9 Corda/Elástico 4 Amarelo Pátio central

10 Informática 3 Verde Sala de informática

11 Ping-pong 2 Branco Corredor lateral

N.º Alunos COR LOCAL Responsável

1 Dança 6 Verde Pátio central

2 Casinha 2 Preto Corredor lateral

3 Queimada 6 Rosa Quadra queimada

4 Futebol 5 Laranja Quadra de futebol

5 Dama/Xadrez 2 Marron Corredor lateral

6 Leitura 3 Branco Sala de leitura

7 Totó 2 Vermelho Pátio secretaria

8 Jogos 4 Azul Pátio secretaria

9 Corda/Elástico 4 Amarelo Pátio central

10 Informática 3 Verde Sala de informática

11 Ping-pong 2 Branco Corredor lateral

5ª feira  -  1º Ano 5ª feira  -  1º Ano 5ª feira  -  1º Ano

6ª feira  -  3º Ano 6ª feira  -  3º Ano 6ª feira  -  3º Ano

3ª feira  -  4º Ano 3ª feira  -  4º Ano 3ª feira  -  4º Ano

4ª feira  -  5º Ano 4ª feira  -  5º Ano 4ª feira  -  5º Ano

Futebol Queimada Totó

2ª feira  -  2º Ano 2ª feira  -  2º Ano 2ª feira  -  2º Ano

OFICINAS

4ª feira  -  5º Ano 4ª feira  -  5º Ano 4ª feira  -  5º Ano

5ª feira  -  1º Ano 5ª feira  -  1º Ano 5ª feira  -  1º Ano

6ª feira  -  3º Ano 6ª feira  -  3º Ano 6ª feira  -  3º Ano

V E S P E R T I N O

2ª feira  -  2º Ano 2ª feira  -  2º Ano 2ª feira  -  2º Ano

3ª feira  -  4º Ano 3ª feira  -  4º Ano 3ª feira  -  4º Ano

M A T U T I N O
OFICINAS

Futebol Queimada Totó
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15.2.7.14 Informações do Estudante 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Nº NOME DO ALUNO TELEFONES ANEE's
DATA 

NASCIMENTO
RESPONSÁVEL



 
 

211 
  

Obs.: Material Sujeito a Alterações 

15.2.7.15 Chamada Provisória 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nº NOME DO ALUNO
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15.2.7.16 Horário das Aulas 

 

HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA

INTERVALO
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15.2.7.17 Orientações para Aplicação do Teste da Psicogênese da 

Escrita 

 

Para dar continuidade ao trabalho de acompanhamento às turmas do BIA, 

propomos a realização do Teste da Psicogênese da Língua Escrita como 

instrumento para identificação da hipótese de escrita dos estudantes e para 

subsidiar a definição das estratégias mais adequadas a fim de promover o avanço 

necessário. Seguem as orientações para a realização do teste, sugestão da história 

e das palavras a serem utilizadas. 

 

1. O professor deverá realizar uma leitura prévia do texto para o conhecimento 

da história e planejar uma forma expressiva de contá-la aos estudantes; 

 

2. Levantamento oral dos conhecimentos prévios dos estudantes sobre o tema 

do texto; 

 

3. Leitura oral feita pela professora; 

 

4. Exploração oral da história; 

 

5. Nova leitura oral da história feita pela professora; 

 

6. Solicitar aos estudantes que recontem, por escrito, a história lida e 

previamente explorada pela professora (produção espontânea de texto). 

Obs.: Estudantes em processo inicial de alfabetização, que desejarem, 

poderão recontar a história através de desenho com a tentativa de escrita do 

nome dos personagens; 

 

7. Convidar os estudantes, individualmente, para a realização do ditado, pelo 

professor, das palavras e frase, em local mais reservado; 

 

8. O ditado de palavras não deve ser feito sílaba por sílaba, a palavra deve ser 

ditada por inteiro, duas ou três vezes, até que os estudantes  a concluam; 
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9. Após o ditado de cada palavra o estudante deverá ler a palavra que 

escreveu. Este momento confirma a hipótese do estudante e é uma 

oportunidade para desafiá-la a pensar sobre o que escreveu; 

 

10. Todas os estudantes deverão realizar o teste. Caso o estudante falte no dia da 

aplicação, deverá realiza-lo em outro dia; 

 

11. Na realização do ditado das quatro palavras, caso o estudante demonstre 

desempenho compatível com os estudantes alfabetizados o professor deverá 

ditar as dez palavras e a frase; 

 

12. O texto será utilizado para a constatação de elementos importantes na escrita 

do estudante, conforme o ano que estuda: confirmação da escrita da palavra 

isolada e no texto, sequência lógica (começo, meio e fim), coerência de ideias 

(concluir o pensamento, a ideia iniciada na frase ou parágrafo), uso de 

pontuação, paragrafação e título. Para a sistematização da análise do texto 

deverá ser utilizada a tabela de avaliação e acompanhamento das produções 

escritas. Todos devem ser estimulados a produzir textos, independentemente 

do nível psicogenético em que se encontram. 
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15.2.7.18 Níveis Psicogenéticos da Escrita 

NÍVEIS 

PSICOGENÉTICOS

CARACTERÍSTICAS DOS 

NÍVEIS
INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS

PRÉ-SILÁBICO 1
- Escrita com desenho,

escrita figurativa.

PRÉ-SILÁBICO 2

- Escreve sinais gráficos

quaisquer de forma alea-

tória.

- Ordem das letras na

palavra não tem impor-

tância

SILÁBICO

- Cada sílaba oral corres-

ponde um sinal gráfico

qualquer.

- Começa a esboçar certa

ordem das letras, associa

letra inicial, vogais ou

consoantes presentes na

sílaba.

Palavras cruzadas com vogais ou consoantes para

que a criança complete a sílaba; bingo de letras,

sílabas e palavras; adedonha; forca; auto-ditado

com alfabeto móvel; organizar letras a partir de

um desenho; cartão-conflito para completar letras

nas sílabas incompletas; relacionar letra/som,

letra/objeto; objetos com a mesma sílaba inicial;

preguiçinha; encaixar sílabas nas palavras;

ordenação de sílabas para formar palavras, com

desenhos e espaço por sílaba; caça palavras em

textos, músicas e poemas; muitas atividades de

escrita espontânea de palavras e não cópia;

atividades de desenvolvimento da oralidade com

posterior produção escrita; leituras de histórias de

gêneros textuais diversos com posterior reconto

oral e escrito; etc...

ALFABÉTICO

- Escreve dois sinais grá-

ficos para cada sílaba oral

ou uma letra com o valor

sonoro de sílaba.

- Distingue basicamente

algumas unidades linguís-

ticas, tais como: letras, sí-

labas, palavras e textos.

Auto-ditado com alfabeto móvel (figura e espa-ço

por sílaba); organizar sílabas para formar palavras; 

cruzadinhas; preguiçinha; bingo de palavras;

dominó com palavras e desenhos; cartão-conflito;

caça palavras; relacionar síla-bas as palavras e

palavra ao objeto e produção coletiva de gêneros

variados.

A realação grafema-fonema (letra-som) com

alfabetos cantados; alfabeto móvel; bingo de

letras, de rótulos; atividades com alfabeto vivo;

atividades com a ficha dos nomes; jogos de

encaixe (figura-letra-nome); jogo da memória

(vários tipos de letras); boliChe do alfabeto;

sequência alfabética (pulando corda, organizando

letras conforme sorteado); separar letras de

números;bater palmas para cada sílaba; usar

palavra-chave e identificá-las em frases; textos e

listas; modelagem e montagem de letras;

adedonha; cartão conflito para identificar letra

inicial e final; completar letras em palavra a partir

de um modelos escrito; preguiçinha (letra inicial e

final, número de letras, outras palavras iniciada

por essa letra); leitura direcionada (apontando no

texto as palavras lidas), de rimas, músicas,

parlendas, textos; pesquisa em jornais e revistas

para recortes de letras e palavras; produção

espontânea de texto (reconto oral e escrito de

história), escrita livre; produção coletiva de texto;

etc...
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NÍVEIS 

PSICOGENÉTICOS
CARACTERÍSTICAS DOS NÍVEIS INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS

ALFABETIZADO 1

- Escreve sílabas simples,

obrigatoriamente uma con-

soante e uma vogal.

- Frases escritas com todas ou

algumas palavras unidas, sem

espaço entra eleas.

ALFABETIZADO 2

- A ordem "consoante-vogal"

pode ser invertida; às vezes, a

sílaba tem uma ou duas

vogais e também duas com-

soantes.

- A cada som pronunciado o

aluno associa a uma letra.

- Frases escritas com espa-ços

entre algumas palavras.

ALFABETIZADO 3

- Percebe que há sons que

devem ser representados por

duas letras, como no caso de

dígrafos.

- Escrita correta de encon-tros

consonantais e vocáli-cos.

- Frases escritas com espa-ços

entre as palavras e uso

incorreto de sinais de pon-

tuação.

ALFABETIZADO 4

- Percebe que uma consoante

pode estar desacompanhada

de vogal na sílaba, como no

caso de ruptura.

- Frases escritas correta-

mente com uso de sianis de

pontuação.

A intervenção didática para esses níveis

deve privilegiar o estudo sistemático das

convenções ortográficas, ou seja, o estudo

dos dígrafos e sistematização do som /s/,

que pode ser representado pela letra, S, C,

Ç, Z, X e pelos dígrafos, SS, XC, SC, SÇ.

Recomenda-se também sistematizar o

estudo das estruturas silábicas: V (á-gua),

CV (po-te), CVC (bor-bo-le-ta), CCV (pra-to),

CCVC (pres-tí-gi-o), CCVCC (transpor-te) e

CVCC (pers-pec-ti-ba), na escrita das

palavras, sempre tomando por referência

para a realização do trabalho o texto; que é

a maior unidade da língua.
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15.2.7.19 Teste Psicogênese – Texto 

Ano: ____     Turma: ____      Professor(a): _______________________ 

                         

Nº NOME DO ALUNO 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

P
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fa
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o
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o
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ên
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a/
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ão

 

P
ar

ag
ra

fa
çã

o
 

C
o

er
ên

ci
a/
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Ló
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o
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Ló
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Ló
gi

ca
 

P
o

n
tu

aç
ão

 

01 
 

                        
02                           
03                           
04                           
05                           
06                           
07                           
08                           
09                           
10                           
11                           
12                           
13                           
14                           
15                           
16                           
17                           
18                           
19                           
20                           
21                           
22                           
23                           
24                           
25                           
26                           

          

TOTAL                         
 

Paragrafação Coerência / Sequência Lógica Pontuação 

Nível 1 - Ausência de 
parágrafos. 

Nível 1 - Ideia. 
Nível 1 - Não utiliza sinais de 
pontuação. 

Nível 2 - Presença em 
um único parágrafo. 

Nível 2 - Alguma ideia com 
conexão parcial com o assunto. 

Nível 2 - Utiliza apenas um tipo de 
pontuação. 

Nível 3 - Alguns 
parágrafos - uso 
inadequado. 

Nível 3 - Muitas ideias com 
conexão parcial com o assunto. 

Nível 3 - Utiliza inadequadamente 
vários sinais de pontuação. 

Nível 4 - Uso adequado 
de parágrafos. 

Nível 4 - Muitas ideias com 
conexão com o assunto. 

Nível 4 - Utiliza adequadamente 
vários sinais de pontuação. 
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15.2.7.20 Teste Psicogênese – Palavras e Frases 

Nº NOME DO ALUNO 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 

1
º 

B
im

e
st

re
 

2
º 

B
im

e
st

re
 

3
º 

B
im

e
st

re
 

4
º 

B
im

e
st

re
 

P
al

av
ra

s 

Fr
as

e
 

P
al

av
ra

s 

Fr
as

e
 

P
al

av
ra

s 

Fr
as

e
 

P
al

av
ra

s 

Fr
as

e
 

P
al

av
ra

s 

Fr
as

e
 

01 
 

                    
02                       
03                       
04                       
05                       
06                       
07                       
08                       
09                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
21                       
22                       
23                       
24                       
25                       
26                       
 TOTAL           

 

Escrita de Frase Palavras 

Nível 1 – Escrita de letras aletoriamente. 

PS1 – PS2 – S – A 
ALF. 1 – ALF. 2 - ALF. 3 – ALF. 4 

Nível 2 – Escrita incompleta com valor 
sonoro. 

Nível 3 – Escrita completa. 
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15.2.7.21 Habilidades Significativas Para Cada Ano 

Linguagem Matemática

1º ano

- Comunicar-se no cotidiano

- Expressar  oralmente seus desejos, sentimentos, ideias e pensamentos.

- Ler ainda que não convencionalmente.

- Antecipar significados de um texto escrito a partir das

imagens/ilustrações que o acompanham.

- Identificar legendas e levantar hipóteses.

- Sistema de escrita em palavras: nível alfabetizado 1.

- Compreender a construção do número, relacionando-o a noção de

quantidade.

-Interpretar e resolver problemas envolvendo dúzia e meia dúzia.

-Resolver problemas e operações de adição, subtração, identificando os sinais

de mais: + e menos .

- Oportunizar noções de medidas de tempo, capacidade, massa e comprimento.

- Identificar as formas geométricas simples: quadrado, círculo triângulo e

retângulo.

2º ano

- Leitura oral: lê com autonomia, às vezes fragmentando, demonstrando,

compreensão da mensagem do texto;

- Produção textual: em nível alfabético;

- Sistema de escrita em palavras: nível alfabetizado 2.

- Identificar algarismos, relação número/quantidade até 99;

- Adição com agrupamento e subtração com desagrupamento até 99;

- Medidas de comprimento, massa, tempo (calendário, hora, metro, quilo, dia

semana);

- Geometria: localização espacial, identificação de formas espaciais e planas

(representação por desenho).

3º ano

- Leitura oral: lê com autonomia gêneros previstos para o ano (contos,

lendas, fábulas, textos, informativos, receitas, poemas, bilhetes, cartas,

recados, anúncios...) utilizando estratégias de decifração, seleção e

inferência, reconhecendo algumas características desses gêneros;

- Sistema de escrita em palavras: nível alfabetizado 3.

- Formação e significado do MIL;

- Adição e subtração (compondo e decompondo centenas);

- Multiplicação por 1 dígito e início da tabuada;

- Sistema Monetário Brasileiro;

- Reconhecer frações (conceito de metade e 1 terço);

- Divisão por 1 dígito;

- Uso de intrumentos: régua, balança, relógio (m, cm, kg, g, h, min);

- Classificação: triângulo, retângulo, quadrado, circunferência;

- Planificações: montar e desmontar maquetes;

- Leitura e interpretação de tabelas de preços;

- Construção de tabela e gráficos de coluna.
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Linguagem Matemática

4º  ano

- Leitura oral: lê com autonomia, ouve e interpreta gêneros previstos para o ano

(jornalísticos, narrativos, descritivos, informativos, extraverbais, propagandas,

teatrais, fábulas);

- Sistema de escrita em palavras: nível alfabetizado 4. Compreendendo as

finalidades (bilhetes, carta, fax, e-mail, cartões, diários, relatórios, instruções,

regras, sinopse);

- Gramática: identifica e compreende as classes gramaticais em diferentes estilos 

de textos:

=> Substantivo (número, grau e gênero);

=> Classificação (próprio/comum, primitivo, coletivo);

=> Adjetivo;

=> Pronome (pessoais do caso reto e oblíquo);

=> Verbo (presente, passado e futuro).

- Compreender o Sistema de Numeração Decimal até centena de milhar;

- Adição e subtração com agrupamento e desagrupamento até centena de milhar;

- Multiplicação com dois algarismos no multiplicador;

- Divisão com 1 algarismo no divisor;

- Uso social dos decimais;

- Frações (soma e subtração);- Uso de instrumentos para atividades com: km,

m, cm, kg, g, mês, semana, dia hora, minuto;

- Geometria: ponto plano, ângulo, conhecer principais polígonos (trapézio,

paralelogramo), mosaico, proporção, instrumentos;

- Tratamento de informações: leitura de mapas,tabela e gráficos, noções de

estimativas (dados) e problemas com contagens.

5º ano

- Leitura oral: lê com autonomia, ouve, analisa e interpreta gêneros previstos

para o ano (Práticos - bilhete, anúncio, cardápio, convite, manual de intruções e

bula de remédio. Informativos - jornal, enciclopédia, dicionário, gramática,

mapa. Literários: poema, conto, crônica, fábula, novela. Extraverbais - pintura,

escultura, música, mímica e arquitetura);

- Sistema de escrita em palavras: nível ortográfico.

- Produção de textos verbais: narrativa e diálogo;

- Gramática: Identifica e compreende as classes gramaticais em diferentes

estilos de textos:

=> Substantivo (número, grau e gênero);

=> Classificação (prórpio/comum, primitivo/derivado, simples/composto,

concreto/abstrato, coletivo);

=> Adjetivo (locução adjetiva, adjetivo pátrio, grau de adjetivo);

=> Artigo: definido e indefinido;

=> Numeral (cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário);

=> Pronome (pessoal, demonstrativo, possessivo, definido e  indefinido);

=> Verbo (presente, passado e futuro - modo indicativo);

=> Sujeito e predicado;

=> Advérbio;

=> Preposição;

=> Interjeição.

- Reconhecer o Sistema de Numeração Decimal: milhão, bilhão;

- Adição e Subtração com agrupamento e desagrupamento;

- Multiplicação com dois ou mais algarismos no multiplicador;

- Divisão com dois ou mais algarismos no multiplicador;

- Decimais: (adição, subtração) Leitura e Compreensão em diferentes contextos;

- Uso do Sistema Monetário Brasileiro;

- Frações (adição e subtração com denominadores iguais e diferentes;

multiplicação e noções de divisão). Comparação (equivalência);

- Porcentagem: problemas (10%, 25%, 50% e 100%);

- Uso de intrumentos para atividades e reconhecimento de: KM, m, cm, mm,

kg, g, mg, tonelada, Vm, medidas de tempo;

- Geometria: mosaico, ângulos, sólidos.
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15.2.7.22 Níveis Conceituais Linguísticos – Análise de Textos 

 

Estrutura 
Textual 

Silábico Alfabético Alfabetizado 1 Alfabetizado 2 Alfabetizado 3 Alfabetizado 4 

Ideia de 
Texto 

- Ainda não 
possui. 

- Trabalha com 
frases soltas, 

confusas e sem 
ampliação. 

- Começa a ter ideia de 
texto. Ou seja, começa 

a estruturar o texto, 
mas já se perde no 

início. 
- Estrutura frases, sem 

construir uma 
coerência textual. 

- Possui ideia de texto. 
Porém a lógica geral 

ainda não possui. Não 
tem ideia de início, 

meio e fim. Ainda não 
possui fluência de 

ideias, não ordenando 
coerentemente os 

fatos. 

- O início de texto é 
bem definido. Porém o 

meio e o fim são 
confusos. 

- Começa a enriquecer 
o texto com alguns 

detalhes. Fluência de 
ideias comprometidas. 

- Início, meio E fim 
definidos. Já enriquece 

o texto com alguns 
detalhes: explorando 
ambientes e cenas. 

- Tem boa fluência de 
ideias. 

- Início, meio E fim 
bem definidos. 

Enriquece o texto com 
muitos detalhes: 

Amplia frases, explora 
cenas e ambientes.  

- Tem boa fluência de 
ideias. 

Traçado de 
Letras 

- Está fora do 
padrão 

caligráfico. 
Ainda escreve 
em caixa alta. 

- Dificuldades no 
traçado de letras. 

- Não há problemas no 
traçado de letras. 

- Não há problemas no 
traçado de letras. 

- Não há problemas no 
traçado de letras. 

- Não há problemas no 
traçado de letras. 

Margem 
- Ainda não faz 

uso. 
- Ainda não utiliza 

corretamente. 
- Utiliza corretamente. - Utiliza corretamente. - Utiliza corretamente. - Utiliza corretamente. 

Parágrafo 
  

- Ainda não faz uso, 
mas algumas vezes 

utiliza a indicação do 
primeiro. 

- Utiliza sem muita 
segurança. Geralmente 

o texto tem três 
parágrafos que 

definem, de forma 
incipiente, início, meio 

e fim. 

- Usa com frequência. 
- Utiliza com 
segurança. 
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Estrutua 

Textual
Silábico Alfabético Alfabetizado 1 Alfabetizado 2 Alfabetizado 3 Alfabetizado 4

Título e 

Ilustração

- Às vezes não utiliza e/ou 

não tem relação com o 

texto.

- Utiliza, muitas vezes sem 

coerência, necessitando 

aprimorar a disposição 

espacial.

- A ilustração tem 

coerência, necessitando 

de riquezas os detalhes, 

por meio de intervenção 

pedagógica.

- São coerentes com o 

texto.

- São coerentes com o 

texto.

- São coerentes com o 

texto.

- São coerentes com o 

texto.

Ortografia

- Ainda não evidencia uma 

hipótese de escrita 

alfabética.

- Faz uso de sílabas simples 

sem dificuldades.

- Apresenta dificuldades: 

SS, RR, NH, LH, QU, GU, 

S/R, final de sílabas, 

sílabas travadas, 

nasalização.

- Acentuação: às vezes já 

tem a imagem mental de 

algumas palavras e utiliza 

casualmente.

- Usa o SS, RR, NH e LH.

- Não apresenta 

dificuldades com sílabas 

identificáveis pelo som 

com pelo menos quatro 

letras.

-Nasaliza sem regras.

- Acentuação 

experimental.

- Pode apresentar 

dificuldades em sílabas 

com mais de quatro 

letras.

- Dificuldades na 

articulação do diminutivo.

- Admitem-se dificuldades 

em: X, S, SC, Ç, L, U, C e R 

para marcar infinitivo dos 

verbos, S/C, sons do X.

- Concordância verbo-

nominal com dificuldades.

-Nasaliza sem regras.

- Usa experimentalmente 

a acentuação.

- Admitem-se dificuldades 

em: X, SC, C, Ç, L, U, S, R, 

S/Z e sons do X.

- Concordância verbo-

nominal (com pouca 

dificuldade).

- Nasaliza sem regras.

- Usa a acentuação.

Fragmentação 

e 

Segmentação

- Fragmenta e segmenta 

com frequência.

- Possui dificuldades 

constantes.

- são presentes no texto 

com alguma frequência.

- Fragmentação somente 

de algumas palavras e 

segmentação.

- Não se vê mais em texto. 

Podendo estar presente 

eventualmente.

- Não está presente em 

texto.
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15.2.7.23 Nove Jeitos Mais Comuns de Avaliar os Estudantes 
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15.2.7.24 Expectativas de Aprendizagem 

 

 1º Ano 
 

LINGUA PORTUGUESA 

 

COMUNICAÇÃO ORAL 

• Fazer intercâmbio oral, ouvindo com atenção e formulando perguntas. 

• Mostrar interesse por ouvir e expressar sentimentos, experiências, ideias e 

opiniões.  

• Recontar histórias de repetição e/ou acumulativas com base em narrações 

ou livros.  

• Conhecer e recontar um repertório variado de textos literários, preservando 

os elementos da linguagem escrita.  

 

LEITURA 

• Ouvir com atenção textos lidos.  

• Refletir sobre o sistema alfabético com base na leitura de nomes próprios, 

rótulos de produtos e outros materiais - listas, calendários, cantigas e títulos de 

histórias, por exemplo -, sendo capaz de se guiar pelo contexto, antecipar e verificar 

o que está escrito.  

• Ler textos conhecidos de memória, como parlendas, adivinhas, quadrinhas e 

canções, de maneira a descobrir o que está escrito em diferentes trechos do texto, 

fazendo o ajuste do falado ao que está escrito e o uso do conhecimento que 

possuem sobre o sistema de escrita.  

• Buscar e considerar indícios no texto que permitam verificar as antecipações 

realizadas para confirmar, corrigir, ajustar ou escolher entre várias possibilidades.  

• Confrontar ideias, opiniões e interpretações, comentando e recomendando 

leituras, entre outras possibilidades.  

• Relacionar texto e imagem ao antecipar sentidos na leitura de quadrinhos, 

tirinhas e revistas de heróis.  

• Inferir o conteúdo de um texto antes de fazer a leitura com base em título, 

imagens, diagramação e informações contidas na capa, contracapa ou índice (no 

caso de livros e revistas). 
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ESCRITA E PRODUÇÃO TEXTUAL  

• Conhecer as representações das letras maiúsculas do alfabeto de imprensa 

e a ordem alfabética.  

• Escrever o próprio nome e utilizá-lo como referência para a escrita.  

• Produzir texto de memória de acordo com sua hipótese de escrita.  

• Escrever usando a hipótese silábica, com ou sem valor sonoro 

convencional.  

• Reescrever histórias conhecidas - ditando para o professor ou para os 

colegas e, quando possível, de próprio punho -, considerando as ideias principais do 

texto-fonte e algumas características da linguagem escrita.  

• Produzir escritos de autoria (bilhetes, cartas, instrucionais).  

• Nível da Psicogênese da Escrita de Palavras – A1 (alfabetizado 1) 

 

MATEMÁTICA 

 

OPERAÇÕES 

• Interpretar e resolver situações-problema, compreendendo significados da 

adição e subtração utilizando estratégias pessoais e algoritmos convencionais. 

• Reconhecer e utilizar algoritmos como ferramenta que facilitam o calculo. 

• Indicar o número que será obtido se duas coleções de objetos forem 

reunidas (situações-problema de “compor/juntar”). 

• Indicar o número que será obtido se forem retirados objetos de uma coleção 

dada. 

• Compor uma coleção com duas ou três vezes mais objetos que outra 

coleção dada. 

• Utilizar estimativas para avaliar a adequação do resultado de operações. 

• Utilizar uma técnica convencional para calcular o resultado de subtrações, 

sem recurso à unidade de ordem superior. 

 

ESPAÇO E FORMA 

• Localizar pessoas ou objetos no espaço, identificando a movimentação dos 

mesmos, com base em diferentes pontos de referência e também em indicações de 

posição. 
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• Identificar e registrar os deslocamentos de objetos através de registros e 

vocabulário específico. 

• Observar e reconhecer figuras geométricas tridimensionais presentes em 

elementos naturais e nos objetos criados pelos homens, identificando suas 

características. 

• Identificar e construir figuras geométricas planas, apresentando pelo menos 

duas características de cada uma delas. 

• Identificar nos objetos de seu cotidiano superfícies planas e arredondadas. 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Identificar unidades de tempo. (hora, dia, semana, mês, ano etc...) 

• Identificar os meses do ano, explorando o calendário. 

• Antecipar, recordar e descrever oralmente sequências de acontecimentos 

referentes ao período de um dia. 

• Reconhecer as unidades usuais de medida. (metro, centímetro, quilograma, 

grama, litro e mililitro). 

• Comparar grandezas de mesma natureza por meio de uso de instrumentos 

de medidas conhecidos. 

 

TRATAMENTO DA INFORMACÃO 

• Criar registros pessoais (como desenhos, códigos) para comunicação das 

informações coletadas ou obtidas (resultados de um jogo, aniversários dos amigos, 

comunicação de hora e local de uma reunião etc...). 

• Registrar em tabelas simples suas observações (sobre condições do tempo, 

eventos da semana, por exemplo). 
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

 2º Ano 
 

LINGUA PORTUGUESA 

   

• Escrever alfabeticamente, ainda que com erros ortográficos (ausência de 

marcas de nasalização, hipo e hipersegmentação, entre outros). 

• Reescrever histórias conhecidas, ditando-as ou de próprio punho.  

• Produzir textos simples de autoria. 

• Revisar textos coletivamente, com ajuda do professor e dos colegas, para 

melhorá-los e, assim, compreender a revisão como parte do processo de produção. 

• Aprender a se preocupar com a qualidade de suas produções escritas, no 

que se refere tanto aos aspectos textuais como à apresentação gráfica. 

• Nível da psicogênese da Escrita de Palavras – A3 (alfabetizado 3) 

 

MATEMÁTICA 

 

NÚMEROS 

• Identificar números, percebendo sua função social. 

• Utilizar diferentes estratégias para quantificar elementos de uma coleção: 

contagem, formação pares, agrupamentos e estimativas. 

• Contar em escalas ascendentes e descendentes de um e um, de dois em 

dois, de cinco em cinco etc, a partir de qualquer número dado, organizando 

agrupamentos. 

• Construir procedimentos para comparar a quantidade de objetos de duas 

coleções, identificando a que tem mais, a que tem menos, ou se têm a mesma 

quantidade. 

• Utilizar a calculadora para produzir escritas de números que são ditados. 

 

OPERAÇÕES 

• Interpretar e resolver situações-problema, compreendendo significados da 

adição e subtração utilizando estratégias pessoais não convencionais. 

• Interpretar e resolver situações-problema, compreendendo significados da 

adição e subtração utilizando estratégias e algoritmos convencionais. 

• Reconhecer e utilizar algoritmos como ferramenta que facilitam o calculo. 
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• Utilizar sinais convencionais (+,–, =) na escrita de operações de adição e 

subtração. 

• Analisar, interpretar e resolver situações-problema, compreendendo os 

diversos significados da adição e subtração, utilizando estratégias pessoais, com o 

uso de técnicas convencionais e não convencionais 

 

ESPAÇO E FORMA 

• Localizar pessoas ou objetos no espaço, identificando a movimentação dos 

mesmos, com base em diferentes pontos de referência e também em indicações de 

posição. 

• Estabelecer comparações entre objetos do espaço físico e objetos 

geométricos – corpos redondos e poliedros – sem uso obrigatório de nomenclatura. 

• Identificar e construir figuras geométricas planas, apresentando pelo menos 

duas características diferentes em cada uma delas. 

• Utilizar vocabulário especifico para indicar a posição de objetos dispostos no 

espaço, indicando deslocamento de objetos em diversas direções.  

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Identificar unidades de tempo – dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano 

e utilizar calendários. 

• Orientar-se corretamente usando vocabulário especifico para medir o tempo. 

Ex, faltam 10 minutos para as 15:00. 

• Resolver situações-problema que envolvam a grandeza “COMPRIMENTO, 

MASSA, CAPACIDADE, TEMPERATURA”, utilizando estratégias pessoais, 

compreendo seus respectivos significados. 

• Comparar grandezas de mesma natureza, por meio do uso de instrumentos 

de medida conhecidos – fita métrica, balança, pipetas 

 

TRATAMENTO DA INFORMACÃO 

• Ler e interpretar informações apresentadas em tabelas simples. 

• Coletar e organizar informações, criando registros pessoais para 

comunicação de idade, número de irmãos, peso de animais que antecedem a 

elaboração de tabelas e gráficos. 
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• Resolver situações-problema que envolvam a localização de dados em 

folhetos de compra e de propaganda. 

• Organizar tabelas simples e gráficos de barras e colunas para apresentar o 

resultado de pesquisas realizadas. 
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 3º Ano 
 

LINGUA PORTUGUESA 

 

 Participar de situações de intercâmbio oral que requeiram ouvir com 

atenção, formular e responder perguntas, explicar e compreender explicações, 

manifestar opiniões sobre o assunto tratado; 

 Ler, por si mesmo, diferentes gêneros (textos narrativos literários, textos 

instrucionais, textos de divulgação científica e notícias) apoiando-se em 

conhecimentos sobre o tema do texto e as características de seu portador, do 

gênero e do sistema de escrita; 

 Reescrever, de próprio punho, histórias conhecidas, considerando as ideias 

principais do texto-fonte e algumas características da linguagem escrita; 

 Produzir textos de autoria de próprio punho, utilizando recursos da 

linguagem escrita; 

 Revisar textos coletivamente com a ajuda do professor ou em parceria com 

os colegas 

 Observar algumas questões ortográficas e escrever corretamente essas 

palavras utilizando procedimentos de consulta para conhecer a escrita correta. 

 Escrever utilizando a hipótese A4 (alfabetizado 4), ainda que com alguns 

erros ortográficos. 

 

MATEMÁTICA 

 

NÚMEROS 

• Identificar números, percebendo sua função social. 

• Reconhecer os elementos que compõe uma determinada sequência, 

(objetos, números) sendo capaz de continua-la, identificando o critério que a 

constitui. 

• Compor e decompor números segundo classes e ordem de acordo com o 

sistema de numeração decimal. 

• Dominar o processo de “trocas” presente no material Dourado e Cuisenaire 

entre outros. 

• Utilizar a calculadora para produzir e comparar escritas numéricas. 
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• Resolver situações-problema que envolvam relações entre números, tais 

como: ser maior que, ser menor que, estar entre, ter mais um, ter mais dois, ser o 

dobro, ser a metade. 

• Compor e decompor números segundo classes e ordem de acordo com o 

sistema de numeração decimal. Em situação de uso real, aplicando esses conceitos 

ao sistema monetário brasileiro. 

 

OPERAÇÕES 

• Resolver situação problema utilizando estratégias diversas, sendo capaz de 

justificar o uso de algoritmos para a resolução esperada.  

• Utilizar uma técnica convencional para calcular o resultado de subtrações, 

com recurso à unidade de ordem superior 

• Determinar o resultado da multiplicação de números de 0 a 9, por 2, 3, 4, 5, 

em situações problema e identificar regularidades que permitam sua memorização.  

• Analisar, interpretar, resolver e formular situações-problema, 

compreendendo alguns dos significados da divisão, utilizando estratégias pessoais e 

o uso do algoritmo.  

• Justificar a troca entre cédulas e moedas, e vice-versa. 

• Resolver situações-problema com calculo das quatro operações em que é 

necessário fazer estimativas ou arredondamentos de números naturais (cálculos 

aproximados) 

• Fazer leitura de frações, associando figuras e nomenclatura. 

 

ESPAÇO E FORMA 

• Classificar figuras geométricas de acordo com suas semelhanças e 

diferenças 

• Interpretar a localização de um objeto ou pessoa no espaço pela análise de 

maquetes, esboços, croquis. 

• Relacionar figuras tridimensionais (como cubos, paralelepípedos, esferas, 

cones, cilindros e pirâmides) com elementos naturais e objetos do mundo que o 

cerca. 

• Perceber semelhanças e diferenças entre figuras tridimensionais e 

bidimensionais, comparando pirâmides e triângulos, esferas e círculos. 
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• Identificar espacialmente objetos e figuras, utilizando um vocabulário 

específico para indicar a posição dos mesmos. 

• Construir figuras geométricas planas identificando os elementos que a 

compõe (lados, ângulos)  

• Classificar polígonos de acordo com seus elementos determinando 

perímetro e área. 

• Utilizar instrumentos de medidas específicos de maneira a identificar as 

dimensões de objetos: peso, altura e comprimento. 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Utilizar elementos distintos visando comparar /medir objetos. 

• Estabelecer relação entre unidades de tempo — dia, semana, mês, 

bimestre, semestre, ano, consultando calendários e fazer leitura de horas 

relacionando minutos e segundos, em relógios analógicos e digitais 

• Fazer uso de material específico para determinar as dimensões de objetos 

distintos (réguas, fitas métricas, pipetas, balanças, etc). 

• Dominar o uso de malhas quadriculadas, para ampliar ou reduzir figuras, 

indicar trajetos e área de polígonos. 

 

TRATAMENTO DA INFORMACÃO 

• Ler e associar informações presentes em gráficos e tabelas, interpretando 

dados. 

• Criar registros pessoais (como desenhos, códigos) para comunicação de 

informações coletadas. 

• Coletar e associar informações presentes em tabelas relacionando-as de 

maneira a elaborar gráficos e vice-versa. 
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

 4º Ano 
 

LINGUA PORTUGUESA 

 

 Participar de situações de intercâmbio oral que requeiram ouvir com 

atenção, intervir sem sair do assunto tratado, formular e responder perguntas 

justificando suas respostas, explicar e compreender explicações, manifestar e 

acolher opiniões, fazer colocações considerando as falas anteriores bem como 

respeitar a sequência temporal causal; 

 Apreciar a leitura feita pelo professor como: curiosidades, verbete de 

enciclopédia infantil, carta, bilhete, manchete, notícia, conto tradicional, 

diagrama/explicação, para adquirir comportamento leitor e apropriar-se da 

linguagem que se escreve; 

 Ler, com ajuda do professor, textos para estudar os temas tratados nas 

diferentes áreas de conhecimento (enciclopédias, informações veiculadas pela 

internet e revistas); 

 Reescrever e/ou produzir textos de autoria, com apoio do professor, 

utilizando procedimentos de escritor: planejar o que vai escrever considerando a 

intencionalidade, o interlocutor, o portador e as características do gênero; fazer 

rascunhos; reler o que está escrevendo, tanto para controlar a progressão temática 

quanto para melhorar outros aspectos – discursivos ou notacionais – do texto; 

 Compreender e construir regras de ortografia de acordo com a natureza 

regular dos erros trabalhados; 

 Segmentar o texto em palavras, bem como as palavras na passagem de 

uma linha para outra; 

 Pontuar final de frases e usar inicial maiúscula, paragrafação, elementos de 

uma numeração, passagem do discurso direto, em razão das restrições impostas 

pelos gêneros; 

 Fazer uso da regra geral de concordância verbal e nominal. 

 

MATEMÁTICA 

 

NÚMEROS 

• Identificar números, percebendo sua função social. 
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• Reconhecer os elementos que compõem uma determinada sequência, 

(objetos, números) sendo capaz de continuar e criar novas sequências, identificando 

o critério que a constitui. 

• Compor e decompor números segundo classes e ordem de acordo com o 

sistema de numeração decimal. 

• Escrever números racionais de uso frequente, nas representações 

fracionária e decimal e localizar alguns deles na reta numérica. 

• Usar a nomenclatura especifica na aplicação das frações. 

• Dominar o processo de “trocas” presente no material Dourado e Cuisenaire 

entre outros. 

• Realizar trocas entre cédulas e moedas e vice-versa, 

 

OPERAÇÕES 

• Resolver situação problema utilizando estratégias diversas, sendo capaz de 

justificar o uso ou não de algoritmos visando obter uma resposta coerente para a 

proposta apresentada. 

• Resolver situação problema utilizando estratégias diversas, justificando o 

uso de algoritmos visando obter uma resposta coerente para a proposta 

apresentada. De acordo com a ideia da operação presente no contexto. Dominando 

os algoritmos referente as quatro operações. 

• Resolver situações-problema em que é necessário fazer estimativas ou 

arredondamentos de números naturais (cálculos aproximados) 

• Aplicar algoritmos a resolução de problemas com números decimais 

• Identificar e utilizar regularidades para multiplicar ou dividir um número por 

10, por 100 e por 1.000. 

• Compreender as ideias da divisão (equivalência ”quanto cabe”, separar em 

partes iguais e adicionar o resto). 

• Compor e decompor números segundo classes e ordem de acordo com o 

sistema de numeração decimal, em situação de uso real, aplicando esses conceitos 

ao sistema monetário brasileiro. 

• Resolver problemas que envolvem o uso da porcentagem no contexto diário. 

 

ESPAÇO E FORMA 

• Identificar espacialmente objetos e figuras, utilizando um vocabulário 

específico para indicar a posição dos mesmos. 
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• Identificar elementos dos polígonos e determinar seu perímetro com o auxilio 

de malhas quadriculadas. 

• Classificar figuras geométricas de acordo com suas semelhanças e 

diferenças 

• Dominar o uso de malhas quadriculadas, para ampliar ou reduzir figuras, 

indicar trajetos e medir a área de polígonos. 

• Reconhecer e aplicar desenhos de maneira a representar frações. 

• Identificar os elementos que compõem os sólidos geométricos (faces, 

vértices e arestas). 

• Reconhecer planificações (moldes) de figuras tridimensionais como cubo, 

paralelepípedo, pirâmide, cone e cilindro. 

• Planificar objetos tridimensionais. (representações bidimensionais) 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Utilizar instrumentos de medidas específicos de maneira a identificar as 

dimensões de objetos: peso, altura e comprimento. Resolvendo situações-problema 

que envolvam o significado de unidades de medida bem como múltiplos e 

submúltiplos (grama, quilometro, mililitro, centímetro, etc) 

• Utilizar medidas de tempo em realização de conversões simples, entre dias 

e semanas, horas e dias, semanas e meses. 

• Utilizar, em situações-problema, unidades usuais de temperatura. 

• Utilizar o sistema monetário brasileiro em situações-problema. 

• Compreender o perímetro como a medida do contorno de uma figura plana. 

 

TRATAMENTO DA INFORMACÃO 

• Ler e associar informações presentes em gráficos e tabelas. 

• Resolver problemas com dados apresentados de maneira organizada por 

meio de tabelas simples e gráficos de colunas. 

• Organizar informações coletadas em tabelas e gráficos (colunas, barras, 

linha, setor) 

• Descrever, por escrito, situações apresentadas por meio de tabelas e 

gráficos (colunas/barra). 
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 5º Ano 
 

LINGUA PORTUGUESA 

 

 Participar de situações de intercâmbio oral que requeiram ouvir com 

atenção, intervir sem sair do assunto tratado, formular e responder perguntas 

justificando suas respostas, explicar e compreender explicações, manifestar e 

acolher opiniões, argumentar e contra argumentar; 

 Utilizar recursos para compreender ou superar dificuldades de compreensão 

durante a leitura (pedir ajuda aos colegas e ao professor, reler o trecho que provoca 

dificuldades, continuar a leitura com intenção de que o próprio texto permita resolver 

as dúvidas ou consultar outras fontes); 

 Reescrever e/ou produzir textos de autoria utilizando procedimentos de 

escritor: planejar o que vai escrever considerando a intencionalidade, o interlocutor, 

o portador e as características do gênero; fazer rascunhos; reler o que está 

escrevendo, tanto para controlar a progressão temática quanto para melhorar outros 

aspectos – discursivos ou notacionais – do texto; 

 Pontuar final de frases e usar inicial maiúscula, paragrafação, elementos de 

uma numeração, passagem do discurso direto, em razão das restrições impostas 

pelos gêneros; 

 Acentuar palavras de uso comum; 

 Ter noções de concordância verbal e nominal. 

 

MATEMÁTICA 

 

NÚMEROS 

• Identificar números, percebendo sua função social. 

• Compreender e utilizar as regras do sistema de numeração decimal, para 

leitura e escrita, comparação, ordenação e arredondamento de números naturais de 

qualquer ordem de grandeza. 

• Utilizar a nomenclatura das frações. 

• Escrever e posicionar os números racionais na reta numérica. 

• Identificar e produzir frações equivalentes, pela observação de 

representações gráficas e de regularidades nas escritas numéricas. 
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OPERAÇÕES 

• Analisar, interpretar, formular e resolver situações-problema, 

compreendendo diferentes significados das operações envolvendo números 

naturais. 

• Resolver operações com números naturais e racionais, por meio de 

estratégias pessoais e do uso de técnicas operatórias convencionais, cálculo mental 

e calculadora e usar estratégias de verificação e controle de resultados pelo uso do 

cálculo mental ou da calculadora. 

• Resolver problemas que envolvem o uso da porcentagem no contexto diário, 

como 10%, 20%, 50%, 25%. 

• Explorar a ideia de probabilidade em situações-problema simples. 

• Compor e decompor números segundo classes e ordem de acordo com o 

sistema de numeração decimal, em situação de uso real, aplicando esses conceitos 

ao sistema monetário brasileiro. 

 

ESPAÇO E FORMA 

• Reconhecer semelhanças e diferenças entre poliedros (como os prismas, as 

pirâmides e outros). 

• Identificar espacialmente objetos e figuras, utilizando um vocabulário 

específico para indicar a posição dos mesmos. 

• Explorar planificações de alguns poliedros e corpos redondos 

• Compor e decompor figuras planas e identificação de que qualquer polígono 

pode ser composto a partir de figuras triangulares. 

• Dominar o uso de malhas quadriculadas, para ampliar ou reduzir figuras, 

indicar trajetos e medir a área de polígonos. 

• Identificar relações entre o número de elementos como faces, vértices e 

arestas de um poliedro. 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

• Calcular perímetro de figuras desenhadas em malhas quadriculadas ou não. 

• Utilizar instrumentos de medidas específicos (régua, fita métrica, balanças, 

pipetas, etc ) de maneira a identificar as dimensões de objetos: peso, altura e 

comprimento. Resolvendo situações-problema que envolvam o significado de 
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unidades de medida bem como múltiplos e submúltiplos (grama, quilometro, mililitro, 

centímetro, etc...) 

• Reconhecer e aplicar desenhos de maneira a representar frações. 

• Resolver situações-problema que envolvam o significado de unidades de 

medidas de superfície como o metro quadrado(m2), o centímetro quadrado (cm2) e 

o quilômetro quadrado (km2). 

• Planificar objetos tridimensionais. (representações bidimensionais) 

• Utilizar o sistema monetário brasileiro em situações-problema. 

 

TRATAMENTO DA INFORMACÃO 

• Resolver situações-problema com dados apresentados de maneira 

organizada, por meio de tabelas simples ou tabelas de dupla entrada 

• Resolver situações-problema em que os dados são apresentados por meio 

de gráficos de colunas, barras setores ou de linhas. 

• Construir tabelas e gráficos para apresentar dados coletados ou obtidos em 

textos jornalísticos. 

• Produzir textos diversos a partir de informações extraídas de gráficos. 
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15.2.7.25 Planejamento Semanal 

 

S E M A N A   D E  ________  /_________  /________  A  _______  /_______  /________ 

     Ano: ____________         Professores que participaram do planejamento: _______________________________________________________ 

     2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira 

Dia: Dia: Dia: Dia: Dia: 
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15.2.7.25 Dia das Avaliações e Testes 

 

Área de Estudo Português Matemática Historia Geografia Ciências 

1º  

BIMESTRE 

____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ 

____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ 

____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ 

____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ 

____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ 

       Área de Estudo Português Matemática Historia Geografia Ciências 

2º  

BIMESTRE 

____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ 

____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ 

____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ 

____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ 

____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ 

       Área de Estudo Português Matemática Historia Geografia Ciências 

3º  

BIMESTRE 

____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ 

____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ 

____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ 

____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ 

____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ 

       Área de Estudo Português Matemática Historia Geografia Ciências 

4º  

BIMESTRE 

____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ 

____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ 

____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ 

____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ 

____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ ____ / ____ 
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15.2.7.26 Ficha de Nota por Bimestre 

Nº NOME DO ALUNO 
1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

LP M C H G LP M C H G LP M C H G LP M C H G 

01                                           
02                                           
03                                           
04                                           
05                                           
06                                           
07                                           
08                                           
09                                           
10                                           
11                                           
12                                           
13                                           
14                                           
15                                           
16                                           
17                                           
18                                           
19                                           
20                                           
21                                           
22                                           
23                                           
24                                           
25                                           
26                                           



 

244 
 
Obs.: Material Sujeito a Alterações 

15.2.7.27 Diagnóstico Inicial da Turma 
 

S U G E S T Ã O 

 

A turma _____________ é formada por estudantes na faixa etária de 

__________ anos, integrados no __________ ano do ensino fundamental de 09 

anos. Como aspectos gerais da turma, de acordo com informações obtidas por 

familiares, documentos e pelos próprios estudantes, verifica-se que: __________ 

vieram de outra escola, __________ vieram de outro estado, __________ vieram de 

outra cidade, __________ contribuem de maneira significativa para o aumento da 

renda familiar, trabalhando em horário contrário ao escolar (citar as atividades), 

__________ fazem parte do programa “Bolsa Família”, __________ fazem parte do 

programa “Vida Melhor”, __________ encontram-se no mesmo nível sócio 

econômico e cultural, __________ moram com os pais, __________ moram só com 

o pai, __________ moram só com a mãe, __________ moram com outros (tios, 

avós, irmãos, etc...), __________ estão envolvidos em atividades culturais 

organizadas na comunidade, como: __________ grupo religioso (catequese), 

__________ grupo de capoeira, __________ brigada mirim do Corpo de Bombeiros, 

__________ grupo de remo, __________escolinha de futebol, __________ dança, 

__________ canto, __________ apresentam problemas de saúde como (citar o 

problema), __________ são portadores de necessidades especiais (citar quais e o 

acompanhamento realizado se diagnosticado), __________ já foram ao cinema, 

__________ já foram ao clube, __________ já foram ao teatro, __________ já foram 

ao zoológico, __________já foram ao parque de diversões, __________ já foram ao 

shopping. 

De acordo com testes  diagnósticos aplicados, a turma apresenta o seguinte 

quadro: __________ apresentam dificuldade de compreensão aos comandos das 

atividades propostas, como também nos trabalhos em grupo, __________ mostram-

se agressivos, __________ mostram-se inibidos, __________demonstram interesse 

para atividades sistematizadas (como cópia de textos, exercícios de livros, textos, 

etc...), __________ atendem (ou não) as atividades lúdicas de interpretação, 

observação, bem como trabalhos manuais, __________ produzem (ou não) textos 

narrativos, descritivos, etc..., __________ apresentam dificuldades quanto a leitura e 
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interpretação de textos, __________ apresentam dificuldades quanto a leitura e 

interpretação de textos, __________ apresentam dificuldades no raciocínio lógico-

matemático, __________ dominam as quatro operações. 

 

Não esquecer de citar como será desenvolvido o trabalho pedagógico 

(atividades): 

a) Proposta de leitura, manuseio de material concreto, jogos, projetos, 

entre outros; 

b) Quantas crianças apresentam dificuldades de aprendizagem e em 

que área e como será trabalhada (projeto interventivo...); 

c) Definir os diferentes instrumentos de avaliação que serão aplicados e 

com que frequência ocorrerá; 

d) Citar quantos estudantes a turma possui dentre os níveis da 

psicogênese. 

Todos os critérios citados acima nortearão o fazer pedagógico para o 

desenvolvimento das habilidades e competências exigidas para o ano. 
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15.2.7.29 Sugestões Palavras e Expressões para o RAV 
 

VOCÊ PENSA...                        VOCÊ ESCREVE... 
 
O aluno não sabe 
 O aluno não adquiriu os conceitos, está em fase de aprendizado. 
 
Não tem limites 
 Apresenta dificuldades de auto regulação, pois... 
 
É nervoso 
 Ainda não desenvolveu habilidades para o convívio no ambiente escolar, 

pois... 
 
Tem o costume de roubar 
 Apresenta dificuldades de autocontrole quando... 
 
É agressivo 
 Demonstra agressividade em situações de conflito; usa de meios físicos 

para alcançar o que deseja. 
 
é  bagunceiro relaxado, porco 
 Ainda não desenvolveu hábitos próprios de higiene e de cuidados com 

seus pertences. 
 
Não sabe nada 
 Aprendeu algumas noções , mais necessita desenvolver... 
 
É largado da família 
 Aparenta ser desassistido pela família, pois... 

 
É desobediente 
 Costuma não aceitar e compreender as solicitações dos adultos; 
 Tem dificuldades em cumprir regras... 
 
É apático, distraído 
 Ainda não demonstra interesse em participar das atividades propostas; 
 Muitas vezes parece se desligar da realidade, envolvido em seus 

pensamentos 
 

É mentiroso 
 Costuma utilizar inverdades para justificar seus atos ou relatar as atitudes 

dos colegas. 
 

É fofoqueiro 
 Costuma se preocupar com os hábitos e atitudes dos colegas. 

 
É chiclete 
 É muito afetuoso; demonstra constantemente seu carinho... 



 
 

247 
  

Obs.: Material Sujeito a Alterações 

 
É sonso e dissimulado 
 Em situações de conflito coloca-se como espectador, mesmo quando está 

clara a sua participação. 
 
É preguiçoso 
 Não realiza as tarefas, aparentando desânimo e cansaço, porém logo 

parte para brincadeiras e outras atividades. 
 
É mimado 
 Aparenta desejar atenções diferenciadas para si, solicitando que sejam 

feitas todas as suas vontades. 
 É deprimido, isolado, antissocial 
 
Evita o contato e o diálogo com colegas e professores preferindo 

permanecer sozinho; 
 Ainda não desenvolveu hábitos e atitudes próprias do convívio social. 

 
É tagarela 
 Costuma falar mais do que o necessário, não respeitando os momentos 

em que o grupo necessita de silêncio. 
 
Tem a boca suja 
 Utiliza-se de palavras pouco cordiais par repelir ou afrontar 

 
Possui distúrbio de comportamento 
 Apresenta comportamento fora do comum para sua idade e para o 

convívio em grupo, tais como.. 
 
É egoísta 
 Ainda não sabe dividir o espaço e os materiais de forma coletiva 
 
Em relação à assimilação e fixação dos conteúdos: 
 O aluno é excelente, independente e realiza todas as atividades. 
 O aluno é muito bom, porém tem necessidade de consultar o professor. 
 O aluno possui dificuldade, é dependente do professor, mas realiza 

apesar de apresentar bastante lentidão. 
 O aluno possui dificuldade, é extremamente dependente do professor, 

não consegue realizar nada sozinho e não demonstra vontade em 
aprender. 

 
Concentração e atenção às explicações em sala de aula: 
 O aluno é participativo. 
 O aluno é participativo, mas se empolga demais o que às vezes 

atrapalha. 
 O aluno participa somente quando é solicitado. 
 O aluno não participa da aula. Demonstra apatia. 
 O aluno é distraído, conversa e ainda atrapalha os demais. 
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Quanto à correção: 
 O aluno não consegue corrigir os erros (clipes) sozinho, necessita que o 

professor lhe oriente durante a correção, seja ela no caderno ou na 
apostila, pois se distrai com muita facilidade. 

 O aluno é excelente. Consegue identificar e corrigir seus erros (clipes) 
sem auxílio do professor seja eles no caderno ou na apostila. 

 O aluno não corrige certo da lousa, pois apresenta deficiência visual. 
 O aluno não corrige certo da lousa, devido à falta de atenção. 
 
Quanto ao relacionamento do aluno com os colegas: 
 Relaciona-se bem com todos os colegas. 
 Não relaciona-se bem com os colegas, gosta de se isolar. 
 Não relaciona-se bem com os colegas, é agressivo. 
 Gosta de realizar trabalhos em grupo. 
 Demonstra resistência em fazer trabalhos em equipe. 
 
Quanto à Caligrafia e desempenho do aluno em sala de aula: 
 O aluno é excelente, tem a letra linda, é caprichoso e não apresenta 

erros. 
 O aluno é excelente , mas por querer ser o primeiro da classe a terminar, 

acaba deixando a desejar no capricho e na letra. 
 O aluno tem uma caligrafia boa, porém com muitos erros. 
 O aluno tem uma caligrafia ruim, mas não apresenta erros. 
 O aluno tem uma letra muito bonita e sem erros, mas demora muito para 

copiar. 
 O aluno precisa fazer caligrafia (caderno). 
 O aluno não precisa fazer caligrafia. 

 

Quanto à disciplina: 
 O aluno apresenta comportamento excelente tanto em sala de aula, como 

na fila. 
 O aluno apresenta comportamento excelente em sala, porém na fila, 

deixa a desejar. 
 O aluno conversa , porém acata às regras da sala. Uma chamada de 

atenção é suficiente. 
 O aluno é indisciplinado, cabendo ao professor chamar-lhe a atenção em 

muitos momentos. 
 
Quanto ao reforço: 
 O aluno não necessita de reforço paralelo. 
 O aluno necessita de reforço e comparece a todos. 
 O aluno necessita de reforço, mas não comparece devido à resistência 

dos pais ou do próprio aluno. 
 O aluno comparece aos reforços, mas apresenta resistência em realizar 

as atividades propostas (pede para ir ao banheiro; beber água, distrai-se 
com facilidade, conversa, brinca). 

 

Quanto ao material usado em sala e lição de casa: 
 O aluno realiza a lição de casa com capricho. 
 O aluno realiza a lição de casa sem capricho. 
 O aluno não realiza a lição de casa. 
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 O aluno traz todos os materiais necessários. 
 O aluno esquece o material escolar. 
 
Quanto à Leitura: 
 O aluno lê com fluência e entonação adequados. 
 O aluno lê, mas não respeita os sinais de pontuação. 
 O aluno tem dificuldade na leitura das palavras. 
 O aluno não lê. 
 
Quanto ao uso de óculos: 
 O aluno não usa óculos. 
 O aluno usa óculos normalmente. 
 O aluno mostra resistência em usar os óculos, desta forma a professora 

tem que solicitar constantemente que o mesmo faça uso correto. 
 
Em relação à assiduidade do aluno: 
 falta muito e as mesmas o estão prejudicando no aprendizado. 
 o aluno não falta, exceto se for estritamente necessário. 
 o aluno não deverá faltar, está com excesso de faltas. 
 o aluno não consegue colocar o conteúdo de sala de aula em ordem 

devido as número de faltas. 
 

Em relação a seus materiais: 
 organiza com ajuda das professoras e inspetora. 
 organiza com total independência. 
 não consegue se organizar. 
 esquece frequentemente materiais na sala. 
 perde frequentemente materiais na sala. 
 
Em relação aos responsáveis: 
 “necessitam” de atenções especiais. 
 são participativos. 
 são criteriosos, indagam bastante e acompanham o desenvolvimento do 

filho. 
 geralmente não acompanham as lições/estudo do filho, porém participam 

das atividades. 
 não são participativos e pouco comparecem às atividades. 

 
 

1ª Avaliação Descritiva 
 
Estes são alguns tópicos que poderão ser aproveitados para a realização das 

avaliações descritivas. 
Você poderá aproveitá-los na integra, ou acrescentando e alterando palavras, 

conforme cada aluno. 
As avaliações podem ter a mesma estrutura para todos os alunos, sendo que 

as alterações devem acontecer de acordo com o nível de cada um. 
Começar sempre com os elogios, procurando lembrar primeiro os aspectos 

positivos do estudante. Não há necessidade de ordem por disciplina, porém todas 
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deverão ser abordadas mesmo que com pequenos textos, que descrevam o 
desempenho do aluno. 

Abaixo você tem alguns parágrafos retirados de avaliações anteriores e que 
poderão ser aproveitados encaixando nas partes da avaliação que melhor couber. 

Emende, costure, recorte, cole, crie, copie. Junte com suas palavras, mude, 
troque de lugar, altere da maneira que achar mais conveniente. 

Lembre-se, são apenas sugestões e você não tem obrigação de usá-las, 
porém todas as disciplinas deverão ser abordadas para que a avaliação fique bem 
completa. 
 

Início do relatório: 
Começar sempre com os aspectos positivos do aluno: 
 
 Sua adaptação ao novo grupo ocorreu tranquilamente. Não demonstrou 

nenhuma dificuldade em interagir, apresentando-se aos colegas com 
facilidade, característica de uma criança segura e confiante. 

 No início demonstrou certa disputa com alguns amigos, normal da idade, 
porém, após conversa e intervenção da mãe e professora superou 
tornando-se bastante sociável, fazendo trocas constantes de amizades. 

 Sente-se insegura em determinadas atividades, porém após receber 
incentivos e elogios da professora, consegue executá-las, alegrando-se e 
percebendo o quanto é capaz; 

 Tem curiosidade pela letra cursiva, demonstrando alegria a cada palavra 
escrita; 

 É um aluno capaz, participando com entusiasmo e responsabilidade de 
todas as atividades propostas pela escola 

 Sua adaptação ao novo grupo ocorreu tranquilamente. Não demonstrou 
dificuldade em interagir, apresentando-se aos novos amigos com 
espontaneidade, característica de uma criança segura e confiante. 

 é alegre e inteligente. 
 Sabe ser companheira, amiga e cativante, sem fazer distinção entre os 

colegas. Está sempre disposta a ajudar. 
 é uma criança calma e carinhosa. Está sempre disposto a ajudar quando 

é solicitado. 
 Participa com entusiasmo, expondo suas ideias com clareza e 

questionando sempre que se faz necessário. 
 Demonstra ser responsável e sempre tem suas tarefas em dia. 
 Expressa de forma clara e direta o que aprendeu e/ou entendeu do que 

lhe foi passado. 
 Demonstra interesse nos temas abordados, participa questionando e 

expondo sua opinião de forma sempre coerente com o que está sendo 
passado e tem suas tarefas em dia. 

 Realiza todos os seus trabalhos com capricho e dedicação 
 Gosta de ser desafiado, pois te confiança em sua capacidade. É 

prestativo e está sempre disposto a ajudar. Não faz distinção entre os 
colegas, tratando todos com respeito e consideração. 

 Demonstra ser responsável e sempre tem suas tarefas em dia. 
 Realiza seus trabalhos com entusiasmo e capricho. 
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 é um aluno tímido, mas, carismático e aceita sempre todas as atividades 
propostas, porém, em alguns momentos, apresenta-se um pouco 
disperso. 

 Consegue respeitar as ideias do grupo, mas, também defende as suas 
com determinação. 

 Possui temperamento calmo, demonstrando concentração e atenção 
durante as atividades. 

 É extremamente caprichosa e organizada tendo sempre seus trabalhos e 
tarefas em dia. 

 está de parabéns, tanto no comportamento quanto na aprendizagem. 
 Sabe ser companheira, amiga, responsável e amável com todos que a 

rodeiam. Entrega suas tarefas em dia e com muito capricho. 
 Realiza tudo que lhe é proposto com sucesso e dedicação. 
 Respeita seus colegas e sabe quando é preciso levar o estudo a sério. 
 é uma aluna comunicativa, alegre, companheira, tem um grande espírito 

de liderança e consegue expor e realizar suas ideias entre o grupo. 
 é um aluno esforçado, alegre e carinhoso. Participa de todas as 

atividades com entusiasmo, encontrando dificuldades em executá-las 
devido seus limites, porém está sempre disposto a receber auxilio e 
intervenção da professora e dos amigos. 

 é comunicativa, alegre, companheira e dedicada. Gosta de ser desafiada 
e sempre participa de tudo que lhe é proposto. 

 Tem consciência de suas dificuldades e não mede esforços para superar 
sua insegurança e ansiedade. 

 É prestativa e está sempre disposta a ajudar. 
 Quando possui dúvidas, pergunta sem receio 
 está de parabéns, tanto no comportamento quanto na aprendizagem. 
 Respeita as ideias do grupo e sabe defender as suas com garra e 

determinação. 
 É responsável na realização de suas tarefas e quando tem dúvidas, 

pergunta sem receio. Adora auxiliar os amigos. 
 Seu progresso durante esse primeiro bimestre foi muito grande, pois 

venceu bravamente suas dificuldades na escrita. 
 é um aluno comunicativo, alegre, companheiro e dedicado. Gosta de ser 

desafiado e sempre participa de tudo o que lhe é proposto. 
 É responsável e sempre tem suas tarefas em dia. 
 Possui temperamento calmo, demonstrando concentração e atenção 

durante as atividades. 
 é um aluno alegre, carismático e aceita sempre com alegria todas as 

atividades propostas, porém, em alguns momentos, apresenta-se um 
pouco disperso. 

 Sabe ser crítico quanto a opinião dos colegas, mas também sabe 
respeitá-las. 
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2º Linguagem: falar sobre o aprendizado na leitura e 
escrita 

 
 Reconhece os números, quantidades, cores e letras. Já consegue 

escrever em letra cursiva; 
 Quando faz as tentativas de escrita, coloca as vogais corretamente. 
 Consegue formar palavras com alfabeto móvel 
 Reconhece todo o alfabeto, o que é muito importante no processo de 

aquisição da leitura e escrita 
 Interessa-se por escrita cursiva, já iniciando a tentativa de escrita 
 Consegue escrever palavras formando sílabas iniciando a tentativa de 

leitura 
 Nas atividades de linguagem oral, relata história coerentemente e em 

sequência lógica, mostrando-se criativo. 
 Relata histórias e contos algumas vezes com certa veracidade, constrói 

frases e textos de maneira coerente, sendo capaz de corrigir seus 
próprios erros quando questionada. 

 Consegue interpretar os textos com facilidade e expressar o que ouviu, 
leu e aprendeu. 

 Apesar de apresentar algumas dificuldades na leitura e elaboração de 
textos, teve um crescimento significativo durante este bimestre 

 Lê com facilidade, cria e interpreta histórias fazendo uso de um bom 
vocabulário com ideias claras e coerentes. 

 Expressa de forma clara e direta o que aprendeu e/ou entendeu do que 
lhe foi passado. 

 Lê com clareza e conta histórias com sequência lógica, porém, quando 
tem que registrar suas ideias criando frases e textos encontra dificuldade 
em combinar as palavras. 

 Nas interpretações às vezes, precisa de ajuda da professora ou colegas 
para responder as perguntas e elaborar as respostas escritas. 

 Em língua portuguesa tem boa leitura, interpreta muito bem o que lê, 
consegue reproduzir com segurança textos diferenciados. Interpreta e 
expõe suas ideias com facilidade, clareza e coerência. 

 Consegue perceber seus erros quando questionado, corrigindo-os. 
 Seus erros ortográficos acontecem devido a falta de atenção e 

concentração na hora da escrita, mas consegue perceber os mesmos 
quando questionada, corrigindo-os. 

 Gosta de ler e interpretar; sua dificuldade é na hora de transcrever suas 
ideias para o papel, necessitando de ajuda. 

 Identifica e escreve de forma legível todas as letras do alfabeto, seu nome 
, palavras trabalhadas e também consegue formar frases. 

 Tem ótima leitura, cria histórias fazendo uso de um bom vocabulário. 
 Apresenta ideias claras e coerentes. 
 constrói frases e textos de maneira coerente, sendo capaz de corrigir 

seus próprios erros quando questionada. 
 Consegue interpretar os textos, algumas vezes, depende de dicas dadas 

pela professora. 
 Consegue expressar o que ouviu, leu e aprendeu. 
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 Consegue perceber seus erros e corrigi-los. 
 Oralmente Interpreta textos facilmente tendo um pouco de dificuldade na 

elaboração das respostas escritas. 
 Tem boa ortografia, porém, em determinados momentos, falta coerência 

em suas expressões textuais. 
 No estudo da Língua Portuguesa, lê com dificuldade e conta histórias com 

sequência lógica, porém, quando tem que registrar suas ideias criando 
frases e textos encontra dificuldade em combinar as palavras. 

 Nas interpretações precisa de ajuda da professora ou colegas para 
responder as perguntas e elaborar as respostas escritas. 

 Em Língua Portuguesa, tem boa leitura, uma ótima escrita, quando 
apresenta erros e é questionada pela professora consegue identificá-los, 
corrigindo-os imediatamente. 

 Por apresentar dificuldades em gravar o que leu, percebo que já procura 
ler novamente para compreender o significado. Fico feliz, pois quanto a 
isto, os avanços são notáveis e progressivos 

 Em Língua Portuguesa, tem uma boa leitura, interpreta muito bem o que 
leu, consegue reproduzir com segurança qualquer texto. 

 Nos estudos da Língua Portuguesa, lê e relata histórias, tem sequência 
lógica, constrói frases e pequenos textos. 

 Sabe retirar sozinha, informações de um texto e explicar com suas 
palavras o que leu, ouviu, estudou, pesquisou e/ou aprendeu. 

 Em determinados momentos, necessita de estímulos da professora para 
prosseguir em suas atividades de escrita, mas aos poucos tem 
demonstrado melhoras significativas. 

 
 

3º Matemática  
 
 Reconhece os numerais até aqui trabalhados e suas quantidades, 

sabendo organizá-los em ordem crescente e decrescente. 
 Reconhece cores, figuras geométricas, números ( o à 20 ) e quantidades; 
 Apresentou uma confusão no reconhecimento dos numerais, com o 

auxílio dos pais sempre presentes e da professora, superou essa barreira 
reconhecendo-os e suas respectivas quantidades (0 à 20 ) 

 Começa a distinguir esquerda e direita. 
 Começa a identificar sua lateralidade diferenciando a direita da esquerda; 
 é um aluno comunicativo, alegre e tem uma postura de liderança bastante 

forte, o que exigiu logo no início do ano, intervenções constantes em suas 
relações com os colegas e professora. Não concordar com suas ideias, 
faz com que perca a paciência, agredindo fisicamente os amigos, 
querendo se impor pela força. Sempre com muita paciência e firmeza no 
falar, conversamos explicando que tal comportamento não é necessário. 
Percebe-se que a falta de limites faz com que nosso amigo faça apenas o 
que lhe convém 

 Realiza cálculos facilmente e interpreta problemas, porém, devido a sua 
falta de atenção, precisa geralmente de dicas da professora para resolvê-
los 

 Realiza cálculos com certa facilidade e adora superar desafios. 
 Interpreta problemas com auxílio da professora. 
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 Realiza problemas com certa dificuldade, necessitando de constante 
intervenção da professora para resolvê-los. Tem interesse e se esforça 
para assimilar novos conteúdos. 

 Nas atividades de matemática, realiza cálculos com facilidade, superando 
desafios, interpretando problemas e aceitando novas propostas. 

 Destaca-se em matemática, pois tem um cálculo mental muito bom com 
facilidade na compreensão dos problemas. 

 Nas aulas de matemática tem dificuldade em realizar algumas atividades, 
mas, com muito interesse pergunta, questiona esclarecendo assim suas 
dúvidas. 

 Gosta de superar desafios, interpretando problemas e lançando 
propostas. 

 Precisa de auxilio para resolver alguns cálculos matemáticos, sendo que 
sempre se esforça o máximo e consegue bons resultados. 

 
 

Outras Áreas de Estudo 

 
 Nas demais áreas de estudo demonstra interesse, participando de todos 

os temas abordados ,questionando, sugerindo e expondo suas ideias e 
conhecimentos. 

 Nas áreas de estudo de Ciências da Natureza, Ciências Humanas – 
História e Geografia / Ética e Cidadania participa ativamente de todas as 
atividades, conseguindo compreendê-las muito bem, apresentando 
sugestões bem criativas. 

 Nas demais áreas de estudo participa de tudo com entusiasmo, 
contribuindo dentro de seus limites para que os objetivos sejam 
alcançados. 

 Nas aulas de Artes, realiza seu trabalho com determinação e capricho, se 
apegando aos detalhes e demonstrando prazer nesse tipo de atividade. 

 Nas aulas de Artes realiza as atividades com prazer e dedicação 
demonstrando um pouco de dificuldade quando faz uso de tintas e 
pincéis. 

 Nas aulas de Artes realiza seus trabalhos com entusiasmo e capricho, 
embora tenha algumas dificuldades em observar pequenos detalhes, 
principalmente quando faz o uso de pincéis. 

 Nas áreas de estudo de Ciências da Natureza, Ética e Cidadania, 
Ciências Humanas - História e Geografia participa com entusiasmo, 
expondo suas ideias com clareza e questionando sempre que se faz 
necessário 

 Nas áreas de estudo de Ciências da Natureza, Ética e Cidadania, Ciência 
Humanas - História e Geografia, participa de forma interessada 
respondendo o que lhe é questionado sobre o tema, contando com dicas 
da professora e colegas. 

 Nas demais áreas de estudo, apresentou grande destaque, pois 
demonstrou realmente que entendeu, participando com alegria e 
entusiasmo de todas as atividades. 

 Nas áreas de estudo de Ciências da Natureza, Ciências Humanas - 
História e Geografia, teve grande revelação ao executar as atividades, 
apresentando sugestões bem criativas , relevantes. 
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 Adora realizar trabalhos de artes, caprichando para que fique tudo bem 
feito. 

 Nos trabalhos artísticos é detalhista, demonstrando sempre muito 
capricho e perfeccionismo. 

 Suas produções artísticas são sempre muito bem realizadas e é visível 
seu talento nesta área. 

 Pinta, desenha e realiza atividades de recorte e colagem com maior 
entusiasmo, obtendo avanços significativos na área artística. Suas 
produções estão gradativamente mais criativas e ricas em detalhes. 

 
 

Outros aspectos: 
 
 Distrai-se facilmente, atrasando-se nas atividades e não desenvolvendo 

todo o seu potencial 
 Sua concentração dura em média 10 minutos, dificultando a expansão de 

todo o seu potencial; 
 Segura o lápis com firmeza e em atividades de recorte, respeita os limites 

demonstrando boa coordenação motora fina 
 Frequentemente encontra-se de pé ou caminhando durante o trabalho o 

que evidencia inquietude e precipitação em querer realizar atividades; 
 Apesar de sua timidez, nas assembleias (momento em que sentamos em 

roda para discutir tarefas e atividades), respeita as ideias do grupo 
expondo sua opinião, somente quando solicitada. Participa de todas as 
atividades propostas com entusiasmo, empenhando-se em tudo o que 
faz. 

 Manuseia o lápis com firmeza, apresentando boa coordenação motora 
fina. Reconhece todo o alfabeto, o que é muito importante no processo de 
aquisição da leitura e escrita. 

 Em situações que apresenta insegurança espera o auxilio da professora, 
sendo encorajada a tentar fazer do seu jeitinho, pois é tentando que se 
aprende. 

 Possui bom relacionamento com a professora e colegas, porém, em 
alguns momentos é autoritária, demonstrando espírito de liderança. 

 Nas assembleias, respeita as ideias do grupo, expondo sua opinião. 
Participa de todas as atividades propostas com entusiasmo, 
empenhando-se em tudo o que faz. 

 Tem firmeza no manuseio do lápis, apresentando boa coordenação 
motora fina. Reconhece todo o alfabeto, o que é muito importante no 
processo de aquisição da leitura e escrita. 

 Apresenta dificuldades em cumprir com seus compromissos de entrega 
de tarefas e trabalhos. 

 Possui temperamento um pouco agitado o que às vezes, provoca falta de 
atenção e concentração durante as atividades. 

 VEM  apresentado dificuldades significativas de atenção e concentração 
durante as explicações e realização das atividades o que poderá 
ocasionar problemas na aprendizagem de novos conteúdos. 

 É uma aluna capaz, participando com entusiasmo e responsabilidade de 
todas as atividades propostas, porém a conversa e brincadeiras durante 
as aulas, têm atrapalhado e muito seu progresso. 
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 Deixou de realizar algumas tarefas e demonstra certo desânimo e 
cansaço para participar ativamente das atividades propostas. 

 Possui letra legível, é organizado e caprichoso 
 Algumas vezes encontra dificuldade em apresentar seus trabalhos e 

tarefas. 
 Apresenta dificuldade em se comunicar, mostrando-se inibido perante o 

grupo. Dificilmente questiona sobre alguma dúvida, precisando de 
constante intervenção da professora, pois, se distrai facilmente durante a 
realização das atividades; às vezes não conseguindo terminá-las. 

 é uma criança comunicativa e alegre, mas às vezes um pouco insegura. 
 Demonstra ser responsável e sempre tem suas tarefas em dia. 
 Tem um elevado número de faltas, o que compromete a sequência das 

atividades e acaba prejudicando em muito seu aprendizado. 
 é assíduo e pontual. 
 é um aluno comunicativo, alegre e tem uma postura de liderança bastante 

forte, o que exigiu logo no início do ano, intervenções constantes em suas 
relações com os colegas e professora. Não concordar com suas ideias, 
faz com que perca a paciência, se negando a fazer as atividades. Sempre 
com muita paciência e firmeza no falar, conversamos explicando que tal 
comportamento não é necessário. Sempre que agimos com mais firmeza 
no falar, acaba cedendo e então, cumpre suas obrigações. Percebe-se 
que a falta de limites faz com que nosso amigo faça apenas o que lhe 
convém. 

 Apesar de ser inteligente e com raciocínio rápido, deixa de fazer suas 
atividades e fica tentando desviar a atenção dos amigos para si, 
precisando sempre de cobranças da professora para retomar e terminar 
suas atividades. 

 Realiza seus trabalhos com capricho e dedicação, tem opinião própria e 
muitas vezes desacata ordens, tentando provar que está certa, e tendo 
que ser chamada atenção pelos amigos e professora de que nem tudo 
poderá acontecer como ela quer. 

 Apesar de ainda precisar de ajuda durante a leitura dos problemas de 
matemática, possui raciocínio rápido resolvendo com facilidade contas de 
adição e subtração. 

 Tem consciência de suas dificuldades e não mede esforços para superar 
sua insegurança e ansiedade. 

 Algumas vezes encontra dificuldade em realizar seus trabalhos, pois se 
distrai facilmente. 

 Expressa de forma clara e direta o que aprendeu e/ou entendeu do que 
lhe foi passado. 

 Algumas vezes encontra dificuldade em apresentar seus trabalhos e 
tarefas. 

 Apresenta dificuldade em se comunicar, mostrando-se inibido perante o 
grupo. Dificilmente questiona sobre alguma dúvida, precisando de 
constante intervenção da professora, pois, se distrai facilmente durante a 
realização das atividades; muitas vezes não conseguindo terminá-las. 

 Possui temperamento instável que se consolida no decorrer do dia ou da 
semana. 

 Respeita o amigo, sabe quanto é preciso levar o estudo a sério tem 
opinião própria e muitas vezes desacata ordens, tentando provar que está 
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certa, e tendo que ser chamada atenção pelos amigos e professora de 
que nem tudo poderá acontecer como ela quer. 

 Algumas vezes se envolve em conflitos, sendo lembrado que o melhor 
caminho para resolver estas situações é o diálogo. 

 Em situações que apresenta insegurança espera o auxilio da professora, 
sendo encorajada a tentar fazer do seu jeitinho, pois é tentando que se 
aprende. 

 Quando se envolve em conflitos, procura resolvê-los com diálogo, porém 
às vezes ainda precisa de intervenção da professora. 

 Em atividades que sente insegurança espera o auxilio da professora, 
sendo encorajada a tentar fazer do seu jeitinho, pois é tentando que se 
aprende. 

 Algumas vezes se envolve em conflitos, precisando da intervenção da 
professora para lembrá-lo que o melhor caminho na resolução destas 
situações é o diálogo. 

 tem dificuldade no relacionamento com os amigos. 
 Tem espírito de liderança e por isso, quando contrariado, reage com 

atitudes agressivas, precisando sempre da intervenção da professora 
para resolver pequenos conflitos. 

 distrai-se facilmente, conversando ou brincando enquanto discutimos 
outros assuntos. 

 Às vezes, envolve-se em conflitos com seus colegas, respondendo com 
agressões físicas, sendo lembrado que conversar é a melhor solução e 
saber controlar seus impulsos é necessário. 

 sempre participa com sua opinião, sendo lembrado que as opiniões dos 
colegas também são importantes, e que, cada um tem sua vez de falar e 
todos terão a oportunidade. 

 Algumas vezes se envolve em conflitos com os colegas, resolvendo-os 
com diálogo e raramente necessita da intervenção da professora. 

 Precisa sempre de incentivos da professora para concluir outras 
atividades, que requerem maior concentração. 

 Se envolve constantemente em conflitos com seus colegas, respondendo 
com agressões físicas, sendo lembrado que conversar é a melhor solução 
e saber controlar seus impulsos é necessário. 

 Na pintura precisa de estímulos para respeitar os limites, bem como o 
capricho em sua letra. 

 
 
ASPECTO SÓCIO AFETIVO 

 
 Ao contemplar o processo educativo vivido pelo aluno, pude observar que 

................ manteve um bom relacionamento com a professora e os 
colegas. 

 Participa demonstrando interesse nos trabalhos individuais e coletivos. 
 O aluno colabora nas regras de convívio social auxiliando os colegas 

quando necessário; 
 Demonstra compreender a importância do respeito e solidariedade do 

grupo; 
 Apresentou uma grande quantidades de faltas no bimestre. 
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 Demonstra iniciativa, autocrítica e capacidade para iniciar e manter 
contatos, participando do grupo e conseguindo ajustar-se a situação de 
conflito; 

 É uma aluna independente, raramente pede auxilio para concluir suas 
atividades, sendo cuidadosa com seu material, muito caprichosa com seu 
caderno e material. 

 É uma aluna assídua e participativa. 
 ................... continuou interagindo muito no grupo mostrando-se mais 

interessado e participativo nas realizações das atividades. 
 Possui consciência dos valores que estão presentes na sociedade, porem 

necessita de ajuda para desenvolver hábitos e atitudes. 
 Sua tarefa geralmente fica incompleta. 
 
 
LINGUAGEM 

 
 Expressa-se com clareza e constrói argumentação .adquiriu autonomia 

nas atividades de interpretação de textos, respondendo as perguntas com 
coerência. 

 Produz textos contendo poucos erros ortográficos e identifica a ideia 
principal de um texto informativo. Tenta ler sem soletrar. 

 Reconhece a função social da língua escrita. Reconhece grande parte 
das letras do alfabeto e para maioria já atribui valor sonoro ao escrever 
um texto ainda aglutina palavras e não escreve de forma que se possa 
ler. 

 Realiza melhor sua atividade em grupo pois necessita de ajuda para 
realizar suas tarefas. Suas ilustrações são ricas em detalhes. 

 Consegue copiar do quadro e realizar suas atividades sem auxilio. Arrisca 
a escrita individual, mas ainda atribui valor de silabas a uma só letra. 

 Consegue recontar as historias e criar outro final. 
 Possui grande interesse pelo mundo que a cerca. 
 Discrimina sons em palavras, identificando sons iniciais e finais. 
 Aprendeu a contar historias conseguindo prever resultados e refazer o 

final da historia. Já realiza a leitura de textos com maior desenvoltura, 
percebendo a pronuncia das palavras, o ritmo e entonação. 

 Atribui sentido ao que escreve ,ainda que não utilize a escrita 
convencional. 

 Encontra-se no inicio da fase silábica. Na leitura individual prefere livros 
de aventuras. 

 Lê e escreve com letras legível sua grafia é quase ortográfica , reconhece 
todos os fonemas mas às vezes confunde-se ao escrever o que é normal 
neste processo 

 Necessita de um tempo maior para copiar do quadro e realizar suas 
tarefas. 

 Reconhece o próprio erro quando questionado, conseguindo escrever 
sozinha com poucos erros ortográficos, produz textos com coerência 

 Observa e descreve situações, lê e escreve com letra legível, sua grafia é 
quase ortográfica e suas produções textuais apresentam maior clareza de 
ideias e criatividade. 
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 Encontra-se na fase ortográfica, produz escrita alfabética compreensível 
mesmo contendo erros ortográficos. 

 Tem leitura fluente com compreensão. 
 Faz perfeitamente a relação fonema/grafema. Observa a escrita do 

adulto. 
 Produz textos com coerência, reconhecendo seus próprios erros quando 

questionada. 
 Em ralação a leitura e escrita, conseguiu avançar já compreendendo a 

função social de vários tipos de textos, tais como bilhetes, convites, 
receitas e historias, contudo sua produção demonstra ainda precisar 
aprimorar sua leitura e escrita. 

 Expõe suas ideias de forma clara e percebe as diferenças entre texto 
escrito e outras formas de registros. Já realiza a leitura de textos com 
maior desenvoltura, percebendo a pronuncia das palavras, o ritmo e a 
entonação. Suas produções textuais apresentam maior clareza de ideias 
e criatividade. 

 Ao escrever um texto ainda aglutina palavras e não escreve de forma que 
se possa ler. 

 Ainda apresenta dificuldades para reconhecer, ler e escrever palavras 
necessitando de ajuda para construir. 

 A aluna nomeia todas as letras do alfabeto, contudo na escrita ainda não 
estabelece relação entre letra-fonema. 

 O aluno nomeia todas as letras do alfabeto, na escrita utiliza uma letra 
para cada silaba oral, atribuindo valor sonoro. 

 O aluno nomeia todas as letras do alfabeto, apresenta escrita alfabética, 
lê algumas frases ainda que envolva dígrafos e encontro consonantais. 

 A aluna nomeia todas as letras do alfabeto, na escrita utiliza uma ou mais 
letras para cada silaba oral, atribuindo valor sonoro. 

 Sua leitura e escrita evoluíram significativamente e já questiona aspectos 
ortográficos da língua. 

 Suas produções textuais ainda refletem suas dificuldades em expressar-
se através da escrita, apresentando duvidas quanto a ortografia e a 
ortografia e a troca de fonemas. Lê com dificuldades buscando decodificar 
as palavras e frases. 

 Lê palavras simples com bastante dificuldade, pois ainda confunde letras 
e ainda tem dificuldades em relação a grafemos e fonema. Reconhece 
grande parte das letras do alfabeto e para maioria já atribui valor sonoro. 

 Ainda continua no processo da construção da escrita, porem já iniciou o 
processo, arrisca a escrita individual, mas ainda atribui valor de silaba a 
uma só letra, ao escrever um texto ainda aglutina palavras e não a 
escreve de forma que se possa ler. 

 Apresentou desenvolvimento significativo em relação ao período anterior. 
Sua leitura tornou-se mais fluente e clara, porem seus registros ainda 
refletem suas dificuldades em expressar-se através da escrita. 

 Sua leitura tornou-se mais fluente e clara, porem seus registros ainda 
refletem suas dificuldades em expressar-se através da escrita. 

 Ainda apresenta dificuldade para reconhecer, ler e escrever palavras, 
necessitando de ajuda para construí-las. 
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MATEMÁTICA 
 Realiza cálculos de adição e subtração sem auxilio do professor 

solucionando problemas do cotidiano e busca resolve-los. 
 Realiza cálculos de adição , subtração e multiplicação , sem o auxilio do 

professor. 
 Classifica, seria e ordena objetos, compreende o sistema de numeração 

decimal e resolve situações problemas envolvendo adição e subtração 
simples. 

 Compreende os enunciados dos problemas e busca resolve-los. 
 Efetuou cálculos de adição e multiplicação com reservas de forma 

independente já aplicando o algoritmo para efetua-los. Compreende os 
enunciados dos problemas e busca resolve-los. 

 Em matemática avançou significativamente, efetuando cálculos de 
multiplicação com reservas e adições simples compreendendo conceitos 
de algoritmos , empregando na resolução de problemas. Realizou a 
leitura de gráficos buscando informações com muita autonomia. 

 Em matemática consegue realizar cálculos simples de adição e 
subtração. Conseguindo estabelecer relações e representando os 
numerais e suas quantidades. 

 Utiliza adequadamente os símbolos de linguagem matemática, sendo 
capaz de realizar adições e subtrações com reservas e recursos. 
Identificou varias formas geométricas reconhecendo-as em objetos do 
nosso cotidiano. Realizou a leitura de gráficos buscando informações com 
muita autonomia 

 Em matemática, realizou cálculos de adição e subtração. Ordenou, seriou 
e comparou os números, empregando com adequação os símbolos 
matemáticos apresentados. Realizou a leitura de gráficos buscando 
informações com muita autonomia. Identificou varias formas geométricas 
reconhecendo-as em objetos do nosso cotidiano. 

 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 Reconhece diferentes partes de um vegetal e seu ciclo de vida. 
 Realizou pesquisas onde nomeou e classificou os vegetais. Aprendeu que 

existem ervas medicinais que auxiliam no tratamento de doenças e que 
beneficiam o homem. 

 Percebeu como as plantas podem beneficiar na saúde dos seres 
humanos, através de chá. 

 Aprendeu que existem ervas medicinais que auxiliam no tratamento de 
doenças e que beneficiam o homem 

 
SOCIAIS 
 Reconhece diferentes elementos que fazem parte da cultura popular. 
 Identifica o bairro como parte de um todo. 

 
ENCERRAMENTO: 
 O estudante neste bimestre alcançou ( parcialmente / satisfatoriamente)  

as habilidades propostas. 
 O estudante neste bimestre não venceu todas as habilidades propostas e 

por tanto apresentou  rendimento insatisfatório. 
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15.2.7.30 Acompanhamento Pedagógico 

 

Dia, Horário e 
Estudante 

Conteúdo Trabalho Atividades 

___ / ___ / ___ 
___ : ___ 

Estudante: 
_______________ 

      

___ / ___ / ___ 
___ : ___ 

Estudante: 
_______________ 

      

___ / ___ / ___ 
___ : ___ 

Estudante: 
_______________ 

      

___ / ___ / ___ 
___ : ___ 

Estudante: 
_______________ 

      

___ / ___ / ___ 
___ : ___ 

Estudante: 
_______________ 

      

___ / ___ / ___ 
___ : ___ 

Estudante: 
_______________ 
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15.2.7.31 Estudante Com Advertência Escrita e Suspensão 

Estudante:  

S
  

i 
 t

  
u

  
a

  
ç
  
ã

  
o

 

Data: ___ / ___ / ___ Local do fato ocorrido: ________________ 

Motivo:   

                
  
Data: ___ / ___ / ___ Local do fato ocorrido: ________________ 

Motivo:   

                
  
Data: ___ / ___ / ___ Local do fato ocorrido: ________________ 

Motivo:   

                
  
Data: ___ / ___ / ___ Local do fato ocorrido: ________________ 

SUSPENSÃO: ____ /____  À  ____ /____ /____ 

Motivo:   

                
  
Data: ___ / ___ / ___ Local do fato ocorrido: ________________ 

Motivo:   

                
  
Data: ___ / ___ / ___ Local do fato ocorrido: ________________ 

Motivo:   

                
  
Data: ___ / ___ / ___ Local do fato ocorrido: ________________ 

Motivo:   

                
  
Data: ___ / ___ / ___ Local do fato ocorrido: ________________ 

SUSPENSÃO: ____ /____  À  ____ /____ /____ 

Motivo:   

                
  
Data: ___ / ___ / ___ Local do fato ocorrido: ________________ 

Motivo:   

                
  
Data: ___ / ___ / ___ Local do fato ocorrido: ________________ 

Motivo:   

                
  
Data: ___ / ___ / ___ Local do fato ocorrido: ________________ 

Motivo:   

                
  
Data: ___ / ___ / ___ Local do fato ocorrido: ________________ 

SUSPENSÃO: ____ /____  À  ____ /____ /____ 

Motivo:   
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15.2.7.32 Registro Encontro Pai/Responsável 

 

                          

Data: _____/_____/_____ 

     
Horário: _____ : _____ 

             

Pai/Responsável:   

Estudante(a): 
 

Professor(a):   

             
Anotações:   

  

  

  

  

  

             
            

  
          

Assinatura do Professor(a) 
  

Assinatura do Responsável e 
Telefone 
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15.2.7.33 Formulários 

 

 REFORMA ORTOGRÁFICA 
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 Calendário Anual 
 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

1 2
Férias  Coletivas Férias  

Coletivas

3 4 5 6 7 8 9
Férias  

Coletivas

Semana Pedagógica

Apresentação dos

Professores

Semana Pedagógica Semana Pedagógica

Troca de Experiências

Jardim de Infância  

314 Sul

Semana Pedagógica Semana Pedagógica

10 11 12 13 14 15 16
Início do bimestre

Inicio Ano Letivo

Recepção dos  a lunos

DIREÇÃO

Aval iação diagnóstica

Recepção dos  a lunos

DIREÇÃO

Aval iação diagnóstica

Recepção dos  a lunos

DIREÇÃO

Aval iação diagnóstica

Recepção dos  a lunos

DIREÇÃO

Aval iação diagnóstica

Recepção dos  a lunos

DIREÇÃO

17 18 19 20 21 22 23
Aval iação diagnóstica

Recepção dos  a lunos

5º ano A e 5º ano C

Aval iação diagnóstica

Recepção dos  a lunos

5º ano A e 5º ano C

Aval iação diagnóstica

Recepção dos  a lunos

5º ano A e 5º ano C

Aval iação diagnóstica

Recepção dos  a lunos

5º ano A e 5º ano C

Aval iação diagnóstica

Recepção dos  a lunos

5º ano A e 5º ano C

24 25 26 27 28
Recepção dos  a lunos

4º ano B e 5º ano B

Recepção dos  a lunos

4º ano B e 5º ano B

Recepção dos  a lunos

4º ano B e 5º ano B

Recepção dos  a lunos

4º ano B e 5º ano B

FEVEREIRO
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DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

1 2
Recepção dos  a lunos

4º ano B e 5ºano B

BAILE DE CARNAVAL

3 4 5 6 7 8 9

Carnaval Carnaval Carnaval

Semana Dis tri ta l  da  

Educação Inclus iva

Recepção dos  a lunos

COORDENAÇÃO

Semana Dis tri ta l  da  

Educação Inclus iva

Recepção dos  a lunos

COORDENAÇÃO

10 11 12 13 14 15 16
Recepção dos  a lunos

4º ano A e 4º ano D

Educação Inclus iva  –DF

Sala  de Recursos  / OE

Angél ica  e Carol

Recepção dos  a lunos  

4º ano A e 4º ano D

Educação Inclus iva  –DF

Sala  de Recursos  / OE 

Angél ica  e Carol

Reunião BIA

REUNIÃO DE PAIS

DIA LETIVO TEMÁTICO

Recepção dos  a lunos  

4º ano A e 4º ano D

REUNIÃO COLETIVA

Ps icogênese

Ana Paula  Pa iva

Recepção dos  a lunos

4º ano A e 4º ano D

Educação Inclus iva  –DF

Sala  de Recursos  / OE

Angél ica  e Carol

Recepção dos  a lunos

4º ano A e 4º ano D

Educação Inclus iva  –DF

Sala  de Recursos  / OE

Angél ica  e Carol

17 18 19 20 21 22 23
Recepção dos  a lunos

3º ano A e 4º ano C

Semana do uso 

sustentável  da  água

Recepção dos  a lunos

3º ano A e 4º ano C

Semana do uso sustentável  

da  água

Vis i ta  Pedagógica  Escola  da  

Natureza  1º A, B e C, 2º C

Recepção dos  a lunos

3º ano A e 4º ano C

Semana do uso sustentável  

da  água

Vis i ta  Pedagógica  Escola  da  

Natureza  2º A e B, 3º B e  C

Recepção dos  a lunos

3º ano A e 4º ano C

Semana do uso 

sustentável  da  água

Recepção dos  a lunos

3º ano A e 4º ano C

Semana do uso 

sustentável  da  água

24 / 31 25 26 27 28 29 30
Recepção dos  a lunos

2º ano B e 3º ano C

Recepção dos  a lunos

2º ano B e 3º ano C

Recepção dos  a lunos

2º ano B e 3º ano C

Recepção dos  a lunos

2º ano B e 3º ano C

Recepção dos  a lunos

2º ano B e 3º ano C

MARÇO
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

1 2 3 4 5 6
Recepção dos  a lunos

2º ano A e 3º ano B

Recepção dos  a lunos

2º ano A e 3º ano B

Recepção dos  a lunos

2º ano A e 3º ano B

Recepção dos  a lunos

2º ano A e 3º ano B

Recepção dos  a lunos

2º ano A e 3º ano B

7 8 9 10 11 12 13
Recepção dos  a lunos

1º ano B e 2º ano C

Elaboração das  

aval iações  do 1º 

bimestre

Recepção dos  a lunos

1º ano B e 2º ano C

Elaboração das  

aval iações  do 1º 

bimestre

Reagrupamento BIA

Tour por Bras íl ia

Recepção dos  a lunos

1º ano B e 2º ano C

Elaboração das  

aval iações  do 1º 

bimestre

Prova Diagnóstica  SEEDF

2º e 4º anos

Língua Portuguesa

Recepção dos  a lunos

1º ano B e 2º ano C

Elaboração das  

aval iações  do 1º 

bimestre

Prova Diagnóstica  SEEDF

2º e 4º anos

Matemática

Recepção dos  a lunos

1º ano B e 2º ano C

Entrega das  provas  para  

Coordenação

1º ano B e 2º ano 

14 15 16 17 18 19 20
Recepção dos  a lunos

1º ano A e 1º ano C

Revisão das  provas

Recepção dos  a lunos

1º ano A e 1º ano C

Revisão das  provas

Recepção dos  a lunos

1º ano A e 1º ano C

Revisão das  provas

Recepção dos  a lunos

1º ano A e 1º ano C

PARTILHA

Prova Mecanografia

Recepção dos  a lunos

1º ano A e 1º ano C

Revisão das  provas

Prova Mecanografia

21 22 23 24 25 26 27
Recepção dos  a lunos

5º ano B e 5º ano C

Apl icação das  

Aval iações

Recepção dos  a lunos

5º ano B e 5º ano C

Apl icação das  

Aval iações

Recepção dos  a lunos

5º ano B e 5º ano C

Apl icação das  

Aval iações

Recepção dos  a lunos

5º ano B e 5º ano C

Apl icação das  

Aval iações

TÉRMINO DO 1º 

Recepção dos  a lunos

5º ano B e 5º ano C

Apl icação das  

Aval iações

INÍCIO DO 2º BIMESTRE
28 29 30

Recepção dos  a lunos

Coordenação

CIP Relatórios

Recepção dos  a lunos

Coordenação

CIP Relatórios

ABRIL
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

1 2 3 4

FERIADO

Dia  do Trabalhador

Recepção dos  a lunos

Coordenação

CIP Relatórios

OBA

Recepção dos  a lunos

Coordenação

CIP Relatórios

OBA

Entrega dos  Relatórios

5 6 7 8 9 10 11
Recepção dos  a lunos

4º ano A e 5º ano B

Leitura  relatórios

Coordenação

Recepção dos  a lunos

4º ano A e 5º ano B

Leitura  relatórios

Coordenação

Recepção dos  a lunos

4º ano A e 5º ano B

Leitura  relatórios

Conselho de Classe

1º Bimestre

Recepção dos  a lunos

4º ano A e 5º ano B

Leitura  relatórios

Conselho de Classe

1º Bimestre

Recepção dos  a lunos

4º ano A e 5º ano B

Leitura  relatórios

Conselho de Classe

1º Bimestre

12 13 14 15 16 17 18
Recepção dos  a lunos

4º ano A e 4º ano D

OBA

Recepção dos  a lunos

4º ano A e 4º ano D

OBA

Recepção dos  a lunos

4º ano A e 4º ano D

OBA

Paral isação

Recepção dos  a lunos

4º ano A e 4º ano D

Simulado OBA

Recepção dos  a lunos

4º ano A e 4º ano D

Prova OBA

Sábado letivo

Encontro das  

Famíl ias

19 20 21 22 23 24 25
Recepção dos  a lunos

3º ano A e 4º ano C

Recepção dos  a lunos

3º ano A e 4º ano C

LANÇAMENTO DO 

FOGUETE  OBA

Recepção dos  a lunos

3º ano A e 4º ano C

Recepção dos  a lunos

3º ano A e 4º ano C

Reunião de Pais

1º Bimestre

Recepção dos  a lunos

3º ano A e 4º ano C

Elaboração provas

2º Bimestre

26 27 28 29 30 31
Recepção dos  a lunos

2º ano B e 3º ano C

Elaboração provas

2º Bimestre

Recepção dos  a lunos

2º ano B e 3º ano C

Elaboração provas

2º Bimestre

Janela  Pedagógica  

4º e 5º anos

Recepção dos  a lunos

2º ano B e 3º ano C

Elaboração provas

2º Bimestre

Recepção dos  a lunos

2º ano B e 3º ano C

Recepção dos  a lunos

2º ano B e 3º ano C

Entrega aval iações  

coordenação

MAIO
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

1
Sábado

Letivo 

Em repos ição

Ao dia  15/05

2 3 4 5 6 7 8
Recepção dos  a lunos

2º ano A e 3º ano B

Apl icação aval iações

Recepção dos  a lunos

2º ano A e 3º ano B

Apl icação aval iações

Recepção dos  a lunos

2º ano A e 3º ano B

Apl icação aval iações

Recepção dos  a lunos

2º ano A e 3º ano B

Apl icação aval iações

Recepção dos  a lunos

2º ano A e 3º ano B

Apl icação aval iações

9 10 11 12 13 14 15
Recepção dos  a lunos

1º ano B e 2º ano C

CIP  Relatórios

Recepção dos  a lunos

1º ano B e 2º ano C

CIP  Relatórios

Recepção dos  a lunos

1º ano B e 2º ano C

CIP  Relatórios

Feira  do Livro

Recepção dos  a lunos

1º ano B e 2º ano C

CIP  Relatórios

Recepção dos  a lunos

1º ano B e 2º ano C

CIP  Relatórios

16 17 18 19 20 21 22
Recepção dos  a lunos

1º ano A e 1º ano C

Conselho de Classe

2º Bimestre

Recepção dos  a lunos

1º ano A e 1º ano C

Conselho de Classe

2º Bimestre

Recepção dos  a lunos

1º ano A e 1º ano C

Conselho de Classe

2º Bimestre

FERIADO DIA LETIVO MÓVEL

23 / 30 24 25 26 27 28 29
Recepção dos  a lunos

Coordenação

Gincana Jul ina

Recepção dos  a lunos

Coordenação

Gincana Jul ina

Recepção dos  a lunos

Coordenação

Gincana Jul ina

Recepção dos  a lunos

Coordenação

Gincana Jul ina

Recepção dos  a lunos

Coordenação

Gincana Jul ina

JUNHO
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

1 2 3 4 5 6
Recepção dos  a lunos

5º  ano A e 5º ano C

Gincana Jul ina

Recepção dos  a lunos

5º  ano A e 5º ano C

Gincana Jul ina

Recepção dos  a lunos

5º  ano A e 5º ano C

Gincana Jul ina

Recepção dos  a lunos

5º  ano A e 5º ano C

Gincana Jul ina FESTA JULINA
RECESSO 

ESCOLAR

7 8 9 10 11 12 13

RECESSO 

ESCOLAR
RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR

RECESSO 

ESCOLAR

14 15 16 17 18 19 20

RECESSO 

ESCOLAR
RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR

RECESSO 

ESCOLAR

21 22 23 24 25 26 27

RECESSO 

ESCOLAR
RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR

RECESSO 

ESCOLAR

28 29 30 31

RECESSO 

ESCOLAR

Início 3º Bimestre

Recepção dos  a lunos

5º  ano A e 5º ano C

Início 3º Bimestre

Recepção dos  a lunos

5º  ano A e 5º ano C

Janela  Pedagógica  - BIA

Início 3º Bimestre

Recepção dos  a lunos

5º  ano A e 5º ano C

Simulado 5
os 

anos

JULHO
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

1 2 3
Recepção dos  a lunos

5º  ano A e 5º ano C

REUNIÃO COLETIVA

Recepção dos  a lunos

5º  ano A e 5º ano C

JANELA PEDAGÓGICA

4º e 5º

Sábado Letivo

4 5 6 7 8 9 10
Recepção dos  a lunos

4º  ano B e 5º ano B

Recepção dos  a lunos

4º  ano B e 5º ano B

Reagrupamento - BIA

Recepção dos  a lunos

4º  ano B e 5º ano B

Recepção dos  a lunos

4º  ano B e 5º ano B

Recepção dos  a lunos

4º  ano B e 5º ano B

11 12 13 14 15 16 17
Recepção dos  a lunos

4º  ano A e 4º ano D

Recepção dos  a lunos

4º  ano A e 4º ano D

Janela  Pedagógica  - BIA

Recepção dos  a lunos

4º  ano A e 4º ano D

REUNIÃO COLETIVA

Recepção dos  a lunos

4º  ano A e 4º ano D

Janela  Pedagógica  4º e 

5º

Recepção dos  a lunos

4º  ano A e 4º ano D

18 19 20 21 22 23 24
Recepção dos  a lunos

3º  ano A e 4º ano C

Recepção dos  a lunos

3º  ano A e 4º ano C

Reagrupamento - BIA

Recepção dos  a lunos

3º  ano A e 4º ano C

Recepção dos  a lunos

3º  ano A e 4º ano C

Reagrupamento 4º e 5º

Recepção dos  a lunos

3º  ano A e 4º ano C

25 26 27 28 29 30 31
Recepção dos  a lunos

2º  ano B e 3º ano C

Recepção dos  a lunos

2º  ano B e 3º ano C

Janela  Pedagógica  - BIA

Recepção dos  a lunos

2º  ano B e 3º ano C

Recepção dos  a lunos

2º  ano B e 3º ano C

Janela  Pedagógica  4º e 

5º

Recepção dos  a lunos

2º  ano B e 3º ano C

SIMULADO 5
os

 ANOS

AGOSTO
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

1 2 3 4 5 6 7
Recepção dos  a lunos

2º  ano A e 3º ano b

Recepção dos  a lunos

2º  ano A e 3º ano b

Janela  Pedagógica  - BIA

Recepção dos  a lunos

2º  ano A e 3º ano b

Reunião Coletiva

Recepção dos  a lunos

2º  ano A e 3º ano b

Janela  Pedagógica

4º e 5º ano

Recepção dos  a lunos

2º  ano A e 3º ano b

8 9 10 11 12 13 14
Recepção dos  a lunos

1º  ano B e 2º ano C

Elaboração das  

aval iações  3º Bimestre

Recepção dos  a lunos

1º  ano B e 2º ano C

Elaboração das  

aval iações  3º Bimestre

Reagrupamento - BIA

Recepção dos  a lunos

1º  ano B e 2º ano C

Elaboração das  

aval iações  3º Bimestre

Recepção dos  a lunos

1º  ano B e 2º ano C

Elaboração das  

aval iações  3º Bimestre

Reagrupamento 

4º e 5º ano

Recepção dos  a lunos

1º  ano B e 2º ano C

Entrega das  aval iações

3º bimestre

SIMULADO 5º Ano

15 16 17 18 19 20 21
Recepção dos  a lunos

1º  ano A e 1º ano C

Apl icação das  

aval iações

Recepção dos  a lunos

1º  ano A e 1º ano C

Apl icação das  

aval iações

Janela  Pedagógica  - BIA

Recepção dos  a lunos

1º  ano A e 1º ano C

Apl icação das  

aval iações

REUNIÃO COLETIVA

Recepção dos  a lunos

1º  ano A e 1º ano C

Apl icação das  

aval iações

Janela  Pedagógica

4º e 5º ano

Recepção dos  a lunos

1º  ano A e 1º ano C

Apl icação das  

aval iações

22 23 24 25 26 27 28
Recepção dos  a lunos

5º  ano A e 5º ano C

CIP Relatórios

Recepção dos  a lunos

5º  ano A e 5º ano C

CIP Relatórios

Recepção dos  a lunos

5º  ano A e 5º ano C

CIP Relatórios

Recepção dos  a lunos

5º  ano A e 5º ano C

CIP Relatórios

Recepção dos  a lunos

5º  ano A e 5º ano C

Entrega relatórios  

Coordenação

SIMULADO 5º ano

29 30
Recepção dos  a lunos

4º  ano B e 5º ano B

SETEMBRO
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

1 2 3 4 5
Recepção dos  a lunos

4º  ano B e 5º ano B

Inscrição

Show de Talentos

Conselho de Classe

3º Bimestre

Recepção dos  a lunos

4º  ano B e 5º ano B

Inscrição

Show de Talentos

Conselho de Classe

3º Bimestre

Recepção dos  a lunos

4º  ano B e 5º ano B

Inscrição

Show de Talentos

Conselho de Classe

3º Bimestre

Recepção dos  a lunos

4º  ano B e 5º ano B

Inscrição

Show de Talentos

Término do 3º Bimestre

6 7 8 9 10 11 12
Recepção dos  a lunos

4º  ano A e 4º ano D

Início 4º Bimestre

Recepção dos  a lunos

4º  ano A e 4º ano D

Reunião de Pais

3º Bimestre

Recepção dos  a lunos

4º  ano A e 4º ano D

REUNIÃO COLETIVA

Recepção dos  a lunos

4º  ano A e 4º ano D

Show de Talentos

Recepção dos  a lunos

4º  ano A e 4º ano D

DIA dos  BRINQUEDOS

13 14 15 16 17 18 19

RECESSO ESCOLAR
FERIADO

DIA do PROFESSOR
RECESSO ESCOLAR DIA LETIVO MÓVEL DIA LETIVO MÓVEL

20 21 22 23 24 25 26
Recepção dos  a lunos

3º  ano A e 4º ano C

Recepção dos  a lunos

3º  ano A e 4º ano C

Reagrupamento BIA

Recepção dos  a lunos

3º  ano A e 4º ano C

Recepção dos  a lunos

3º  ano A e 4º ano C

Reagrupamento 4º e 5º

Recepção dos  a lunos

3º  ano A e 4º ano C

27 28 29 30 31
Recepção dos  a lunos

2º  ano B e 3º ano C

Recepção dos  a lunos

2º  ano B e 3º ano C

Janela  pedagógica  - BIA

Recepção dos  a lunos

2º  ano B e 3º ano C

Recepção dos  a lunos

2º  ano B e 3º ano C

Simulado 5º ano

Janela  pedagógica  

4º e 5º

OUTUBRO
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

1 2
Recepção dos  a lunos

2º  ano B e 3º ano C

3 4 5 6 7 8 9
Recepção dos  a lunos

2º  ano A e 3º ano B

Recepção dos  a lunos

2º  ano A e 3º ano B

Reagrupamento - BIA

Recepção dos  a lunos

2º  ano A e 3º ano B

Recepção dos  a lunos

2º  ano A e 3º ano B

Reagrupamento 4º e 5º

Recepção dos  a lunos

2º  ano A e 3º ano B

Despedida 5º ano 

(Clube)
10 11 12 13 14 15 16

Recepção dos  a lunos

1º  ano B e 2º ano C

Elaboração Aval iações  

4º bimestre

Recepção dos  a lunos

1º  ano B e 2º ano C

Comemoração

Aniversário da  Escola

43 anos

Elaboração Aval iações

4º bimestre

Janela  Pedagógica  - BIA

Recepção dos  a lunos

1º  ano B e 2º ano C

Elaboração Aval iações

4º bimestre

Recepção dos  a lunos

1º  ano B e 2º ano C

Elaboração Aval iações

4º bimestre

Janela  Pedagógica  4º e 

5º

FERIADO

Proclamação da 

Repúbl ica

17 18 19 20 21 22 23
Recepção dos  a lunos

1º  ano A e 1º ano C

Apl icação provas  

4º Bimestre

Recepção dos  a lunos

1º  ano A e 1º ano C

Apl icação provas  

4º Bimestre

Reagrupamento - BIA

Recepção dos  a lunos

1º  ano A e 1º ano C

Apl icação provas

 4º Bimestre

Dia  da  Consciência  

Negra

DIA LETIVO TEMÁTICO

Recepção dos  a lunos

1º  ano A e 1º ano C

Apl icação provas

 4º Bimestre

Reagrupamento 4º e 5º

Recepção dos  a lunos

1º  ano A e 1º ano C

Apl icação provas  

4º Bimestre

24 25 26 27 28 29 30
Recepção dos  a lunos

5º  ano a  e 5º ano C

CIP Relatório

Recepção dos  a lunos

5º  ano a  e 5º ano C

CIP Relatório

Recepção dos  a lunos

5º  ano a  e 5º ano C

CIP Relatório

Recepção dos  a lunos

5º  ano a  e 5º ano C

CIP Relatório

Recepção dos  a lunos

5º  ano a  e 5º ano C

CIP Relatório

NOVEMBRO
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

1 2 3 4 5 6 7
Recepção dos  a lunos

4º  ano B e 5º ano B

Leitura  relatórios

Direção/Coordenção

Recepção dos  a lunos

4º  ano B e 5º ano B

Conselho de Classe 

4º Bimestre

Recepção dos  a lunos

4º  ano B e 5º ano B

Conselho de Classe 

4º Bimestre

Recepção dos  a lunos

4º  ano B e 5º ano B

Conselho de Classe 

4º Bimestre

Recepção dos  a lunos

4º  ano B e 5º ano B

Formatura  PROERD

8 9 10 11 12 13 14
Recepção dos  a lunos

Direção/Coordenação

Recepção dos  a lunos

Direção/Coordenação

Cantata de Natal

Reunião de pais

4º Bimestre

Recepção dos  a lunos

Direção/Coordenação

Recepção dos  a lunos

Direção/Coordenação

Recepção dos  a lunos

Direção/Coordenação

Acampadentro

15 16 17 18 19 20 21
Recepção dos  a lunos

Direção/Coordenação

Recepção dos  a lunos

Direção/Coordenação

Recepção dos  a lunos

Direção/Coordenação

Término do Ano Letivo RECESSO ESCOLAR

22 23 24 25 26 27 28

RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR

29 30 31

RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR

DEZEMBRO
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

15.2.7.34 Currículo 

 1º ano 
 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Identificar diferentes • Elementos que • Textos: verbal • Textos: verbal

linguagens (verbal e compõem a estrutura (escrita), não (escrita), não

não verbal) presentes e a apresentação de verbal (imagem) verbal (imagem)

em gêneros textuais. diversos gêneros e seu e multimodal e multimodal

contexto de produção (escrita e imagem), (escrita e imagem),

• Antecipar e inferir (características concretizados em concretizados em

assuntos de textos composicionais, diversos gêneros, em diversos gêneros, em

a serem lidos em autor, interlocutor, diferentes suportes diferentes suportes

função de seu situação de interação,

suporte, gênero e finalidade, suporte, • Cantiga de roda, • Cantiga de roda,

contextualização. circulação) parlenda, trava- parlenda, trava-

língua, lenga-lenga, língua, lenga-lenga,

• Textos: verbal • Cantiga de roda, adivinhação, piada, adivinhação, piada,

(escrita), não parlenda, trava- quadrinhas, poemas quadrinhas, poemas

verbal (imagem) língua, lenga-lenga, – leitura, declamação, – leitura, declamação,

e multimodal adivinhação, piada, brincadeiras e brincadeiras e

(escrita e imagem), quadrinhas, poemas produção produção

concretizados em – leitura, declamação,

diversos gêneros, em brincadeiras e • Bilhetes e convites – • Bilhetes e convites –

diferentes suportes produção leitura e produção de leitura e produção de

acordo com o contexto acordo com o contexto

• Nome próprio e • Manuseio de de uso de uso

de colegas: leitura e suportes textuais:

escrita livros, revistas, jornal, • Rótulos, embalagens, • Rótulos, embalagens,

gibi, folhetos, fôlder, logomarcas e slogans: logomarcas e slogans:

• Leitura e escrita encartes, cartazes, leitura apoiada leitura apoiada

de listas diversas de cartão, panfletos, etc. em imagens e em em imagens e em

acordo com alguns textos (quantidade, textos (quantidade,

critérios: ordem forma, disposição forma, disposição

alfabética, contexto gráfica, prováveis gráfica, prováveis

semântico, etc. interlocutores, etc.) interlocutores, etc.)

• Cantiga de roda, • Poemas (versos e • Diversos falares

parlenda, trava- estrofes) e textos em regionais – diferenças

língua, lenga-lenga, prosa - diferenças e semelhanças de

adivinhação, piada, entre estruturas sentidos de palavras e

quadrinhas, poemas expressões ligadas a

– leitura, declamação, • Produção textual aspectos culturais

brincadeiras e por meio de

produção diversos gêneros, • Manuseio de

preferencialmente em suportes textuais:

• Bilhetes e convites – situações reais de uso livros, revistas, jornal,

leitura e produção de gibi, folhetos, fôlder,

acordo com o contexto encartes, cartazes,

de uso cartão, panfletos, etc.

Língua Portuguesa
Leitura Produção Escrita e oral
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Rótulos, embalagens, • Diversos falares

logomarcas e slogans: regionais – diferenças

leitura apoiada e semelhanças de

em imagens e em sentidos de palavras e

textos (quantidade, expressões ligadas a

forma, disposição aspectos culturais

gráfica, prováveis

interlocutores, etc.) • Manuseio de

suportes textuais:

• Poemas (versos e livros, revistas, jornal,

estrofes) e textos em gibi, folhetos, fôlder,

prosa - diferenças encartes, cartazes,

entre estruturas cartão, panfletos, etc.

• Ilustração (desenhos)

de poemas, músicas e

contos de fadas, como

forma de interpretação

do tema abordado

• Criação de histórias

por meio de desenhos

• Leitura oral de

gêneros que apresen-

tam a NARRATIVA em

sua organização interna:

contos infantis, fábulas

lendas, etc...

• Elementos que

compõem a narrativa

(presente em diversos

gêneros): personagens

(quem?), lugar/espaço

(onde?) e ações (o

quê?)

• Relação imagem-

texto: leitura de

narrativas somente

com imagens

• Descrição oral da

 sala de aula

Língua Portuguesa

Leitura Produção Escrita e oral
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Relatos de

acontecimentos do

cotidiano

• Reconto de histórias

por meio da oralidade,

escrita e desenho

• Manuseio de

suportes textuais:

livros, revistas, jornal,

gibi, folhetos, fôlder,

encartes, cartazes,

cartão, panfletos, etc.

Língua Portuguesa

Leitura Produção Escrita e oral
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Símbolos: • Vocabulário - • Correspondências • Oposição surda /

identificação e ampliação a partir regulares diretas entre sonora (diferenças

diferenciação (letras, da compreensão letras e fonemas: P B sonoras) entre: p/b;

números, figuras, etc). de significados no T D F V t/d; f/v

contextualizados

• Alfabeto: topologia • Verbos - apenas para • Vocabulário -

de letras, tipos de perceber e nomear ampliação a partir

letras (maiúsculo e oralmente ações da compreensão

minúsculo), ordem realizadas no dia a dia: de significados no

alfabética, identificação correr, caminhar, contextualizados

de consoantes e vogais levantar, pular, comer, 

escovar, escrever, 

• Letras iniciais de espreguiçar, etc.

palavras significativas –

percepção do som • Vocabulário -

ampliação a partir

• Relação de letras, da compreensão

palavras e imagens de significados no

contextualizados

• Análise de palavras

signficativas quanto

a número de letras,

silabas orais, letras

inicial e final

• Classificação de

palavras que começam

e terminam com a

mesma letra

• Exploração de sons

iniciais (aliteração)

ou finais (rimas) das

palavras

• Segmentação

(divisão) oral da

palavra em sílabas

• Identificação do som

da sílaba na palavra

Língua Portuguesa

Conhecimentos linguísticos articulados com textos:
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• 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

• Palavras novas

a partir de outras,

trocando letras e

sílabas (PATO/MATO,

GADO/DADO)

• Utilização da

estrutura silábica 

consoante/vogal

para ler e escrever

palavras e pequenos

textos

•Adjetivação

oral (atribuição

de qualidade /

características) de

objetos enfatizando

formas, cores e função

por meio de jogos e

brincadeiras

• Verbos - apenas para

perceber e nomear

oralmente ações 

realizadas no dia a dia: 

correr, caminhar, 

levantar, pular, comer, 

escovar, escrever, 

espreguiçar, etc.

Língua Portuguesa

Conhecimentos linguísticos articulados com textos:
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Vocabulário -

ampliação a partir

da compreensão

de significados no

contextualizados

Língua Portuguesa

Conhecimentos linguísticos articulados com textos:
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Exploração estética • Exploração estética • Exploração estética • Exploração estética

(ritmo, rima, estrofe e (ritmo, rima, estrofe e (ritmo, rima, estrofe e (ritmo, rima, estrofe e

silhueta) de gêneros silhueta) de gêneros silhueta) de gêneros silhueta) de gêneros

da tradição oral: da tradição oral: da tradição oral: da tradição oral:

parlendas, cantigas, parlendas, cantigas, parlendas, cantigas, parlendas, cantigas,

música popular, etc. música popular, etc. música popular, etc. música popular, etc.

• Livros e obras • Livros e obras • Livros e obras • Livros e obras

infantis: escuta e infantis: escuta e infantis: escuta e infantis: escuta e

manuseio manuseio manuseio manuseio

• Literatura e cinema: • Literatura e cinema: • Literatura e cinema:

diferença entre o livro diferença entre o livro diferença entre o livro

e o filme, realçando a e o filme, realçando a e o filme, realçando a

autoria original autoria original autoria original

• Estudo de • Estudo de • Estudo de

personagens clássicos personagens clássicos personagens clássicos

da literatura brasileira: da literatura brasileira: da literatura brasileira:

diferença da obra diferença da obra diferença da obra

literária, de adaptações literária, de adaptações literária, de adaptações

feitas pela criança. feitas pela criança. feitas pela criança. 

Língua Portuguesa

Literatura
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Elementos básicos: • Cores primárias e • Manifestações • Elementos básicos

ponto, plano, textura, secundárias folclóricas e populares da linguagem

formas, volume, luz, visual: relação entre

linha • Cores frias e cores • Cores na natureza texturas, formas,

quentes e as produzidas pelo ritmos, movimentos e

• Autorretrato e homem equilíbrio

releitura • Elementos básicos

da linguagem • Criação de desenhos, • Dramatização de

• Desenho de visual: relação entre pinturas, esculturas e histórias

observação (paisagens, texturas, formas, construções a partir de

objetos, pessoas etc.) ritmos, movimentos e temáticas pesquisadas • Elementos teatrais

equilíbrio visuais e sonoros:

• Criação livre de • Elementos básicos máscaras, maquiagem,

desenhos, pinturas, • Apreciação de obras da linguagem cenário, sonoplastia,

colagem, esculturas, artísticas variadas visual: relação entre figurino e iluminação

modelagem e texturas, formas,

construções • Dramatização de ritmos, movimentos e • Conhecimento e

histórias equilíbrio identificação do texto

• Técnicas artísticas dramático

com variados • Dramatização de

instrumentos e histórias • Espaços de

materiais (lápis, giz de informação e de

cera, papéis, tintas) • Expressividade comunicação artística /

e outros meios corporal em cultural: teatros, salas

(fotografias) movimentos de apresentação e

socioculturais (frevo outros

• Elementos básicos maracatu, quadrilha,

da linguagem samba, capoeira) e

visual: relação entre outros do contexto

texturas, formas,

ritmos, movimentos e

equilíbrio

• Figura-fundo:

relações de proporção

(colagem e desenho)

• Noção espacial.

• Comunicação

espontânea de

diferentes sensações:

olhar, ver, escutar,

ouvir, comer, pegar e

cheirar, etc.

Arte

Plástica e Cênica
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Diálogo:

improvisação de

pequenas cenas

• Expressão corporal

• Expressão vocal

• Interpretação de

personagens de

narrativas e textos

infantis, de espetáculos

teatrais, histórias em

quadrinho, filmes,

propagandas, desenhos

animados e programas

infantis de TV

• Dramatização de

histórias

Arte

Plástica e Cênica
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Sons corporais, • Estilos / gêneros • Estilos / gêneros • Estilos / gêneros

ambientais e silêncio musicais (folclórico, musicais (folclórico, musicais (folclórico,

(pausa). popular, erudito do popular, erudito do popular, erudito do

Brasil, do mundo e Brasil, do mundo e Brasil, do mundo e

• Elementos de som outros) outros) outros)

(altura, intensidade,

duração e timbre) • Canções de ritmos • Canto e cuidados • Confecção de

diversos: cantigas de com a voz instrumentos com

• Estilos / gêneros roda, marchinhas, elementos da natureza

musicais (folclórico, marchas, samba, rock, • Músicas cívicas como: galhos de

popular, erudito do valsa, baião, indígenas árvores, folhas, vagens,

Brasil, do mundo e e africanas. sementes e bambus

outros)

• Criação de histórias • Banda rítmica

• Pulsação (percepção sonorizadas (com instrumentos

do tempo forte da convencionais ou de

música e da palavra) • Canto e cuidados materiais reutilizáveis)

com a voz

• Noções de ritmo, • Canto e cuidados

melodia e harmonia • Músicas cívicas com a voz

• Registro de sons • Músicas cívicas

(escrita musical

espontânea, partitura

alternativa)

• Canções de ritmos

diversos: cantigas de

roda, marchinhas,

marchas, samba, rock,

valsa, baião, indígenas.

• Brinquedos cantados

e jogos folclóricos:

ciranda, canções

folclóricas, indígenas,

africanas, sobre

bichos e marchinhas

carnavalescas

• Dramatização

e sonorização de

histórias

Arte

Música

 



 
 

299 
  

Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Canto e cuidados

com a voz

• Músicas cívicas

Arte

Música
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Dominância lateral • Habilidades • Habilidades • Habilidades

manipulativas manipulativas manipulativas

• Esquema corporal absortivas: prensar, absortivas: prensar, absortivas: prensar,

(equilíbrio, percepção receber, apanhar, receber, apanhar, receber, apanhar,

sensorial) transportar transportar transportar

• Elementos • Habilidades • Habilidades • Habilidades

psicomotores ligados estabilizadoras: estabilizadoras: estabilizadoras:

a movimentos inclinar-se, alongar-se, inclinar-se, alongar-se, inclinar-se, alongar-se,

manipulativos, virar, girar, balançar; virar, girar, balançar; virar, girar, balançar;

locomotores e

combinados, • Posturas estáticas • Posturas estáticas • Posturas estáticas

compreendendo e dinâmicas: Apoios e dinâmicas: Apoios e dinâmicas: Apoios

noções de lateralidade, invertidos, rolamento invertidos, rolamento invertidos, rolamento

tempo e espaço corporal, iniciar, parar, corporal, iniciar, parar, corporal, iniciar, parar,

esquivar-se, equilibrar- esquivar-se, equilibrar- esquivar-se, equilibrar-

• Habilidades se; se; se;

locomotoras:

caminhar, correr, • Combinações das • Combinações das • Combinações das

pular, saltar, elevar-se, habilidades básicas; habilidades básicas; habilidades básicas;

galopar, deslizar, saltar

obstáculos, escalar • Jogo simbólico; • Jogo simbólico; • Jogo simbólico;

• Habilidades • Atividades com • Atividades com • Atividades com

manipulativas regras; regras; regras;

propulsivas:

-arremessar, chutar, • Trabalho em grupo; • Trabalho em grupo; • Trabalho em grupo;

atingir, rebater, quicar,

rolar • Organização coletiva; • Organização coletiva; • Organização coletiva;

• Habilidades • Regras de convívio • Regras de convívio • Regras de convívio

manipulativas social e escolar; social e escolar; social e escolar;

absortivas: prensar,

receber, apanhar, • Respeito ao gênero; • Respeito ao gênero; • Respeito ao gênero;

transportar

• Brincadeiras trazidas • Brincadeiras trazidas • Brincadeiras trazidas

• Habilidades ou criadas pelos ou criadas pelos ou criadas pelos

estabilizadoras: alunos; alunos; alunos;

inclinar-se, alongar-se,

virar, girar, balançar; • Jogos com regras • Jogos com regras • Jogos com regras

adaptadas pelo adaptadas pelo adaptadas pelo

• Posturas estáticas professor e ou alunos, professor e ou alunos, professor e ou alunos,

e dinâmicas: Apoios incluindo jogos incluindo jogos incluindo jogos

invertidos, rolamento cooperativos cooperativos cooperativos

corporal, iniciar, parar,

esquivar-se, equilibrar-

se;

Educação Física
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Combinações das • Conceitos de • Conceitos de • Conceitos de

habilidades básicas; cooperação e cooperação e cooperação e

competição, visando competição, visando competição, visando

• Jogo simbólico; ações cooperativas em ações cooperativas em ações cooperativas em

práticas de atividades práticas de atividades práticas de atividades

• Atividades com motoras motoras motoras

regras;

• Jogos com regras • Jogos com regras • Jogos com regras

• Trabalho em grupo; adaptadas que adaptadas que adaptadas que

possibilitem a possibilitem a possibilitem a

• Organização coletiva; participação de alunos participação de alunos participação de alunos

com necessidades com necessidades com necessidades

• Regras de convívio especiais especiais especiais

social e escolar;

• Criação e adaptação • Criação e adaptação • Criação e adaptação

• Respeito ao gênero; de jogos e materiais de jogos e materiais de jogos e materiais

para utilização em para utilização em para utilização em

• Brincadeiras trazidas atividades lúdico- atividades lúdico- atividades lúdico-

ou criadas pelos recreativas recreativas recreativas

alunos;

• Ritmos e • Ritmos e • Ritmos e

• Jogos com regras expressividade expressividade expressividade

adaptadas pelo corporal: danças, corporal: danças, corporal: danças,

professor e ou alunos, mímicas e imitações mímicas e imitações mímicas e imitações

incluindo jogos (ex: pessoas e animais, (ex: pessoas e animais, (ex: pessoas e animais,

cooperativos danças juninas, danças juninas, danças juninas,

brincadeiras cantadas, brincadeiras cantadas, brincadeiras cantadas,

• Conceitos de cantigas de roda, etc.) cantigas de roda, etc.) cantigas de roda, etc.)

cooperação e

competição, visando • Jogos da cultura • Jogos da cultura • Jogos da cultura

ações cooperativas em popular, afro- popular, afro- popular, afro-

práticas de atividades brasileira e indígena, brasileira e indígena, brasileira e indígena,

motoras valorizando a inclusão valorizando a inclusão valorizando a inclusão

e a diversidade étnico- e a diversidade étnico- e a diversidade étnico-

• Jogos com regras racial existente no país racial existente no país racial existente no país

adaptadas que

possibilitem a • Expressão corporal • Expressão corporal • Expressão corporal

participação de alunos por mímicas e por mímicas e por mímicas e

com necessidades imitações de pessoas e imitações de pessoas e imitações de pessoas e

especiais animais animais animais

• Criação e adaptação

de jogos e materiais

para utilização em

atividades lúdico-

recreativas

Educação Física
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Ritmos e

expressividade

corporal: danças,

mímicas e imitações

(ex: pessoas e animais,

danças juninas,

brincadeiras cantadas,

cantigas de roda, etc.)

• Jogos da cultura

popular, afro-

brasileira e indígena,

valorizando a inclusão

e a diversidade étnico-

racial existente no país

• Expressão corporal

por mímicas e

imitações de pessoas e

animais

Educação Física
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

-Conservação -Conservação

-Correspondência -Correspondência

-Comparação -Comparação

-Classificação -Classificação

-Sequenciação -Sequenciação

-Seriação

-Ordenação

-Inclusão

Matemática

Estruturas lógicas ou processos mentais
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Funções do número: -Código ( número de - Indicador de posição: - divisão (ideias de

telefone, placa de número ordinal; repartir a coleção

- Indicador de carro, etc...); em partes iguais e

quantidade de -Medidas de grandezas determinação de

elementos de uma - subtração (ações (2 kg, 3 dias, 24 horas, quantas vezes uma

coleção discreta de retirar e comparar meio metro, R$ 5,00, etc. quantidade cabe em

(cardinalinalidade); e completar outra)

quantidades); • Sistema de

- Correspondência Numeração Decimal • Sistema

biunívoca; Monetário Brasileiro

- multiplicação (ações (reconhecimento de

- Sequência oral de agrupar parcelas cédulas e moedas)

numérica iguais, combinações);

- Zoneamento (os

contados e a contar);

-Conservação de

quantidade.

• Registros pictóricos,

orais ou escritos

de experiências

matemáticas

vivenciadas a partir de

situações-problema

envolvendo adição

(ações de juntar,

acrescentar), subtração

(ações de retirar,

comparar) e divisão

(ações de partilha)

• Descobrindo o corpo

como calculadora:

- adição (ações de

juntar e acrescentar

quantidades);

- subtração (ações

de retirar e comparar

e completar

quantidades);

Matemática

Número e operações
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Utilização das -Medida de tempo: • Reconhecimento de • Reconhecimento de

partes do corpo como hora inteira, meia unidades de medidas unidades de medidas

unidade de medida. hora, fases da lua. convencionais: metro, convencionais: metro,

litro e quilograma. litro e quilograma.

• Medida de Tempo: • Reconhecimento de

unidades de medidas • Reconhecimento • Reconhecimento

-Noções de tempo convencionais: metro, da corporeidade da corporeidade

(antes, durante e litro e quilograma. (semelhanças, (semelhanças,

depois; dia, semana, diferenças e respeito diferenças e respeito

mês e ano; manhã, • Reconhecimento às singularidades) às singularidades)

tarde e noite). da corporeidade

(semelhanças, • Registro, relato • Noção de

-Noções de intervalos diferenças e respeito e socialização lateralidade,

de tempo e uso deste às singularidades) de orientação e posicionamentos e

tempo para realizar deslocamento no comparações:

atividades diversas. • Noção de espaço

lateralidade, • Reconhecimento de

• Exploração e posicionamentos e • Noção de formas geométricas

utilização do comparações: lateralidade, espaciais e planas em

calendário, da rotina e posicionamentos e contextos variados

da agenda -Acima de/abaixo comparações:

de, em cima de/em •Percepção das formas

• Comparação e baixo de, à direita geométricas nos

socialização de de/à esquerda de, em objetos.

estratégias pessoais frente de/atrás de, no

a partir do uso meio de, diante de,

de instrumentos em torno de (ao redor

de medidas não de), dentro/fora, antes

convencionais de/depois de, ao lado

Exemplo: palmo, de, entre, horizontal/

passos, uso de fitas vertical, menor que/

de comprimentos maior que, igual a/

variados, distâncias) inferior a/ superior a.

• Reconhecimento de • Sentidos: para baixo/

unidades de medidas para cima, por baixo/

convencionais: metro, por cima, para dentro/

litro e quilograma. para fora, para trás/

para frente, por detrás/

• Reconhecimento pela frente, através de,

da corporeidade para a direita/para a

(semelhanças, esquerda, horizontal/

diferenças e respeito vertical.

às singularidades)

Matemática

Grandezas e medidas
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• No espaço vivido, em

trajetórias familiares

(casa,vizinhança,

escola)

• Registro, relato

e socialização

de orientação e

deslocamento no

espaço

• Representação e

localização de objetos

e de pessoas

• Noção de

lateralidade,

posicionamentos e

comparações:

• Sentidos: para baixo/

para cima, por baixo/

por cima, para dentro/

para fora, para trás/

para frente, por detrás/

pela frente, através de,

para a direita/para a

esquerda, horizontal/

vertical.

Matemática

Grandezas e medidas
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Reconhecimento • Reconhecimento • Reconhecimento • Reconhecimento

da corporeidade da corporeidade da corporeidade da corporeidade

(semelhanças, (semelhanças, (semelhanças, (semelhanças,

diferenças e respeito diferenças e respeito diferenças e respeito diferenças e respeito

às singularidades) às singularidades) às singularidades) às singularidades)

• No espaço vivido, em • Noção de • Registro, relato • Noção de

trajetórias familiares lateralidade, e socialização lateralidade,

(casa,vizinhança, posicionamentos e de orientação e posicionamentos e

escola) comparações: deslocamento no comparações:

espaço

• Registro, relato -Acima de/abaixo • Reconhecimento de

e socialização de, em cima de/em • Noção de formas geométricas

de orientação e baixo de, à direita lateralidade, espaciais e planas em

deslocamento no de/à esquerda de, em posicionamentos e contextos variados

espaço frente de/atrás de, no comparações:

meio de, diante de, •Percepção das formas

• Representação e em torno de (ao redor geométricas nos

localização de objetos de), dentro/fora, antes objetos.

e de pessoas de/depois de, ao lado

de, entre, horizontal/

• Noção de vertical, menor que/

lateralidade, maior que, igual a/

posicionamentos e inferior a/ superior a.

comparações:

• Sentidos: para baixo/

• Sentidos: para baixo/ para cima, por baixo/

para cima, por baixo/ por cima, para dentro/

por cima, para dentro/ para fora, para trás/

para fora, para trás/ para frente, por detrás/

para frente, por detrás/ pela frente, através de,

pela frente, através de, para a direita/para a

para a direita/para a esquerda, horizontal/

esquerda, horizontal/ vertical.

vertical.

Matemática

Espaçpo e forma
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Registro de forma • Tabelas simples • Tabelas simples • Tabelas simples

variada da coleta

de informações em • Leitura, interpretação • Leitura, interpretação • Leitura, interpretação

situações de pesquisa, e análise de gráficos e análise de gráficos e análise de gráficos

jogos e brincadeiras de colunas (pictóricos). de colunas (pictóricos). de colunas (pictóricos).

• Organização • Gráficos de coluna

dos registros das (pictórico)

informações

• Construção de

• Tabelas simples tabelas;

• Leitura, interpretação

e análise de tabelas

simples.

• Leitura, interpretação

e análise de gráficos

de colunas (pictóricos).

• Decodificação de

sinalizações, placas

e códigos mais

significativos do

contexto sociocultural

Matemática

Tratamento da informação
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Eu: nome (conteúdo • Eu: nome, sobrenome • Instrumentos e • Instrumentos e

 histórico  e afetivo) (conteúdo histórico e marcadores de marcadores de

afetivo) tempo (relógios, tempo (relógios,

• Registros da calendários...) calendários...)

história pessoal: • Instrumentos e elaborados e ou elaborados e ou

gráficos (fotos, marcadores de utilizados por utilizados por

imagens, desenhos), tempo (relógios, sociedades ou grupos sociedades ou grupos

autorretrato, calendários...) de convívio em de convívio em

preferências, desejos elaborados e ou diferentes localidades diferentes localidades

utilizados por

• Minhas sociedades ou grupos • Eu e o outro: • Reconhecimento

características: de convívio em diversidade do contexto da

semelhanças e diferentes localidades sociocultural desigualdade étnico-

diferenças com relação racial, sociocultural

ao outro • Reconhecimento e de gênero na

do contexto da sociedade

• Interesses, desigualdade étnico-

brincadeiras, traços, racial, sociocultural

regras pessoais, e de gênero na

responsabilidades sociedade

• Eu e a família:

convivência familiar,

valorização e respeito

aos membros da

família; história de

vida familiar

• Vida em família:

identificação dos

membros da família

(árvore genealógica),

relações de parentesco,

normas e regras

familiares

• Instrumentos e

marcadores de

tempo (relógios,

calendários...)

elaborados e ou

utilizados por

sociedades ou grupos

de convívio em

diferentes localidades

Ciências Humana - História
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Ordenação dos dias

da semana, mês e

ano na perspectiva da

construção do tempo

cronológico

Ciências Humana - História
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Preservação • Paisagens da • Preservação • Preservação

do ambiente sua escola e locais do ambiente do ambiente

(familiar, escolar e próximos a sua (familiar, escolar e (familiar, escolar e

circunvizinho) e dos residência circunvizinho) e dos circunvizinho) e dos

recursos naturais recursos naturais recursos naturais

• Preservação

• Práticas de do ambiente • Espaços vividos: • Espaços vividos:

conservação e (familiar, escolar e reconhecimento, reconhecimento,

desenvolvimento de circunvizinho) e dos cuidados e leitura cuidados e leitura

atitudes sustentáveis recursos naturais crítica. crítica.

(redução do consumo,

reciclagem) • Práticas de • Espaço da escola: • Espaço da casa:

conservação e espaços escolares minha casa, meu

• Espaços vividos: desenvolvimento de - pontos comuns endereço, meu

reconhecimento, atitudes sustentáveis e semelhantes; telefone

cuidados e leitura (redução do consumo, referências da

crítica. reciclagem) escola - posições: • Espaço da escola:

(direita,esquerda, espaços escolares

• Espaço da sala de • Espaços vividos: interior, exterior; - pontos comuns

aula: a posição de reconhecimento, vizinhança, e semelhantes;

objetos e estudantes: cuidados e leitura separação); espaço referências da

frente, atrás, em crítica. externo da escola - escola - posições:

cima, embaixo; ligação da escola com (direita,esquerda,

dimensões (altura, • Espaço da escola: outros lugares interior, exterior;

comprimento, largura) espaços escolares vizinhança,

- pontos comuns • Representações dos separação); espaço

• Reorganização do e semelhantes; diferentes espaços externo da escola -

espaço pelo grupo referências da ligação da escola com

escola - posições: • Espaço da outros lugares

• Espaço da escola: (direita,esquerda, vizinhança: a rua

sala de aula, espaços interior, exterior; onde moro, comércio • Representações dos

brincantes, sala vizinhança, local, espaços de diferentes espaços

de leitura, demais separação); espaço lazer, órgãos públicos

dependências externo da escola - (posto de saúde, • Registros

ligação da escola com delegacias, hospitais, cartográficos

• (localização, outros lugares escolas) (mapas, guias de

utilização ruas, endereços);

reorganização e • Representações dos maquetes, globo

conservação) diferentes espaços terrestre.

Ciências Humana - Geografia
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Espaço da escola: • Espaço da

espaços escolares vizinhança: a rua

- pontos comuns onde moro, comércio

e semelhantes; local, espaços de

referências da lazer, órgãos públicos

escola - posições: (posto de saúde,

(direita,esquerda, delegacias, hospitais,

interior, exterior; escolas)

vizinhança,

separação); espaço

externo da escola -

ligação da escola com

outros lugares

• Comunidades

rurais, quilombolas e

indígenas.

• Representações dos

diferentes espaços

Ciências Humana - Geografia
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Ocorrências do dia e • Posições do Sol • Matérias-primas: • Matérias-primas:

da noite (diferenças e durante o dia e suas borracha, metais, borracha, metais,

semelhanças entre dia relações com as plástico e papel plástico e papel

e noite) sombras

• Relação dos • Relação dos

• Água – importância, • Importância do Sol seres vivos com seres vivos com

características e uso para a manutenção o ambiente: falta o ambiente: falta

sustentável da vida de alimento, de alimento,

desmatamento, desmatamento,

• Matérias-primas: • Ações do homem captura, predação, captura, predação,

borracha, metais, no ambiente: situações ambientais, situações ambientais,

plástico e papel ambientes naturais e extinção. extinção.

ambientes construídos

• Relação dos (preservação do

seres vivos com ambiente em que

o ambiente: falta vive)

de alimento,

desmatamento, • Matérias-primas:

captura, predação, borracha, metais,

situações ambientais, plástico e papel

extinção.

• Relação dos

seres vivos com

o ambiente: falta

de alimento,

desmatamento,

captura, predação,

situações ambientais,

extinção.

Ciências da natureza

Ambiente
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Percepção do • Percepção do • Percepção do • Percepção do

ambiente e orientação ambiente e orientação ambiente e orientação ambiente e orientação

espacial por meio dos espacial por meio dos espacial por meio dos espacial por meio dos

órgãos sensoriais e da órgãos sensoriais e da órgãos sensoriais e da órgãos sensoriais e da

ludicidade ludicidade ludicidade ludicidade

• Identificação das • Identificação das • Higiene • Higiene

partes e noções partes e noções

básicas das funções básicas das funções • Alimentação • Alimentação

do corpo humano do corpo humano saudável saudável

• Semelhanças • Higiene

entre parentes

consanguíneos • Alimentação

saudável

• Semelhanças e

diferenças entre os

seres humanos

• Cuidados com o

corpo

• Higiene

• Alimentação

saudável

Ciências da natureza

Ser humano e saúde
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Transformações • Transformações • Transformações • Transformações

científicas e suas científicas e suas científicas e suas científicas e suas

influências no meio influências no meio influências no meio influências no meio

físico e social físico e social físico e social físico e social

• Invenções e

descobertas realizadas

pela humanidade no

ambiente familiar

Ciências da natureza

Recurso Tecnológico
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Autopercepção e • Ações voluntárias • Convivência humana • Convivência humana

relacionamento com como expressão da e ações éticas e ações éticas

o outro alteridade humana

• Convívio escolar: • Conhecimento

respeito, justiça, e respeito da sua

solidariedade no religiosidade e da do

ambiente escolar outro

• Convivência humana • Convivência humana

e ações éticas e ações éticas

Ensino Religioso

Alteridade
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Objetos simbólicos

como expressão do

fenômeno religioso

• Cantos presentes

nas diferentes

manifestações

religiosas

Ensino Religioso

Simbolismo religioso
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

 2º ano 
 

 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Textos: verbal • Textos: verbal • Textos: verbal • Textos: verbal

(escrita), não (escrita), não (escrita), não (escrita), não

verbal (imagem) verbal (imagem) verbal (imagem) verbal (imagem)

e multimodal e multimodal e multimodal e multimodal

(escrita e imagem) (escrita e imagem) (escrita e imagem) (escrita e imagem)

concretizados em concretizados em concretizados em concretizados em

diversos gêneros em diversos gêneros em diversos gêneros em diversos gêneros em

diferentes suportes diferentes suportes diferentes suportes diferentes suportes

• Comparação e • Comparação e • Comparação e • Comparação e

diferenciação de diferenciação de diferenciação de diferenciação de

diversos gêneros diversos gêneros diversos gêneros diversos gêneros

textuais quanto textuais quanto textuais quanto textuais quanto

a aspectos a aspectos a aspectos a aspectos

composicionais composicionais composicionais composicionais

• Elementos • Elementos • Elementos • Elementos

que compõem a que compõem a que compõem a que compõem a

apresentação de apresentação de apresentação de apresentação de

diversos gêneros e seu diversos gêneros e seu diversos gêneros e seu diversos gêneros e seu

contexto de produção contexto de produção contexto de produção contexto de produção

(autor, interlocutor, (autor, interlocutor, (autor, interlocutor, (autor, interlocutor,

situação de interação, situação de interação, situação de interação, situação de interação,

finalidade, suporte e finalidade, suporte e finalidade, suporte e finalidade, suporte e

circulação) circulação) circulação) circulação)

• Diferenças entre • Diferenças entre • Diferenças entre • Diferenças entre

estrutura de poemas estrutura de poemas estrutura de poemas estrutura de poemas

(versos e estrofes) de (versos e estrofes) de (versos e estrofes) de (versos e estrofes) de

textos em prosa textos em prosa textos em prosa textos em prosa

• Leitura de • Leitura de • Leitura de • Leitura de

imagens, gráficos, imagens, gráficos, imagens, gráficos, imagens, gráficos,

tabelas, desenhos tabelas, desenhos tabelas, desenhos tabelas, desenhos

- levantamento de - levantamento de - levantamento de - levantamento de

hipóteses, discussão hipóteses, discussão hipóteses, discussão hipóteses, discussão

coletiva e construção coletiva e construção coletiva e construção coletiva e construção

de sentidos de sentidos de sentidos de sentidos

C U R R Í C U L O    2 0 1 4

Língua Portuguesa

Leitura Produção Escrita e oral
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Rótulos, embalagens, • Rótulos, embalagens, • Rótulos, embalagens, • Rótulos, embalagens,

logomarcas e slogans: logomarcas e slogans: logomarcas e slogans: logomarcas e slogans:

leitura apoiada leitura apoiada leitura apoiada leitura apoiada

em imagens e em imagens e em imagens e em imagens e

textos (quantidade, textos (quantidade, textos (quantidade, textos (quantidade,

forma, disposição forma, disposição forma, disposição forma, disposição

gráfica, prováveis gráfica, prováveis gráfica, prováveis gráfica, prováveis

interlocutores, etc.) interlocutores, etc.) interlocutores, etc.) interlocutores, etc.)

• Produção textual • Produção textual • Produção textual • Produção textual

por meio de por meio de por meio de por meio de

diversos gêneros, diversos gêneros, diversos gêneros, diversos gêneros,

preferencialmente em preferencialmente em preferencialmente em preferencialmente em

situações reais de uso situações reais de uso situações reais de uso situações reais de uso

• Gêneros que • Gêneros que • Gêneros que • Gêneros que

apresentam apresentam apresentam apresentam

INSTRUÇÃO/ INSTRUÇÃO/ INSTRUÇÃO/ INSTRUÇÃO/

INJUNÇÃO em sua INJUNÇÃO em sua INJUNÇÃO em sua INJUNÇÃO em sua

organização interna: organização interna: organização interna: organização interna:

receitas, regras de receitas, regras de receitas, regras de receitas, regras de

jogos, manuais – jogos, manuais – jogos, manuais – jogos, manuais –

leitura, compreensão e leitura, compreensão e leitura, compreensão e leitura, compreensão e

produção produção produção produção

• Ilustração (desenhos • Histórias em • Anúncios publicitários • Cartazes educativos

ou colagem de figuras) Quadrinhos: –levantamento de – produção de acordo

de poemas, músicas e exploração de hipóteses sobre com o assunto

contos de fadas, como inferências e previsões produtos, informações trabalhado.

forma de interpretação a partir da sequência explícitas, finalidade

do tema abordado de imagens e construção de • Ilustração (desenhos

senso crítico sobre ou colagem de figuras)

• Características • Cartas, bilhetes, as informações de poemas, músicas e

físicas do personagem convites, cartão postal apresentadas contos de fadas, como

principal e do lugar, e outros – estudo de forma de interpretação

sequência de ações gênero e produção de • Cartas, bilhetes, do tema abordado

(começo, meio e fim) acordo com o contexto convites, cartão postal

de narrativas presentes de uso. e outros – estudo de • Características

em diversos gêneros gênero e produção de físicas do personagem

textuais • Cartazes educativos acordo com o contexto principal e do lugar,

– produção de acordo de uso. sequência de ações

• Recontos e reescrita com o assunto (começo, meio e fim)

de histórias mudando trabalhado. de narrativas presentes

o início, o final ou em diversos gêneros

outra parte textuais

Língua Portuguesa

Leitura Produção Escrita e oral
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Noção de espaço, • Ilustração (desenhos • Cartazes educativos • Recontos e reescrita

movimento e direção ou colagem de figuras) – produção de acordo de histórias mudando

em produções escritas de poemas, músicas e com o assunto o início, o final ou

contos de fadas, como trabalhado. outra parte

• Modos de falar: forma de interpretação

regionalismo, sotaques, do tema abordado • Reportagens (temas • Noção de espaço,

adequação linguística à significativos) – movimento e direção

situação comunicativa • Características leitura, compreensão, em produções escritas

físicas do personagem identificação e escrita

• Roda de conversa: principal e do lugar, de manchetes. • Relatos espontâneos

regras para escuta, sequência de ações de acontecimentos,

fala e manutenção do (começo, meio e fim) • Ilustração (desenhos histórias e experiências

tema de narrativas presentes ou colagem de figuras) vividas, biografias

em diversos gêneros de poemas, músicas e

• Opiniões e textuais contos de fadas, como • Modos de falar:

comentários forma de interpretação regionalismo, sotaques,

• Recontos e reescrita do tema abordado adequação linguística à

de histórias mudando situação comunicativa

• Recados orais o início, o final ou • Leitura e produção

outra parte oral e escrita • Roda de conversa:

• Declamação de gêneros que regras para escuta,

• Noção de espaço, apresentam a fala e manutenção do

• Contação de histórias movimento e direção NARRATIVA em sua tema

em produções escritas organização interna:

• Entrevistas conto popular, conto • Opiniões e

• Recursos folclórico, conto de comentários

• Manuseio e paralinguísticos fadas, lendas, fábulas,

Identificação de (gestos, tonalidade etc.

suportes / portadores: da voz e expressão • Recados orais

livros, revistas, jornal, facial), de acordo com • Características

gibi, folhetos, fôlder, o objetivos do ato de físicas do personagem • Declamação

encartes, faixas, interlocução principal e do lugar,

placas, cartazes, sequência de ações • Contação de histórias

cartão, panfletos, etc. • Relatos espontâneos (começo, meio e fim)

de acontecimentos, de narrativas presentes • Entrevistas

• Escolha de suporte histórias e experiências em diversos gêneros

/ portador mais vividas, biografias textuais • Manuseio e

apropriado para Identificação de

publicação do gênero • Modos de falar: • Recontos e reescrita suportes / portadores:

produzido: mural, regionalismo, sotaques, de histórias mudando livros, revistas, jornal,

jornal da escola, adequação linguística à o início, o final ou gibi, folhetos, fôlder,

caderno, livro, etc. situação comunicativa outra parte encartes, faixas,

placas, cartazes,

cartão, panfletos, etc.

Língua Portuguesa

Leitura Produção Escrita e oral
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Roda de conversa: • Noção de espaço, • Escolha de suporte

regras para escuta, movimento e direção / portador mais

fala e manutenção do em produções escritas apropriado para

tema publicação do gênero

• Cantiga de produzido: mural,

• Opiniões e roda, música com jornal da escola,

comentários movimento, parlenda, caderno, livro, etc.

trava-língua, lenga-

lenga, adivinhação,

• Recados orais piada, quadrinhas,

poemas – escuta,

• Declamação memorização, leitura,

reconto oral e

• Contação de histórias produção

• Entrevistas • Relatos espontâneos

de acontecimentos,

• Manuseio e histórias e experiências

Identificação de vividas, biografias

suportes / portadores:

livros, revistas, jornal, • Modos de falar:

gibi, folhetos, fôlder, regionalismo, sotaques,

encartes, faixas, adequação linguística à

placas, cartazes, situação comunicativa

cartão, panfletos, etc.

• Roda de conversa:

• Escolha de suporte regras para escuta,

/ portador mais fala e manutenção do

apropriado para tema

publicação do gênero

produzido: mural, • Opiniões e

jornal da escola, comentários

caderno, livro, etc.

• Recados orais

• Declamação

• Contação de histórias

• Entrevistas

Língua Portuguesa

Leitura Produção Escrita e oral
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Manuseio e

Identificação de

suportes / portadores:

livros, revistas, jornal,

gibi, folhetos, fôlder,

encartes, faixas,

placas, cartazes,

cartão, panfletos, etc.

• Escolha de suporte

/ portador mais

apropriado para

publicação do gênero

produzido: mural,

jornal da escola,

caderno, livro, etc.

Língua Portuguesa

Leitura Produção Escrita e oral
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Alfabeto: topologia • Alfabeto: topologia - C/QU (cadela/quilo); - C/QU (cadela/quilo);

das letras, tipos de das letras, tipos de

letras (maiúsculo e letras (maiúsculo e - G/GU (garoto/ - G/GU (garoto/

minúsculo), ordem minúsculo), ordem guerra); guerra);

alfabética, identificação alfabética, identificação

de consoantes e vogais de consoantes e vogais - J (com as vogais a, - J (com as vogais a,

o, u); o, u);

• Relação de palavras • Relação de palavras

com imagens com imagens - E ou I (perde, perdi); - E ou I (perde, perdi);

• Exploração de sons • Segmentação - O ou U (bambu, - O ou U (bambu,

iniciais (aliteração) (divisão) oral da bambo); bambo);

ou finais (rimas) das palavra em sílabas

palavras - Z em início de - Z em início de

• Identificação do som palavra (zebra, palavra (zebra,

da sílaba na palavra zangado); zangado);

• Relação entre - Uso do R/RR - r (rua, - Uso do R/RR - r (rua,

grafema (letra) e barata, honra, porta), barata, honra, porta),

fonema (som) – na rr (carro); rr (carro);

leitura e na escrita

- Modos de nasalação - Modos de nasalação

• Correspondências

regulares diretas entre - M e N no final - M e N no final

letras e fonemas: P B da sílaba (bombom, da sílaba (bombom,

T D F V ponte); NH (galinha); ponte); NH (galinha);

usando o til (maçã, usando o til (maçã,

• Oposição surda / anão); contiguidade anão); contiguidade

sonora (diferenças (cama, dama); (cama, dama);

sonoras) entre: p/b;

t/d; f/v - Uso do S/SS em - Uso do S/SS em

palavras com som de S palavras com som de S

• Estruturas silábicas:

CV, VC, CCV, CVC, - s (sapo), ss (pássaro - s (sapo), ss (pássaro

CVV, V, CCVCC, CVCC

e outras • Segmentação de • Segmentação de

palavras no texto palavras no texto

• Correspondências considerando a considerando a

regulares contextuais hipossegmentação e a hipossegmentação e a

entre letra ou grupo de hipersegmentação hipersegmentação

letras e seus sons:

Língua Portuguesa

Conhecimentos linguísticos articulados com textos:
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Pontuação – • Pontuação –

observação no texto observação no texto

para a compreensão para a compreensão

do sentido produzido do sentido produzido

(! ? . _ ) (! ? . _ )

• Adjetivação (sem • Adjetivação (sem

nomenclatura) por nomenclatura) por

meio de jogos e meio de jogos e

brincadeiras, contextos brincadeiras, contextos

de leitura e escrita de leitura e escrita

• Concordância • Concordância

nominal para nominal para

aperfeiçoamento aperfeiçoamento

de textos: gênero e de textos: gênero e

número número

• Concordância verbal • Concordância verbal

para aperfeiçoamento para aperfeiçoamento

de textos: sujeito e de textos: sujeito e

verbo verbo

• Verbos - apenas para • Verbos - apenas para

perceber e nomear perceber e nomear

ações na leitura e ações na leitura e

escrita de textos escrita de textos

• Pronome pessoal • Pronome pessoal

(elemento de coesão) (elemento de coesão)

para evitar repetições para evitar repetições

de nomes em de nomes em

produções textuais produções textuais

• Vocabulário - • Vocabulário -

ampliação a partir ampliação a partir

da compreensão da compreensão

de significados de significados

contextualizados contextualizados

Língua Portuguesa

Conhecimentos linguísticos articulados com textos:
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Obras infantis de • Obras escritas • Poesias de autores

autoria (Monteiro que contenham contemporâneos

Lobato, Irmãos coletâneas de origem

Grimm, Perrault, oral, parlendários, • Biografia e obra

Esopo, La Fontaine, coletâneas de (Sugestão: Cecília

Câmara Cascudo adivinhações, cantigas, Meireles)

e outros): leitura e etc. Leitura e manejo

manejo de suporte, de suporte, relações

escolhas, discussão e e comparações como

comentários sobre a as que as crianças

autoria trazem na memória;

elaboração de uma

coletânea

• Contos infantis

e fábulas: leitura,

análise da estrutura

enfatizando elementos

da narrativa, uso

do léxico literário,

comparações, entre

textos

Língua Portuguesa

Literatura
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

Arte

Plástica e Cênica
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

Arte

Música
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

 Educação Física
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

 Educação Física
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

 Educação Física
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Estruturas lógico-

matemáticas

(processos mentais):

-Conservação

-Correspondência

-Comparação

-Classificação

-Sequenciação

-Seriação

-Ordenação

-Inclusão

Matemática

Estruturas lógicas ou processos mentais
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Funções do número: • Sistema de • Sistema de -Medidas de grandezas

Numeração Decimal: Numeração Decimal: (2 kg, 3 dias, 24

-Indicador de horas, meio metro, R$

quantidade de -Agrupamentos e -Agrupamentos e 5,00, etc...)

elementos de uma desagrupamentos de desagrupamentos de

coleção discreta quantidades até 999 quantidades até 999 • Sistema de

(cardinalinalidade); Numeração Decimal:

-Formação de grupos -Formação de grupos

-Indicador de posição: (grupos de 10 – (grupos de 10 – -Agrupamentos e

número ordinal; unidade para dezena) unidade para dezena) desagrupamentos de

quantidades até 999

-Código (Número de -Formação de -Formação de

telefone, placa de agrupamentos (grupo agrupamentos (grupo -Formação de grupos

carro, etc...); de grupo/ dezena para de grupo/ dezena para (grupos de 10 –

centena) centena) unidade para dezena)

• Sistema de

Numeração Decimal: -Valor posicional dos -Valor posicional dos -Formação de

números números agrupamentos (grupo

-Quantificação de de grupo/ dezena para

coleções ou eventos; -Nomenclaturas: -Nomenclaturas: centena)

unidade, dezena, unidade, dezena,

-Correspondência centena centena -Valor posicional dos

biunívoca; números

-Registro, leitura e -Registro, leitura e

-Sequência oral escrita numérica de escrita numérica de -Nomenclaturas:

numérica; quantidades até 999; quantidades até 999; unidade, dezena,

centena

-Zoneamento (os -Comparações entre -Comparações entre

contados e a contar); números: quem é números: quem é -Registro, leitura e

o maior, quem é o o maior, quem é o escrita numérica de

-Conservação de menor, quem está menor, quem está quantidades até 999;

quantidade. entre par e numérica. entre par e numérica.

-Comparações entre

-Relação entre: • Fatos fundamentais • Fatos fundamentais números: quem é

quantidade/quantidade da adição e subtração da adição e subtração o maior, quem é o

quantidade/símbolo, em situações em situações menor, quem está

símbolo/quantidade. significativas que significativas que entre par e numérica.

desenvolvam o cálculo desenvolvam o cálculo

-Agrupamentos e mental. mental. • Fatos fundamentais

desagrupamentos de da adição e subtração

quantidades até 999 em situações

significativas que

-Formação de grupos desenvolvam o cálculo

(grupos de 10 – mental.

unidade para dezena)

Matemática

Número e operações

 



 
 

333 
  

Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

-Formação de • Registros pictóricos, • Registros pictóricos, • Registros pictóricos,

agrupamentos (grupo orais e ou escritos orais e ou escritos orais e ou escritos

de grupo/ dezena para de experiências de experiências de experiências

centena) matemáticas matemáticas matemáticas

vivenciadas a partir de vivenciadas a partir de vivenciadas a partir de

-Valor posicional dos situações-problema situações-problema situações-problema

números envolvendo a adição envolvendo a adição envolvendo a adição

(ações de juntar, (ações de juntar, (ações de juntar,

-Nomenclaturas: acrescentar), subtração acrescentar), subtração acrescentar), subtração

unidade, dezena, (ações de retirar, (ações de retirar, (ações de retirar,

centena comparar) e divisão comparar) e divisão comparar) e divisão

(ações de partilha) (ações de partilha) (ações de partilha)

-Registro, leitura e

escrita numérica de • Adição (ações de • Adição (ações de • Adição (ações de

quantidades até 999; juntar e acrescentar juntar e acrescentar juntar e acrescentar

quantidades) quantidades) quantidades)

-Comparações entre

números: quem é • Subtração (ações de • Subtração (ações de • Subtração (ações de

o maior, quem é o retirar e comparar e retirar e comparar e retirar e comparar e

menor, quem está completar quantidades) completar quantidades) completar quantidades)

entre par e numérica.

• Fracionamento • Multiplicação (ações • Multiplicação (ações

• Fatos fundamentais da unidade para de agrupar parcelas de agrupar parcelas

da adição e subtração representar partilha: iguais, combinações, iguais, combinações,

em situações metade (meio) em proporcionalidade e proporcionalidade e

significativas que situações do cotidiano disposição retangular) disposição retangular)

desenvolvam o cálculo

mental. • Divisão (ideias de

repartir a coleção

• Registros pictóricos, em partes iguais e

orais e ou escritos determinação de

de experiências quantas vezes uma

matemáticas quantidade cabe em

vivenciadas a partir de outro)

situações-problema

envolvendo a adição • Sistema

(ações de juntar, Monetário Brasileiro

acrescentar), subtração (reconhecimento e

(ações de retirar, utilização de cédulas e

comparar) e divisão moedas em situações-

(ações de partilha) problema)

Matemática

Número e operações
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Descobrindo o corpo

como calculadora para

operar e medir

• Adição (ações de

juntar e acrescentar

quantidades)

• Subtração (ações de

retirar e comparar e

completar quantidades)

Matemática

Número e operações
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Utilização de medidas • Utilização de medidas • Estimativa de • Estimativa de

não padronizadas não padronizadas resultados de medidas resultados de medidas

• Utilização do corpo • Utilização do corpo • Comparação de • Comparação de

como unidade de como unidade de grandezas de mesma grandezas de mesma

medida. medida. natureza, por meio natureza, por meio

de estratégias de estratégias

• Medida de tempo: • Medida de tempo: pessoais e pelo uso pessoais e pelo uso

de instrumentos de instrumentos

-Noções de tempo -Noções de tempo de medidas não de medidas não

(ontem, hoje, amanhã; (ontem, hoje, amanhã; convencionais e convencionais e

dia, semana, mês e dia, semana, mês e convencionais convencionais

ano; manhã, tarde e ano; manhã, tarde e

noite). noite). • Sistema Monetário

Brasileiro:

-Medida de tempo: -Medida de tempo:

hora inteira, meia hora inteira, meia -Composição de 1 real

hora. hora. como uma centena de

centavos. (R$1,00 =

-Leitura do relógio -Leitura do relógio 100 X R$0,01; 1 real =

digital e analógico; digital e analógico; 100 centavos).

-Tempo escolar: -Tempo escolar:

bimestre, semestre, bimestre, semestre,

rotina escolar. rotina escolar.

-Tempo familiar: o dia -Tempo familiar: o dia

a dia familiar, árvore a dia familiar, árvore

genealógica. genealógica.

• Reconhecimento • Reconhecimento

de instrumentos de instrumentos

de medidas e seus de medidas e seus

significados nos significados nos

contextos sociais contextos sociais

Matemática

Grandezas e medidas
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Noção de • Reconhecimento • Reconhecimento

lateralidade, da corporeidade da corporeidade

posicionamentos e (semelhanças, (semelhanças,

comparações:-Acima diferenças e respeito diferenças e respeito

de/abaixo de, em cima às singularidades) às singularidades)

de/em baixo de, à

direita de/à esquerda • Orientação e • Orientação e

de, em frente de/ deslocamento: deslocamento:

atrás de, no meio de,

diante de, em torno de -No espaço vivido, em -No espaço vivido, em

(ao redor de), dentro/ trajetórias familiares trajetórias familiares

fora, antes de/depois (casa,vizinhança, (casa,vizinhança,

de, ao lado de, entre, escola) escola)

horizontal/vertical,

menor que/maior -Registro, relato -Registro, relato

que, igual a/inferior a/ e socialização e socialização

superior a; de orientação e de orientação e

deslocamento no deslocamento no

• Sentidos: para baixo/ espaço espaço

para cima, por baixo/

por cima, para dentro/ -Representação e

para fora, para trás/ localização de objetos

para frente, por detrás/ e de pessoas;

pela frente, através de,

para a direita/para a

esquerda, horizontal/

vertical.

• Semelhanças e

diferenças entre as

formas geométricas

espaciais e planas.

• Formas geométricas

espaciais e planas em

contextos variados:

-Percepção das formas

geométricas nos

objetos.

-Identificação de

formas geométricas

planas e espaciais.

Matemática

Espaçpo e forma
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Registro de forma • Registro de forma

variada da coleta variada da coleta

de informações em de informações em

situações de pesquisa, situações de pesquisa,

jogos e brincadeiras jogos e brincadeiras

• Organização • Organização

dos registros das dos registros das

informações: informações:

-Tabelas simples; -Tabelas simples;

-Gráficos de coluna; -Gráficos de coluna;

-Construção de tabelas -Construção de tabelas

• Leitura, interpretação • Leitura, interpretação

e análise de tabelas e análise de tabelas

simples. simples.

• Leitura, interpretação • Leitura, interpretação

e análise de gráficos e análise de gráficos

de colunas. de colunas.

• Decodificação de • Decodificação de

sinalizações, placas sinalizações, placas

e códigos mais e códigos mais

significativos do significativos do

contexto sociocultural contexto sociocultural

Matemática

Tratamento da informação
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• A vida em família: • A vida em família: • A vida em família: • A vida em família:

identificação dos identificação dos identificação dos identificação dos

membros da família membros da família membros da família membros da família

(árvore genealógica), (árvore genealógica), (árvore genealógica), (árvore genealógica),

relações de parentesco, relações de parentesco, relações de parentesco, relações de parentesco,

normas e regras normas e regras normas e regras normas e regras

familiares familiares familiares familiares

• Grupos de • Grupos de • Grupos de • Grupos de

convivência: família, convivência: família, convivência: família, convivência: família,

escola, comunidade escola, comunidade escola, comunidade escola, comunidade

• Histórico da família: • Histórico da família: • Histórico da família: • Histórico da família:

sobrenomes, origem, sobrenomes, origem, sobrenomes, origem, sobrenomes, origem,

fatos familiares fatos familiares fatos familiares fatos familiares

importantes, profissões importantes, profissões importantes, profissões importantes, profissões

existentes na família existentes na família existentes na família existentes na família

• Tempo familiar: o • Tempo familiar: o • Tempo familiar: o • Tempo familiar: o

dia a dia da família: dia a dia da família: dia a dia da família: dia a dia da família:

acontecimentos acontecimentos acontecimentos acontecimentos

significativos de época significativos de época significativos de época significativos de época

da sociedade em que da sociedade em que da sociedade em que da sociedade em que

vive. vive. vive. vive.

• Tempo da criança: • Tempo da criança: • Tempo da criança: • Tempo da criança:

sequência do dia a sequência do dia a sequência do dia a sequência do dia a

dia, acontecimentos dia, acontecimentos dia, acontecimentos dia, acontecimentos

importantes como importantes como importantes como importantes como

aniversários, aniversários, aniversários, aniversários,

comemorações, fatos comemorações, fatos comemorações, fatos comemorações, fatos

do ano que passou ou do ano que passou ou do ano que passou ou do ano que passou ou

que está vivendo. que está vivendo. que está vivendo. que está vivendo.

• Linha do tempo, • Linha do tempo, • Linha do tempo, • Linha do tempo,

fases da vida fases da vida fases da vida fases da vida

(infância, juventude, (infância, juventude, (infância, juventude, (infância, juventude,

velhice), datas velhice), datas velhice), datas velhice), datas

significativas para a significativas para a significativas para a significativas para a

família (aniversários, família (aniversários, família (aniversários, família (aniversários,

comemorações) comemorações) comemorações) comemorações)

• Tempo escolar: • Evolução do tempo:

bimestre, semestre, a semana, os meses,

rotina escolar o ano

Ciências Humana - História
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Tempo escolar: • Reconhecimento

bimestre, semestre, do contexto da

rotina escolar desigualdade étnico-

racial, sociocultural

e de gênero na

sociedade.

• História de

comunidades locais,

rurais, quilombolas,

indígenas e outras na

região em que vive.

• Regras sociais em

diferentes grupos

estudados e de acordo

com os documentos:

Declaração Universal

dos Direitos Humanos,

Estatuto da Criança

e do Adolescente,

Estatuto do Idoso.

Ciências Humana - História
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Ambientes: • Paisagens da • Preservação do • Fenômenos naturais

familiar, escolar e sua escola e locais ambiente e dos

circunvizinho próximos a sua recursos naturais • Terra: modificações

residência (economia de água pelos fenômenos

• Espaço familiar: e luz) naturais

percepção do espaço • Diferenças e

da casa, interno e semelhanças entre as • Espaço da • Reutilização de

externo; organização, paisagens urbanas e comunidade: materiais: redução do

divisão de funções rurais identificação das consumo, reciclagem,

do espaço; espaço e características reaproveitamento

relação da família - • Espaço familiar: presente no espaço

subsistência, trabalho, percepção do espaço e na natureza da • Profissões,

escola, lazer da casa, interno e comunidade da qual produtos e serviços:

externo; organização, participam características.

divisão de funções

do espaço; espaço e • Organização • Atividades

relação da família - espacial da cidade/ profissionais,

subsistência, trabalho, bairro; caracterização costumes, modo e

escola, lazer física e econômica; hábitos de vida.

serviços; referencia

dos arredores; • Atividades

posição do sol na produtivas na cidade

escola e direções onde a unidade

das referencias; escolar está localizada

espaço de relação- os

arredores da escola, • Comunidades

outros lugares, rurais, quilombolas e

semelhanças e indígenas

diferenças.

• Representações dos

• Meios de transporte diferentes espaços

e meios de

comunicação. • Registros

cartográficos

(mapas, guias de

ruas, endereços);

maquetes, globo

terrestre.

Ciências Humana - Geografia
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Ocorrências do dia, • Posições do Sol • Solo: importância e

da noite e do ano durante o dia e suas característica

relações com as

• Animais: sombras • Formação do solo

classificação e e erosão em solo

características • Informações sobre coberto e desmatado

a duração do dia em

- locomoção, diferentes épocas do • Solo: preparo,

movimento, ano plantação e uso

alimentação, sustentáveis

revestimento do • O movimento do

corpo, interação com Sol em relação ao

o ser humano, etc. horizonte e à projeção

(a partir de critérios das sombras

estabelecidos por

estudantes) • Ações do homem

no ambiente:

• Ciclos de vida ambientes naturais e

animal e vegetal ambientes construídos

(nascimento, (preservação do

crescimento, ambiente em que

reprodução, vive)

envelhecimento e

morte) • Água: importância,

características e uso

sustentável

• Transformações

e mudanças dos

estados físicos da

água: sólido, líquido e

gasoso

• Poluição do meio

ambiente

• Plantas: estrutura e

funções de partes das

plantas - nutrição e

reprodução

Ciências da natureza

Ambiente
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Ciclos de vida

animal e vegetal

(nascimento,

crescimento,

reprodução,

envelhecimento e

morte)

Ciências da natureza

Ambiente
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Apropriação das • Relações afetivas • Relações afetivas • Relações afetivas

funções dos órgãos

sensoriais a partir • Semelhanças • Semelhanças e

da percepção entre parentes diferenças de gênero,

do ambiente, da consanguíneos – étnico-raciais e

orientação espacial e fecundação afetivas entre os seres

da ludicidade humanos

• Identificação das - Prevenção de

partes e noções doenças

básicas das funções

do corpo humano - Prevenção de

e sua relação com acidentes domésticos

os sentidos (visão,

audição, tato, paladar,

olfato)

• Relações afetivas

• Cuidados com o

corpo:

- Higiene

- Alimentação

saudável

Ciências da natureza

Ser humano e saúde
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Transformação de

materiais e impacto

sobre o meio

• Invenções e

descobertas realizadas

pela humanidade na

comunidade

• Transformações

científicas e suas

influências no meio

físico e social

Ciências da natureza

Recurso Tecnológico
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Grupos sociais • Valores como • Valores como • Valores como

família, escola e solidariedade, solidariedade, solidariedade,

comunidade cooperação e cooperação e cooperação e

fraternidade fraternidade fraternidade

• Valores como

solidariedade, • Respeito às • Respeito às • Respeito às

cooperação e diferenças diferenças diferenças

fraternidade

• culturais e religiosas

• Respeito às nos diversos

diferenças ambientes

Ensino Religioso

Alteridade
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Danças presentes • Símbolos religiosos

nas diferentes e o transcendente

manifestações

religiosas

Ensino Religioso

Simbolismo religioso
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

 3º ano 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Textos: verbal • Textos: verbal • Textos: verbal • Textos: verbal

(escrita), não (escrita), não (escrita), não (escrita), não

verbal (imagem) verbal (imagem) verbal (imagem) verbal (imagem)

e multimodal e multimodal e multimodal e multimodal

(escrita e imagem), (escrita e imagem), (escrita e imagem), (escrita e imagem),

concretizados em concretizados em concretizados em concretizados em

diversos gêneros, em diversos gêneros, em diversos gêneros, em diversos gêneros, em

diferentes suportes diferentes suportes diferentes suportes diferentes suportes

• Comparação e • Comparação e • Comparação e • Comparação e

diferenciação de diferenciação de diferenciação de diferenciação de

diversos gêneros diversos gêneros diversos gêneros diversos gêneros

textuais quanto textuais quanto textuais quanto textuais quanto

a aspectos a aspectos a aspectos a aspectos

composicionais composicionais composicionais composicionais

• Elementos • Elementos • Elementos • Elementos

que compõem a que compõem a que compõem a que compõem a

apresentação de apresentação de apresentação de apresentação de

diversos gêneros e seu diversos gêneros e seu diversos gêneros e seu diversos gêneros e seu

contexto de produção contexto de produção contexto de produção contexto de produção

(autor, interlocutor, (autor, interlocutor, (autor, interlocutor, (autor, interlocutor,

situação de interação, situação de interação, situação de interação, situação de interação,

finalidade, suporte e finalidade, suporte e finalidade, suporte e finalidade, suporte e

circulação) circulação) circulação) circulação)

• Poesias/Poemas: • Ilustração de regras de jogos, manuais • Cartas, bilhetes,

leitura, compreensão, contos de fadas como leitura, compreensão e convites, cartão postal

escrita e declamação forma de interpretação produção e outros – estudo de

do tema abordado gênero e produção de

• Reescrita de poemas • Histórias em acordo com o contexto

em prosa e vice-versa • Reconto e reescrita Quadrinhos: de uso

de histórias a partir de exploração de

• Ilustração de outro ponto de vista inferências e previsões • Verbetes de

poemas,, músicas a partir da sequência dicionário, textos

• Reconto e de imagens explicativos (de livros

• Cartazes educativos reescrita de histórias didáticos ou não),

acrescentando ou • Reportagens (temas artigos de divulgação

• Verbetes de mudando personagens significativos) – científica, etc.

dicionário, textos ou uma parte (início, leitura, compreensão,

explicativos (de livros final, título, etc.) identificação e escrita

didáticos ou não), de manchetes

artigos de divulgação

científica, etc.

Língua Portuguesa

Leitura Produção Escrita e oral
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Ilustração (desenhos • Gêneros que • Verbetes de • Ilustração (desenhos

ou colagem de figuras) apresentam a dicionário, textos ou colagem de figuras)

de poemas, músicas e INSTRUÇÃO/ explicativos (de livros de poemas, músicas e

contos de fadas, como INJUNÇÃO na sua didáticos ou não), contos de fadas, como

forma de interpretação organização interna. artigos de divulgação forma de interpretação

do tema abordado receitas científica, etc. do tema abordado

• Leitura e produção • Anúncios publicitários • Ilustração (desenhos • Leitura e produção

oral e escrita e propagandas – ou colagem de figuras) oral e escrita

de gêneros que levantamento de de poemas, músicas e de gêneros que

apresentam a hipóteses sobre contos de fadas, como apresentam a

NARRATIVA em sua produtos, informações forma de interpretação NARRATIVA em sua

organização interna: explícitas e implícitas, do tema abordado organização interna:

conto popular, conto finalidade e construção conto popular, conto

folclórico, conto de de senso crítico • Leitura e produção folclórico, conto de

fadas, lendas, fábulas, sobre o conteúdo oral e escrita fadas, lendas, fábulas,

etc. apresentado. de gêneros que etc.

apresentam a

• Roda de conversa: • Cartazes educativos NARRATIVA em sua • Roda de conversa:

regras para escuta, – produção de acordo organização interna: regras para escuta,

fala e manutenção do com o assunto conto popular, conto fala e manutenção do

tema trabalhado folclórico, conto de tema

fadas, lendas, fábulas,

• Debates: espontâneo • Verbetes de etc. • Debates: espontâneo

e planejado (escuta dicionário, textos e planejado (escuta

organizada e explicativos (de livros • Roda de conversa: organizada e

apresentação de didáticos ou não), regras para escuta, apresentação de

argumentos) artigos de divulgação fala e manutenção do argumentos)

científica, etc. tema

• Relatos espontâneos • Contação de histórias

de acontecimentos, • Ilustração (desenhos • Debates: espontâneo

histórias e experiências ou colagem de figuras) e planejado (escuta • Opiniões e

vividas de poemas, músicas e organizada e comentários

contos de fadas, como apresentação de

• Contação de histórias forma de interpretação argumentos)

do tema abordado

• Opiniões e • Contação de histórias

comentários

• Entrevistas

• Opiniões e

comentários

Língua Portuguesa

Leitura Produção Escrita e oral
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Manuseio, • Leitura e produção • Modos de falar: • Manuseio,

identificação e escolha oral e escrita regionalismo, sotaques, identificação e escolha

de suportes de acordo de gêneros que adequação linguística à de suportes de acordo

com o gênero e seu apresentam a situação comunicativa com o gênero e seu

contexto de circulação: NARRATIVA em sua contexto de circulação:

livros, revistas, jornal, organização interna: • Cantiga de livros, revistas, jornal,

gibi, folhetos, fôlder, conto popular, conto roda, música com gibi, folhetos, fôlder,

encartes, faixas, placas, folclórico, conto de movimento, parlenda, encartes, faixas, placas,

cartazes, cartão, fadas, lendas, fábulas, trava-língua, lenga- cartazes, cartão,

panfletos, mural, jornal etc. lenga, adivinhação, panfletos, mural, jornal

da escola, caderno, piada, quadrinhas, da escola, caderno,

livro, etc. • Diferenciação entre a poemas – escuta, livro, etc.

fala de personagens e memorização, leitura,

do narrador. reconto oral e

produção

• Identificação do foco

narrativo: personagem • Manuseio,

(1ª pessoa) ou narrador identificação e escolha

que não participa da de suportes de acordo

história (3ª pessoa). com o gênero e seu

contexto de circulação:

• Características livros, revistas, jornal,

físicas e psicológicas gibi, folhetos, fôlder,

(corajoso, medroso, encartes, faixas, placas,

apaixonado, etc.) do cartazes, cartão,

personagem principal panfletos, mural, jornal

das narrativas da escola, caderno,

livro, etc.

• Personagens

secundários,

tempo (quando),

caracterização de lugar

(onde) das narrativas

• Sequência de ações

(enredo) de narrativas

presentes em gêneros

textuais

Língua Portuguesa

Leitura Produção Escrita e oral
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Recursos

paralinguísticos

(gestos, tonalidade

da voz e expressão

facial), de acordo com

objetivos do ato de

interlocução

• Roda de conversa:

regras para escuta,

fala e manutenção do

tema

• Debates: espontâneo

e planejado (escuta

organizada e

apresentação de

argumentos)

• Relatos, biografias

• Contação de histórias

• Opiniões e

comentários

• Manuseio,

identificação e escolha

de suportes de acordo

com o gênero e seu

contexto de circulação:

livros, revistas, jornal,

gibi, folhetos, fôlder,

encartes, faixas, placas,

cartazes, cartão,

panfletos, mural, jornal

da escola, caderno,

livro, etc.

Língua Portuguesa

Leitura Produção Escrita e oral
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Alfabeto: topologia • Relação entre • Correspondências • Correspondências

de letras, tipos de grafema (letra) e regulares contextuais regulares contextuais

letras (maiúsculo e fonema (som) – na entre letras ou grupo entre letras ou grupo

minúsculo), ordem leitura e escrita de letras e seus sons: de letras e seus sons:

alfabética, identificação

de consoantes e vogais • Estruturas silábicas: - C/QU (cadela/quilo) - C/QU (cadela/quilo)

CV, VC, CCV, CVC,

• Exploração de sons CVV, V, CCVCC, CVCC - G/GU (garoto/guerra) - G/GU (garoto/guerra)

iniciais (aliteração) e outras

ou finais (rimas) das - J (com as vogais a, - J (com as vogais a,

palavras • Correspondências o, u) o, u)

regulares diretas entre

• Correspondências letras e fonemas em: - E ou I (perde, perdi) - E ou I (perde, perdi)

regulares contextuais P B T D F V

entre letras ou grupo - O ou U (bambu, - O ou U (bambu,

de letras e seus sons: • Oposição surda / bambo) bambo)

sonora (diferenças

- C/QU (cadela/quilo) sonoras) entre: p/b; - Z em início de - Z em início de

t/d; f/v palavra (zebra, palavra (zebra,

- G/GU (garoto/guerra) zangado); zangado);

• Correspondências

- J (com as vogais a, regulares contextuais - Uso do R/RR - r (rua, - Uso do R/RR - r (rua,

o, u) entre letras ou grupo barata, honra, porta), barata, honra, porta),

de letras e seus sons: rr (carro); rr (carro);

- E ou I (perde, perdi)

- C/QU (cadela/quilo) • - Uso do S/SS em • - Nasalação em final

- O ou U (bambu, palavras com som de S de verbos: viajaram /

bambo) - G/GU (garoto/guerra) - s (sapo), ss (pássaro) viajarão

- Z em início de - J (com as vogais a, • Alguns casos de • - Uso do S/SS em

palavra (zebra, o, u) irregularidade (que palavras com som de S

zangado); dependem da consulta - s (sapo), ss (pássaro)

- E ou I (perde, perdi) e memorização):

- Uso do R/RR - r (rua, • Alguns casos de

barata, honra, porta), - O ou U (bambu, - Uso do G ou J irregularidade (que

rr (carro); bambo) (girafa, jiló) dependem da consulta

e memorização):

• - Uso do S/SS em - Z em início de - Uso do H inicial (

palavras com som de S palavra (zebra, hora, ora) - Uso do X ou CH

- s (sapo), ss (pássaro) zangado); (xícara, chuva)

- Uso do L ou LH

• Alguns casos de - Uso do R/RR - r (rua, (Julio, Julho) - Uso do S ou Z (casa,

irregularidade (que barata, honra, porta), azedo)

dependem da consulta rr (carro); - Uso do U ou L (anel,

e memorização): céu)

Língua Portuguesa

Conhecimentos linguísticos articulados com textos:
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

- Uso do G ou J - Modos de nasalação • Segmentação de - Uso do S ou C (selva,

(girafa, jiló) palavras no texto cidade)

- M e N no final considerando a

- Uso do H inicial ( de sílaba (bombom, hipossegmentação e a - Uso do G ou J

hora, ora) ponte); NH (galinha); hipersegmentação (girafa, jiló)

usando o til (maçã,

- Uso do L ou LH anão); contiguidade ( • Parágrafos - para - Uso do H inicial (

(Julio, Julho) cama, dama) organizar ideias no hora, ora)

texto

- Uso do U ou L (anel, • - Uso do S/SS em - Uso do L ou LH

céu) palavras com som de S (Julio, Julho)

- s (sapo), ss (pássaro)

• Nome próprio - Uso do U ou L (anel,

(percepção nos • Alguns casos de céu)

diversos contextos de irregularidade (que

leitura e escrita) dependem da consulta • Redução de

e memorização): gerúndio: andano /

• Segmentação de andando

palavras no texto - Uso do G ou J

considerando a (girafa, jiló) • Observação e escrita

hipossegmentação e a de fonemas em

hipersegmentação - Uso do H inicial ( final de verbos. EX:

hora, ora) r - vender, comprar,

• Parágrafos - para sentir; u (indicando

organizar ideias no - Uso do L ou LH pretérito) – vendeu,

texto (Julio, Julho) comprou, sentiu

• Uso do dicionário: - Uso do U ou L (anel, • Segmentação de

função, organização e céu) palavras no texto

utilização considerando a

• Segmentação de hipossegmentação e a

palavras no texto hipersegmentação

considerando a

hipossegmentação e a • Concordância verbal

hipersegmentação para aperfeiçoamento

de textos: sujeito e

• Pontuação – uso no verbo

texto para produzir

sentido (! ? . _ ) • Pronome pessoal

(elemento de coesão)

• Concordância para evitar repetições

nominal para de nomes em

aperfeiçoamento produções textuais

de textos: gênero e

número

Língua Portuguesa

Conhecimentos linguísticos articulados com textos:
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Adjetivação

(atribuição de

qualidade /

características) por

meio de jogos,

brincadeiras, contextos

de leitura e escrita

• Vocabulário

(ampliação,

significação, sinônimos

e antônimos) a partir

da leitura ou uso de

dicionário

Língua Portuguesa

Conhecimentos linguísticos articulados com textos:

 



 

354 
 
Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Obras infantis • exploração de contos • Conto folclórico, • exploração de contos

de autores indígenas lendas e conto africanos

contemporâneos: acumulativo: escuta

escuta, leitura e • Fábulas: leitura, da conotação e • Obras infantis

manejo de suporte apreciação e análise comparação com a de autores

(Ex: Ana Maria leitura do texto escrito contemporâneos:

Machado, Ruth Rocha • Obras infantis escuta, leitura e

e Ziraldo) de autores • Obras infantis manejo de suporte

contemporâneos: de autores (Ex: Ana Maria

• Poesia de autoria: escuta, leitura e contemporâneos: Machado, Ruth Rocha

diferenciação da poesia manejo de suporte escuta, leitura e e Ziraldo)

de autoria e textos (Ex: Ana Maria manejo de suporte

anônimos (parlendas e Machado, Ruth Rocha (Ex: Ana Maria

outros); exploração da e Ziraldo) Machado, Ruth Rocha

rima e da musicalidade e Ziraldo)

• Biografia e obra

• Biografia • Biografia e obra

(Sugestão: Monteiro

Lobato)

Língua Portuguesa

Literatura
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

 *Autoretrato

Arte

Plástica e Cênica
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

Arte

Música
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

 Educação Física
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

 Educação Física
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

 Educação Física
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Estruturas lógico-

matemáticas

(processos mentais):

-Conservação

-Correspondência

-Comparação

-Classificação

-Sequenciação

-Seriação

-Ordenação

-Inclusão

Matemática

Estruturas lógicas ou processos mentais
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

-Indicador de -Indicador de posição: - Medidas de - Medidas de

quantidade de numero ordinal; grandezas ( 3 dias, grandezas (2 kg, meio

elementos de uma 24 horas) metro, R$ 5,00, etc...)

coleção discreta • Sistema de

(cardinalinalidade); numeração decimal: • Sistema de • Sistema de

numeração decimal: numeração decimal:

-Código (número de Conservação de

telefone, placa de quantidade. Conservação de Conservação de

carro, etc...); quantidade. quantidade.

-Relação entre:

• Sistema de quantidade/quantidade, -Relação entre: -Relação entre:

numeração decimal: quantidade/símbolo, quantidade/quantidade, quantidade/quantidade,

símbolo/quantidade. quantidade/símbolo, quantidade/símbolo,

Conservação de símbolo/quantidade. símbolo/quantidade.

quantidade. -Agrupamentos e

desagrupamentos de -Agrupamentos e -Agrupamentos e

-Relação entre: quantidades; desagrupamentos de desagrupamentos de

quantidade/quantidade, quantidades; quantidades;

quantidade/símbolo, -Formação de grupos

símbolo/quantidade. (grupos de 10 – unidade -Formação de grupos -Formação de grupos

para dezena); (grupos de 10 – unidade (grupos de 10 – unidade

-Agrupamentos e para dezena); para dezena);

desagrupamentos de -Formação de

quantidades; agrupamentos (grupo -Formação de -Formação de

de grupo/ dezena para agrupamentos (grupo agrupamentos (grupo

-Formação de grupos centena); de grupo/ dezena para de grupo/ dezena para

(grupos de 10 – unidade centena); centena);

para dezena); -Valor posicional dos

números; -Valor posicional dos -Valor posicional dos

-Formação de números; números;

agrupamentos (grupo -Nomenclaturas:

de grupo/ dezena para unidade, dezena, -Nomenclaturas: -Nomenclaturas:

centena); centena, unidade, dezena, unidade, dezena,

centena, centena,

-Valor posicional dos -Registro, leitura e

números; escrita numérica de -Registro, leitura e -Registro, leitura e

quantidades até 9.999 escrita numérica de escrita numérica de

-Nomenclaturas: quantidades até 9.999 quantidades até 9.999

unidade, dezena, - Comparação

centena, entre números: - Comparação - Comparação

ordenação crescente e entre números: entre números:

-Registro, leitura e decrescente, antecessor ordenação crescente e ordenação crescente e

escrita numérica de e sucessor, maior que, decrescente, antecessor decrescente, antecessor

quantidades até 9.999 igual a, menor que e sucessor, maior que, e sucessor, maior que,

igual a, menor que igual a, menor que

Matemática

Número e operações
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

- Comparação • Números ordinais: • Descobrindo o corpo • Descobrindo o corpo

entre números: função, leitura e como calculadora para como calculadora para

ordenação crescente e representação operar e medir operar e medir

decrescente, antecessor

e sucessor, maior que, • Descobrindo o corpo • Adição (ações de • Multiplicação 

igual a, menor que como calculadora para juntar e acrescentar

operar e medir quantidades) • Divisão (ideias de

• Descobrindo o corpo repartir a coleção

como calculadora para • Adição (ações de • Subtração (ações de em partes iguais e

operar e medir juntar e acrescentar retirar e comparar e determinação de

quantidades) completar quantidades) quantas vezes uma

• Adição (ações de quantidade cabe em

juntar e acrescentar • Subtração (ações de • Multiplicação (ações outra)

quantidades) retirar e comparar e de agrupar parcelas

completar quantidades) iguais, combinações, • Formulação,

• Subtração (ações de proporcionalidade e interpretação e

retirar e comparar e • Multiplicação disposição retangular) resolução de situações-

completar quantidades) problema envolvendo

• Formulação, • Formulação, noções de adição

• Multiplicação interpretação e interpretação e explorando

resolução de situações- resolução de situações- a diversidade de

• Formulação, problema envolvendo problema envolvendo procedimentos e de

interpretação e noções de adição noções de adição e registros

resolução de situações- explorando multiplicação (soma

problema envolvendo a diversidade de de parcelas iguais e • Fatos fundamentais

noções de adição procedimentos e de combinação associada em situações 

ações de juntar, registros à tabela de dupla significativas

(acrescentar), subtração entrada, à superfície. que desenvolvam

(ações de retirar, • Fatos fundamentais Exemplo: formar o cálculo mental,

comparar e completar) da subtração em  um retângulo 3 x 4 cálculo aproximado,

explorando situações significativas ) e divisão (ações estimativa, socialização

a diversidade de que desenvolvam de partilha e de de estratégias de

procedimentos e de o cálculo mental, medida) conferência

registros cálculo aproximado, explorando

estimativa, socialização a diversidade de • Fracionamento

• Fatos fundamentais de estratégias de procedimentos e de da unidade para

da adição em  conferência registros representar partilha:

situações significativas metade (meio) e

que desenvolvam metade da metade

o cálculo mental, (quarto) em situações

cálculo aproximado, do cotidiano.

estimativa, socialização

de estratégias de

conferência

Matemática

Número e operações
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Fatos fundamentais

da multiplicação em 

situações significativas

que desenvolvam

o cálculo mental,

cálculo aproximado,

estimativa, socialização

de estratégias de

conferência

• Formulação,

interpretação

e resolução de

situações- problema

envolvendo o Sistema

Monetário Brasileiro

(reconhecimento e

utilização de cédulas

e moedas para somar

e subtrair valores

monetários em

situações de compra e

venda)

Matemática

Número e operações
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Medidas de tempo: • Medidas de tempo: • Medidas de tempo: • Utilização de

instrumentos não

-Reconhecimento -Sistematização -Leitura e convencionais

de instrumentos de de tempo representação de datas e convencionais

passagem de tempo: (estabelecimento das e horas em relógio na comparação de

agenda, calendário, principais relações analógico e digital. grandezas (tempo,

relógio, linha do tempo entre as unidades massa, comprimento e

de tempo mais * Sistema Monetário capacidade);

* Registros pictóricos, significativas: hora e Brasileiro:

orais e ou escritos minuto; hora e dia; • Medidas de tempo:

das experiências dia, semana e mês) -Troca entre valores,

matemáticas cédulas e moedas. • Medidas de massa

vivenciadas a partir * Registros pictóricos, (Quilograma, meio

de SITUAÇÕES orais e ou escritos • Comparação de quilograma, grama,

PROBLEMA das experiências valores tonelada, construção,

envolvendo adição e matemáticas observação e uso de

subtração vivenciadas a partir balanças)

de SITUAÇÕES

PROBLEMA • Medidas de

envolvendo adição e comprimento

subtração (metro, meio metro

e centímetro.

Construção,

observação e uso de

fitas métricas, réguas

e trenas)

* Medidas de

capacidades (litro,

meio litro)

Matemática

Grandezas e medidas
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Perceber o corpo • Estabelecimento de

como referencial de comparações entre

localização no espaço. objetos do espaço

físico e entre objetos

• Reconhecimento geométricos.

da corporeidade

(semelhanças, • Composição e

diferenças e respeito análises de figuras em

às singularidades) malhas quadriculadas

e sua relação com a

• Orientação e medida de perímetro.

deslocamento:

• Reconhecimento e

• Reconhecimento estudo dos elementos

de eventos que (bases, número de

envolvem orientação faces, vértices e

e deslocamento de arestas) das figuras

pessoas e de objetos espaciais: cilindros,

cones, pirâmides,

• Construção e paralelepípedos, cubos

socialização de e esferas.

procedimentos e de

registros de referências • Representação

(exemplo: casa/escola; pictórica de figuras

sala de aula/banheiro) geométricas planas e

espaciais.

• Representação

da localização e

deslocamentos

por meio de

mapas, desenhos

e plantas (para o

reconhecimento do

espaço e localização

nele)

Matemática

Espaçpo e forma
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Pesquisa de • Pesquisa de • Noções de • Noções de

fenômenos sócio fenômenos sócio combinação associada combinação associada

culturais coletando culturais coletando à multiplicação e à multiplicação e

registrando e registrando e tabela tabela

organizando organizando

informações em forma informações em forma • Situações problema • Situações problema

de tabelas, e gráficos de tabelas, e gráficos simples envolvendo no- simples envolvendo no-

de coluna de coluna ções de possibilidade ções de possibilidade

e probabilidade e probabilidade

• Formulação, • Pesquisa e

interpretação e interpretação de

resolução de situações dados, gráficos e

problema envolvendo tabelas nos meios de

análise crítica dos comunicação: mídia

dados de gráficos e impressa (panfletos,

tabelas. jornais, revistas, livros,

entre outros.) e outras

• Noções de mídias (computador,

combinação associada televisão, DVD, rádio,

à multiplicação e internet, entre outros).

tabela

• Seleção e

• Situações problema organização de dados

simples envolvendo no- em tabelas simples e

ções de possibilidade gráficos de barras ou

e probabilidade colunas.

• Formulação,

interpretação e

resolução de situações

problema envolvendo

análise crítica dos

dados de gráficos e

tabelas.

• Sistematização de

dados expressos num

problema ou pesquisa

em gráficos ou tabelas.

• Noções de

combinação associada

à multiplicação e

tabela

Matemática

Tratamento da informação
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Situações problema

simples envolvendo no-

ções de possibilidade

e probabilidade

Matemática

Tratamento da informação
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Documentos • Grupos sociais: • Grupos sociais: • Grupos sociais:

históricos e pessoais diversidades diversidades diversidades

e articulação com e articulação com e articulação com

• Relações sociais: os documentos: os documentos: os documentos:

hábitos, costumes, Declaração Universal Declaração Universal Declaração Universal

religiões, organização dos Direitos Humanos, dos Direitos Humanos, dos Direitos Humanos,

social, modos de viver; Estatuto da Criança Estatuto da Criança Estatuto da Criança

convivência e do Adolescente, e do Adolescente, e do Adolescente,

Estatuto do Idoso Estatuto do Idoso Estatuto do Idoso

• Grupos sociais:

diversidades, regras • Vida em sociedade: • Tempo escolar: • Vida em sociedade:

sociais em diferentes história de semana, meses, ano,  quilombolas.

grupos estudados comunidades locais, bimestre e semestre

e articulação com rurais, indígenas e no cotidiano escolar; • Tempo escolar:

os documentos: outros contextos da a simultaneidade do semana, meses, ano,

Declaração Universal região tempo na escola e em bimestre e semestre

dos Direitos Humanos, outros lugares no cotidiano escolar;

Estatuto da Criança • Tempo escolar: a simultaneidade do

e do Adolescente, semana, meses, ano, • Profissões, produtos tempo na escola e em

Estatuto do Idoso bimestre e semestre e serviços ontem e outros lugares

no cotidiano escolar; hoje: características;

• Tempo escolar: a simultaneidade do semelhanças e • Importância dos

semana, meses, ano, tempo na escola e em diferenças; razões das trabalhos prestados

bimestre e semestre outros lugares modificações pela comunidade

no cotidiano escolar; (voluntariado e

a simultaneidade do • Tempo da cidade: mutirão).

tempo na escola e em história da cidade,

outros lugares permanências

e mudanças do

passado na cidade;

levantamento de

problemas e discussão

de soluções (passado,

presente e futuro)

Ciências Humana - História
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Espaço no mundo: • Instrumentos e • Meios de transporte: • Produtos e serviços

localização do sujeito máquinas de trabalho; função dos meios de importantes ao

na sala de aula, na remuneração e transporte. Meios de atendimento das

escola, no bairro, na salário; remuneração transporte particular e necessidades básicas

cidade, no Estado, na e gênero; relações coletivo do homem e pessoas

Região, no Brasil, no de poder; regras de envolvidas na

mundo. trabalho • Meios de produção

comunicação e novas

• Atividades tecnologias (histórico- • Meios de

produtivas: tipos de sociais, geográficos, comunicação e novas

produção; locais de econômicos, culturais) tecnologias (histórico-

trabalho; ferramentas sociais, geográficos,

e instrumentos; econômicos, culturais)

relações de poder;

modificação da • Organização do

natureza espaço e da produção,

as etapas da produção

• Biodiversidade: e do produto: aspectos

paisagem, relevo, as da organização do

águas espaço- divisão

funcional; etapas da

produção- divisão de

tarefas; características

do produto; finalidade

da produção

• Comunidades

rurais, quilombolas e

indígenas.

Ciências Humana - Geografia
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Poluição do meio • Ocorrências do dia, • Solo – importância e • Poluição do meio

ambiente da noite, do ano e característica ambiente

suas estações

• Transformações • Formação do solo • Transformações

ocorridas em • Nascente e poente: e erosão em solo ocorridas em

experimentos, diferentes posições coberto e desmatado experimentos,

situações do cotidiano do Sol situações do cotidiano

ou no ambiente • Solo: preparo, ou no ambiente 

• Materiais sólidos, plantação e uso

líquidos e gasosos: sustentáveis

propriedades e

características • Poluição do meio

ambiente

• Estados físicos da

água • Transformações

ocorridas em

• Ar: importância, experimentos,

usos e composição situações do cotidiano

(nitrogênio, oxigênio e ou no ambiente 

gás carbônico)

• Ciclos de vida 

• Ar em movimento vegetal 

(cata-vento, biruta,

balão etc.) • Fotossíntese

• Poluição do meio

ambiente

• Transformações

ocorridas em

experimentos,

situações do cotidiano

ou no ambiente 

• ciclo da água

Ciências da natureza

Ambiente
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Percepção do • Práticas esportivas e • Práticas esportivas e • Semelhanças e

ambiente e orientação atividades físicas atividades físicas diferenças de gênero,

espacial por meio dos étnico-raciais e

órgãos sensoriais e da afetivas entre os

ludicidade seres humanos

(compreensão e

• Identificação das respeito)

partes e noções

básicas das funções • Cuidados com o

do corpo humano: corpo:

percepção das

atividades fisiológicas - Higiene

(movimentos,

batimentos cardíacos, -Transmissão de

pulsação, transpiração. doenças contagiosas e

epidemias

• Semelhanças

entre parentes • Agentes causadores

consanguíneos – de doenças

sexualidade (noções)

• Saneamento básico

• Cuidados com o

corpo: • Práticas esportivas e

atividades físicas

- Higiene

-Transmissão de

doenças contagiosas e

epidemias

• Agentes causadores

de doenças

• Saneamento básico

• Práticas esportivas e

atividades físicas

Ciências da natureza

Ser humano e saúde
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Relação da • Relação da • Relação da • Relação da

Tecnologia com as Tecnologia com as Tecnologia com as Tecnologia com as

Ciências Modernas e Ciências Modernas e Ciências Modernas e Ciências Modernas e

Contemporâneas Contemporâneas Contemporâneas Contemporâneas

• Invenções e • Invenções e • Invenções e • Invenções e

descobertas realizadas descobertas realizadas descobertas realizadas descobertas realizadas

pela humanidade, na pela humanidade, na pela humanidade, na pela humanidade, na

cidade cidade cidade cidade

• Invenções e • Invenções e • Invenções e • Invenções e

transformações transformações transformações transformações

científicas e suas científicas e suas científicas e suas científicas e suas

influências no meio influências no meio influências no meio influências no meio

físico e social físico e social físico e social físico e social

Ciências da natureza

Recurso Tecnológico
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

Ciências da natureza

Recurso Tecnológico
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

Ensino Religioso

Alteridade
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

Ensino Religioso

Simbolismo religioso
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

 4º ano 
 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Textos: verbal (escrita), não • Comparação e diferenciação de • Comparação e diferenciação de • Comparação e diferenciação de

verbal (imagem) e multimodal diversos gêneros textuais quanto diversos gêneros textuais quanto diversos gêneros textuais quanto

(escrita e imagem) concretizados a aspectos composicionais e a aspectos composicionais e a aspectos composicionais e

em diversos gêneros em diferentes finalidade finalidade finalidade

suportes

• Elementos que compõem a • Elementos que compõem a • Elementos que compõem a

• Gêneros que apresentam a apresentação de diversos gêneros apresentação de diversos gêneros apresentação de diversos gêneros

NARRATIVA em sua organização e seu contexto de produção (autor, e seu contexto de produção (autor, e seu contexto de produção (autor,

interna: fábulas tradicionais e interlocutor, situação de interação, interlocutor, situação de interação, interlocutor, situação de interação,

modernas; contos de suspense; suporte e circulação) suporte e circulação) suporte e circulação)

conto popular; lendas, mitos e

crônica – análise de mecanismos • Leitura textual, contextual, • Leitura textual, contextual, • Leitura textual, contextual,

de coesão e coerência, reconto oral inferencial e intertextual inferencial e intertextual inferencial e intertextual

e produção escrita

• Letras de músicas: uso de • Gêneros que apresentam a • Análise e percepção de elementos

• Análise e percepção de elementos recursos estéticos, composição e NARRATIVA em sua organização da narrativa, presentes em

da narrativa, presentes em comparações entre vários autores interna: fábulas tradicionais e diferentes gêneros: foco narrativo;

diferentes gêneros: foco narrativo; modernas; contos de suspense; características físicas e psicológicas

características físicas e psicológicas • Gêneros que apresentam a conto popular; lendas, mitos e (teimoso, corajoso, etc.) do

(teimoso, corajoso, etc.) do NARRATIVA em sua organização crônica – análise de mecanismos personagem principal; identificação

personagem principal; identificação interna: fábulas tradicionais e de coesão e coerência, reconto oral de personagens secundários;

de personagens secundários; modernas; contos de suspense; e produção escrita caracterização de lugar (onde) e

caracterização de lugar (onde) e conto popular; lendas, mitos e o tempo (quando). Se possível,

o tempo (quando). Se possível, crônica – análise de mecanismos enredo (desenvolvimento do

enredo (desenvolvimento do de coesão e coerência, reconto oral conflito, clímax e desfecho),

conflito, clímax e desfecho), e produção escrita discurso direto e indireto.

discurso direto e indireto.

Língua Portuguesa
Leitura Produção escrita e oral
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Fábula: produção de reconto e • Análise e percepção de elementos • Análise e percepção de elementos • Poesia / Poema: produção a

autoria de fábulas após comparação da narrativa, presentes em da narrativa, presentes em partir de um texto em prosa, de

entre fábulas tradicionais e diferentes gêneros: foco narrativo; diferentes gêneros: foco narrativo; um tema / assunto significativo, por

contemporâneas, considerando características físicas e psicológicas características físicas e psicológicas meio de paródia ou autoria

os aspectos que compõem esse (teimoso, corajoso, etc.) do (teimoso, corajoso, etc.) do

gênero. personagem principal; identificação personagem principal; identificação • Reescrita de poema em forma de

de personagens secundários; de personagens secundários; prosa e vice-versa

• Consulta a dicionário: estudo de caracterização de lugar (onde) e caracterização de lugar (onde) e

verbete do dicionário como gênero o tempo (quando). Se possível, o tempo (quando). Se possível, • Sinopse (de livros ou filmes):

e formas de uso enredo (desenvolvimento do enredo (desenvolvimento do produção após assistir um filme ou

conflito, clímax e desfecho), conflito, clímax e desfecho), ler um livro

• Verbete de enciclopédia: discurso direto e indireto. discurso direto e indireto.

• História em quadrinhos: reconto

• Transcrição de diálogos sob a • Transcrição de diálogos sob a de fábulas e contos em forma de

forma de texto narrativo usando forma de texto narrativo usando HQ e produção de autoria

pontuação pontuação

• Revisão e reescrita de textos

• Artigos de divulgação científica: • Resumo de livro produzidos, considerando um

análise de texto utilizando ou mais aspectos: pontuação,

esquema gráfico com o objetivo de • Sinopse (de livros ou filmes): paragrafação, ortografia,

evidenciar dados do texto; análise concordância nominal e verbal,

do contexto de produção, o autor, • Suportes e portadores – criação coerência e coesão, características

portador, público, leitor, objetivo, de espaços para publicação (mural, do gênero produzido, etc.

assunto varal, revistas, jornais, placas,

faixas, folhetos, cartazes, etc.) • Debates: espontâneo, temático,

• Textos de divulgação científica: intencional e planejado (escuta

resumo a partir de esquemas • Revisão e reescrita de textos organizada e apresentação

produzidos, considerando um de argumentos, opiniões e

• Verbete de enciclopédia: ou mais aspectos: pontuação, comentários)

instrumentalizar o uso paragrafação, ortografia,

Língua Portuguesa

Leitura Produção escrita e oral
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Reportagens e suplemento infantil • Declamação e dramatização:

de grandes jornais: leitura e estudo expressões orais e corporais

de reportagem levando em conta o

tipo de leitor

• Notícia: escrita de texto de

autoria a partir de pesquisa

de dados e organização de

informações

• Criação de manchetes para

notícias

• Suportes e portadores – criação

de espaços para publicação (mural,

varal, revistas, jornais, placas,

faixas, folhetos, cartazes, etc.)

• Recursos paralinguísticos (gestos,

tonalidade de voz e expressão

facial), de acordo com e objetivos

do ato de interlocução

• Relatos de acontecimentos,

histórias e experiências vividas a

partir de anotações prévias

Língua Portuguesa

Leitura Produção escrita e oral
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Relatos de experiências cientificas

ou de estudos do meio com

planejamento prévio e organização

de registros

• Gêneros de tradição oral:

parlendas, trovinhas, trava-língua,

adivinhação, piadas e cantigas

(exploração, memorização e

produção oral)

• Conto acumulativo, contos

populares, causos, mitos e lendas:

escuta, reconto oral e comentário

de trechos; recriação de contos

oralmente, a partir de uma

estrutura dada

Língua Portuguesa

Leitura Produção escrita e oral
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Revisão do alfabeto (letras • Acentuação de palavras • Concordância nominal em • Verbo: contraposição de

maiúsculas e minúsculas) conhecidas. situações contextuais: relações de desinências do gerúndio (falano

gênero e número necessárias para / falando) e entre as nasais “am”

• Letra maiúscula (substantivo • Classificação quanto a aperfeiçoamento do texto (passado) e “ão” (futuro) a partir

próprio – revisão). tonicidade (oxítona, paroxítona do uso

e proparoxítona), com foco em • Concordância verbal em situações

• Ordem alfabética – revisão. acentuação de palavras conhecidas, contextuais: utilização de sujeito • Redução de ditongos (poço/

destacando a frequência de e verbo visando aperfeiçoamento pouco; pexe/peixe)

• Verbo (apresentação do conceito, paroxítonas na língua portuguesa do texto

em situações contextuais) • Contraposição entre 

• Elementos coesivos e de • Adjetivos (apresentação do representações da letra “c”

• Pronomes pessoais (reto, oblíquo) coerência (para garantir a conceito, em situações contextuais)  (fonemas /k/ e /s/: cada, parece) 

– uso do pronome no texto, progressão temática e conceitual)

realçando seus efeitos na coesão • Revisão: R (cantar, dançar), S • Fonemas /ch/, /ksi/, /s/, /z/ 

• Substantivos (apresentação do (plural), U (desinência de pretérito) representadas pela letra “x”

• Revisão: Modos de nasalização - conceito, em situações contextuais)  (xarope, fixo, próximo, exato) – 

M e N no final de sílaba (bombom, • Sibilantes: /s/ e suas escritas (“s”, sons da letra X 

ponte); NH (galinha); usando o til • Verbo (pretérito perfeito) – “c”, “ç”, /etc.

(maçã, anão); contiguidade (cama, em texto com lacunas (apenas

dama); uso do “m” antes de “p” evidenciar o tempo passado, sem • Representação das sibilantes /s/,

e “b” classificar o aspecto) /z/ representadas por “s” (ex. sapo,

asa)

• Dígrafos: “nh” e “ch” • Pontuação: importância e uso

contextual; pontuação do diálogo • Sufixo “oso”(adjetivos) e “eiro” – 

•  Manuseio e uso de dicionário fama=famoso, leite=leiteiro 

•  Hipercorreção “u/l” em verbos 

(enganol / enganou) 

Língua Portuguesa

Conhecimentos linguísticos articulados com textos:
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Palavras semelhantes (a palavra

 dentro de outra palavra. Ex: 

preferido/ferido; felicidade/cidade) 

•  Vocabulário: ampliação, 

significação, sinônimos e antônimos 

(inferir sentido a partir da leitura e

 uso do dicionário) 

Língua Portuguesa

Conhecimentos linguísticos articulados com textos:
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Obras literárias (apreciação, • Ditados populares, trovas, • Biografia e obras de autores • Comparação de versões

escuta e manuseio; compreensão literatura de cordel e adivinhações. selecionados (Ex: Poesia – Cecília literárias e produções artísticas

e interpretação, leitura individual e Contos de fada, contos populares, Meireles e Pedro Bandeira. Fábulas: (cinema, telas, livros), analisando

coletiva contos indígenas e africanos, Esopo. Contos: Irmãos Grimm) similaridades e mudanças das obras

folclóricos, causos, mitos e fábulas

• Livros e obras infantis • Poesia / Poema: moderna e

• Clássicos da literatura Infantil contemporânea; uso de metáforas

e outras figuras de linguagem

• Estudo de personagens clássicos (estudo sem classificação, apenas

da literatura brasileira: contexto discutindo o sentido)

histórico e geográfico

Língua Portuguesa

Conhecimentos Literários
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Monumentos de Oscar Niemeyer • Profissões artísticas: pintor, • Cenas corporais

escultor, arquiteto, artesão,

• Apreciação de obras de artistas musicista, ator, fotógrafo, • Improvisação teatral

do modernismo brasileiro designer, poeta, profissionais

circenses e escritor • Comunicação espontânea das

• Apreciação de obras artísticas em diferentes sensações: olhar, ver,

períodos e movimentos distintos • Criação livre de desenhos, escutar, ouvir, comer, pegar e

pinturas, construções e esculturas cheirar, etc.

• Visita a pontos turísticos

da cidade para apreciação e • Técnicas artísticas variadas • Expressão corporal

realização de desenhos, esboços e com instrumentos e materiais

ou textos diversificados • Expressão vocal: articulação,

dicção e projeção

• Espaços de informação e de • Cenas corporais

comunicação artística / cultural:

museus, mostras, exposições, • Improvisação teatral

galerias, oficinas, ateliês, pontos

turísticos e outros • Comunicação espontânea das

diferentes sensações: olhar, ver,

• Interpretação de personagens escutar, ouvir, comer, pegar e

de narrativas e textos infantis, de cheirar, etc.

espetáculos teatrais, histórias em

quadrinho, filmes, propagandas, • Expressividade corporal em

desenhos animados e programas movimentos socioculturais (frevo

infantis de TV maracatu, quadrilha, samba,

capoeira) e outros do contexto do

estudante

Arte

Plástica e Cênica
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Dramatização de histórias • Coreografias de danças

diversas folclóricas, populares e outros do

contexto do estudante (produção,

• Espaços de informação e de criação etc.)

comunicação artística presentes

na cultura: teatros, salas de • Apreciação de manifestações

apresentação,e outros multiculturais de espetáculos da

cidade de Brasília

Arte

Plástica e Cênica
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

Arte

Plástica e Cênica



 

386 
 
Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• marchinhas, marchas, samba • marchinhas carnavalescas • Comunidade Quilombola do

Distrito Federal

• Músicas cívicas

Arte

Música
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

Arte

Música
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Atividades recreativas, • Atividades rítmicas das culturas

brincadeiras e jogos, entre outras, afro-brasileira e indígena:

possibilitando a combinação maculelê, ciranda, bumba-meu-

de habilidades motoras básicas boi, etc.

e a introdução de habilidades

motoras específicas (correr e • Manifestações do folclore

andar com saltar, andar e correr nacional (Saci Pererê, Negrinho do

com transportar, andar e correr pastoreio, Cuca, Boi-Bumbá, etc.)

com chutar, andar e correr com

arremessar, andar e correr com • Jogos e brincadeiras populares

rebater, saltar e girar, passar e presentes na cultura brasileira

receber com membros superiores, (amarelinha, elástico, pião, cabo

passar e receber com membros de guerra, pique bandeira, cabra-

inferiores, conduzir uma bola com cega, bola de gude, etc.)

os pés, rebater uma bola com as

mãos) • Noções sobre competição,

cooperação, regras, adversários em

• Atividades rítmicas das culturas ambientes esportivos

afro-brasileira e indígena:

• Jogos pré-desportivos (queimada,

artilheiro, gol-a-gol, garrafão do

basquete, 21, etc.)

• Jogos com regras adaptadas

que possibilitem a participação

de alunos com necessidades

especiais, transtornos globais de

desenvolvimento (TGD) e altas

habilidades / superdotação.

Educação Física
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

Educação Física
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Sistema de numeração decimal: • Forma de produto de fatores • Ampliação dos procedimentos • Números decimais:

(Exemplo: 12 = 6 x 2 = 3x 2 x 2); operatórios de adição e subtração representação de diferentes formas

- Registro, leitura e escrita dos Números Naturais para reconhecendo o procedimento

numérica de grandes quantidades; • Conceitos da multiplicação contextos envolvendo os Números da complementação das casas

em situações significativas: decimais decimais (Exemplo: 1,5 = 1,50)

- Decomposição numérica como adição de parcelas iguais,

favorecendo a sistematização do • Formulação, interpretação e • Resolução de situações-problema

• Forma polinomial (Exemplo: 100 algoritmo e combinação associada organização dos dados para envolvendo números fracionários

+ 20 + 3 = 123 = 1 de 100 + 2 de à tabela de dupla entrada como a resolução de SITUAÇÕES (parte, todo e fração de

10 + 3 de 1) em superfície (Exemplo: formar PROBLEMA envolvendo as 4 quantidade) no contexto social

retângulo 3 x 4) operações (adição, subtração,

-Relação de ordem dos números multiplicação e divisão), • Equivalência de frações

naturais e seu posicionamento na • Conceitos da divisão em valorizando a socialização dos envolvendo frações do mesmo

reta numerada. situações significativas de: diversos procedimentos e registros denominador ou frações de mesmo

numerador

• Sistema Monetário Brasileiro: - Partilha - explorando material • Calculo mental, cálculo

concreto e conseqüente registro; aproximado, estimativa, uso • Associação da representação de

-Operações e compreensão de de calculadora, socialização de um número decimal a uma fração,

valores monetários: preços, trocos - Medida - a partir da ideia de estratégias de conferência em especial: ½ = 0,5; ¼ = 0,25;

e orçamentos e prestações. “quanto um cabe no outro” e a Atividades lúdicas envolvendo os ¾ = 0,75; 1/10 = 0,1; 1/100 =

ideia da divisão como subtrações conceitos e operações matemáticas 0,01 sempre em contextos ligados

-Situações-problema envolvendo sucessivas estudados. a medidas e grandezas

todas as ideias de adição e

subtração com ênfase no • Sistematização dos algoritmos

agrupamento e desagrupamento da multiplicação e da divisão

de unidades. em situações significativas -

discurso direto e indireto. explorando material concreto e a

diversidade de procedimentos e de

registros.

Matemática

Número e operações
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Sistema Monetário Brasileiro: • Conceitos de multiplicação em • Identificação e utilização

situações significativas como adição dos principais instrumentos de

- Operações e compreensão de de parcelas iguais, favorecendo medidas presentes no contexto

valores monetários: preços, trocos a sistematização do algoritmo e sociocultural:

e orçamentos e prestações; combinação associada à tabela de

dupla entrada como em superfície -Régua, para medir pequenos

- Situações-problema envolvendo (Ex. formar retângulo 3 x 4) objetos e distâncias

todas as ideias de adição e

subtração com ênfase no • Conceitos de divisão em -Trena e metro, para medir

agrupamento e desagrupamento situações significativas de: distâncias maiores

de unidades - Partilha: explorando material

concreto e consequente registro; -Fita métrica, para medir o corpo

• Sistematização dos algoritmos -Balanças, explorando diferentes

da multiplicação e da divisão tipos e usos

em situações significativas -

explorando material concreto e a -Recipientes graduados para

diversidade de procedimentos e comparar quantidades de líquidos

registros

-Termômetros, velocímetros,

• Formulação, interpretação e relógios e cronômetros

organização de dados para a resolu-

ção de situações-problema,  envol- -Realização de leituras de medidas

vendo as quatro operações (adição, em instrumentos que expresse o

 subtração, multiplicação e divisão), resultado por número decimal

 valorizando a socialização dos diver-

sos procedimentos e registros

Matemática

Grandezas e medidas
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Atividades lúdicas envolvendo os • Ampliação de procedimentos

 conceitos e operações matemáticas operatórios de adição e subtração

 estudados. de números naturais para

contextos envolvendo os números

decimais

- Medida: a partir da ideia de

“quanto um cabe no outro” e a

ideia da divisão como subtrações

sucessivas

• Cálculo mental, cálculo 

aproximado, estimativa, uso da

 calculadora, socialização de 

estratégias de conferência 

Matemática

Grandezas e medidas
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Construção e interpretação de • Exploração, representação e • Identificação de semelhanças e • Composição, decomposição

maquetes localização por meio de mapas e diferenças (quanto a número de e representação de figuras

desenho de plantas baixas para o lados, ângulos e vértices) entre os tridimensionais:

reconhecimento do espaço polígonos:

- Construção de sólidos;

• Orientação e deslocamento: -Triângulos.

- Embalagens

-Observação de objetos: mantendo - Quadriláteros: quadrado,

a posição do objeto e mudando a retângulo, losango, paralelogramo • Composição de figuras

posição do observador; mantendo e trapézio geométricas planas e partir

a posição do observador e de justaposição de outras e a

mudando a posição do objeto; • Cálculo do perímetro de figuras utilização do tangran

planas.

-Registro e socialização da

observação; • Planificações de cubos e

paralelepípedos

-Reconhecimento de ângulos como

rotação e deslocamento (girar 45º,

90º, 180º, 360º, desviar 30º);

-Vivência, interpretação e

representação do movimento

• Utilização de malha ou redes

para representar no plano a

posição de uma pessoa ou objeto

Matemática

Espaço e Forma
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Leitura e interpretação de • Leitura e interpretação de

informações presentes nos meios informações presentes nos meios

de comunicação e no comércio, de comunicação e no comércio,

registradas por meio de tabelas e registradas por meio de tabelas e

gráficos gráficos

• Construção e interpretação • Noções de combinação associada

de gráficos de colunas, barras e à multiplicação e tabela

produção de textos

• Situações-problema simples,

• Situações-problema envolvendo envolvendo noções de possibilidade

interpretação de tabelas e gráficos e probabilidade

• Construção e interpretação

de gráficos de colunas, barras e

produção de textos

Matemática

Tratamento da informação
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• A criação de Brasília. • O estudante e o tempo: o • Declaração Universal dos

tempo no cotidiano; fontes Direitos Humanos, Estatuto

• Antigas capitais, Missão Cruls, históricas; tempo histórico e da criança e do Adolescente,

a história de JK, os idealizadores social. Estatuto do Idoso, leis 10.639/03

de Brasília (Lúcio Costa e e 11.645/08.

Niemeyer).

• Noções de época e século.

• Os pioneiros e construtores de

Brasília – a influência de homens • Grupos sociais: diversidades,

e mulheres na construção do DF regras sociais nos diferentes

(os candangos). grupos estudados e articulação

com os documentos: Declaração

• A vida dos sujeitos no DF: Universal dos Direitos Humanos,

hábitos, costumes, religiões, Estatuto da criança e do

organização social, modos de Adolescente, Estatuto do Idoso.

viver, convivência.

• Organização social e política

do DF (necessidades básicas,

condições dos serviços prestados,

formas de poder e seus papéis).

• A vida em sociedade: história

de comunidades locais, rurais,

quilombolas, indígenas e outros

contextos do DF

Ciências Humanas - História
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Planejamento de Brasília: • Regiões Administrativas e • População total do DF e • Formas de poder: papel do

construção e crescimento Entorno distribuição executivo, do legislativo, do

demográfico judiciário e da sociedade civil

• Distrito Federal na região • Necessidades básicas e a

• Realidade das diferentes Centro – Oeste condição dos serviços prestados • Tipos de tecnologias

comunidades (urbana, do campo,

quilombolas, indígenas e outras) • Ocupação desordenada do solo: • Elementos naturais visíveis na • Atividades econômicas,

condomínios e invasões, causas e sociedade e as modificações produtivas e desenvolvimento

• Modos de vida nas regiões consequências feitas pelo homem: sustentável do DF: (agricultura,

administrativas indústria, comércio, serviços e

• Transportes e Trânsito - Relevo (áreas altas, baixas, turismo)

planas e elevações);

• Meios de comunicação.

- Águas (rios, lagos, mar, lagoas,

canais e baias);

- Vegetação (natural e

introduzida);

- Clima (temperatura, chuvas,

vento e umidade)

• Saneamento básico e coleta

seletiva de lixo

• Distância, direção, orientação

• Noções de proporção, escala e

referenciais de localização

Ciências Humanas - Geografia
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Sistema solar – corpos celestes, • Pontos de referência: pontos • Atmosfera terrestre

tamanho relativo, e distância da cardeais, orientação por

Terra (lua, sol, planetas) constelações, nascente e poente • Tempo atmosférico (chuva,

sol, calor, frio, umidade, granizo,

• Translação e rotação • Rosa dos Ventos neve, neblina e geada)

• Fases da lua e eclipses lunares • Tempo cronológico

• Calendário lunar • Diferenciação entre tempo

atmosférico e tempo cronológico

• Constituição do planeta Terra

• Clima: diversidade climática

• Estrutura do planeta Terra: brasileira, clima e forma de vida;

crosta terrestre e magma

• Fenômenos da altitude (estação

• Rochas: composição, meteorológica)

classificação, tipos e utilização

• Poluição, desmatamento, efeito

estufa, aquecimento global e

catástrofes naturais

• Ar atmosférico

• Composição do ar atmosférico

• Poluição do ar

• Água

Ciências da natureza

Ambiente
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Estados físicos da água

• Mudança dos estados físicos da

água

• Ciclo da água (formação das

chuvas, geadas, granizo, neve)

• Noções de lençóis freáticos

• Enchentes: o papel do solo na

regulação da infiltração da água

da chuva

• Reino animal: classificação

• Reino vegetal: classificação

• Bactérias, protozoários e fungos

(características)

• Seres vivos

• Seres não vivos

• Relação entre os seres vivos:

cadeia alimentar

• Ecologia: preservação do

ambiente

Ciências da natureza

Ambiente
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

Ciências da natureza

Ambiente
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Célula • Identificação das partes do - Sistema respiratório: trocas • Diferença no desenvolvimento

corpo humano gasosas (oxigênio x gás de meninos e meninas:

• Estrutura celular: seres carbônico) menstruação, sexualidade,

unicelulares e pluricelulares • Noções básicas sobre digestão, fecundação, gravidez e herança

circulação, respiração, excreção, genética

locomoção

• Cuidados com o corpo

• Noções dos sistemas do corpo

humano: • Alimentação: função dos

alimentos (construtores,

- Sistemas digestório, circulatório reguladores e energéticos)

e respiratório

Prática de esportes e atividades

- Sistema locomotor, urinário, físicas

genital e endócrino

• Relação entre corpo humano e

pressão atmosférica (respiração

como resultado da diferença

entre pressão interna dos

pulmões e pressão atmosférica)

• Célula

• Estrutura celular: seres

unicelulares e pluricelulares

Ciências da natureza

Ser humano e saúde
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Semelhanças e diferenças de

gênero, étnico-raciais, afetivas

entre os seres humanos e

relações socioculturais

Ciências da natureza

Ser humano e saúde
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Impacto das transformações de • Invenções e descobertas

materiais sobre o meio ambiente realizadas no Brasil e no mundo

• Ambientes naturais • Transformação de materiais

• Ambientes construídos • Relação da Tecnologia

com as Ciências Modernas e

• Impacto das ações do homem Contemporâneas

no ambiente

• Influência da tecnologia na

• Reaproveitamento de produtos: transformação de materiais

metais e papéis

• Avanço tecnológico: vacinas,

medicamentos, eletrônicos e

alimentos industrializados

Ciências da natureza

Recursos Tecnológicos

 



 
 

403 
  

Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

Ensino Religioso

Alteridade
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

Ensino Religioso

Simbolismo religioso
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

 5º ano 
 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Ler com fluência e compreensão • Ler com fluência e compreensão • Ler com fluência e compreensão • Ler com fluência e compreensão

diversos gêneros textuais. diversos gêneros textuais. diversos gêneros textuais. diversos gêneros textuais.

• Textos: verbal (escrita), não • Textos: verbal (escrita), não • Textos: verbal (escrita), não • Textos: verbal (escrita), não

verbal (imagem) e multimodal verbal (imagem) e multimodal verbal (imagem) e multimodal verbal (imagem) e multimodal

(escrita e imagem) concretizados (escrita e imagem) concretizados (escrita e imagem) concretizados (escrita e imagem) concretizados

em diversos gêneros em diferentes em diversos gêneros em diferentes em diversos gêneros em diferentes em diversos gêneros em diferentes

suportes: narração, relatos e suportes: descrição e instrução suportes suportes: argumentação

exposição

• Comparação e diferenciação de • Comparação e diferenciação de • Comparação e diferenciação de

• Comparação e diferenciação de diversos gêneros textuais quanto diversos gêneros textuais quanto diversos gêneros textuais quanto

diversos gêneros textuais quanto a aspectos composicionais e a aspectos composicionais e a aspectos composicionais e

a aspectos composicionais e finalidade finalidade finalidade

finalidade

• Empregar recursos expressivos • Empregar recursos expressivos • Empregar recursos expressivos

• Empregar recursos expressivos (ênfase, entonação de acordo com (ênfase, entonação de acordo com (ênfase, entonação de acordo com

(ênfase, entonação de acordo com a pontuação, etc.) durante a leitura a pontuação, etc.) durante a leitura a pontuação, etc.) durante a leitura

a pontuação, etc.) durante a leitura

• Elementos que compõem a • Elementos que compõem a • Elementos que compõem a

• Elementos que compõem a apresentação de diversos gêneros apresentação de diversos gêneros apresentação de diversos gêneros

apresentação de diversos gêneros e seu contexto de produção (autor, e seu contexto de produção (autor, e seu contexto de produção (autor,

e seu contexto de produção (autor, interlocutor, situação de interação, interlocutor, situação de interação, interlocutor, situação de interação,

interlocutor, situação de interação, suporte e circulação suporte e circulação suporte e circulação

suporte e circulação

• Leitura textual, contextual, • Leitura textual, contextual, • Leitura textual, contextual,

• Leitura textual, contextual, inferencial e intertextual inferencial e intertextual inferencial e intertextual

inferencial e intertextual

Língua Portuguesa
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Formular, validar ou reformular • Formular, validar ou reformular • Formular, validar ou reformular • Formular, validar ou reformular

hipóteses (antecipação) a respeito hipóteses (antecipação) a respeito hipóteses (antecipação) a respeito hipóteses (antecipação) a respeito

de conteúdo do texto, antes ou de conteúdo do texto, antes ou de conteúdo do texto, antes ou de conteúdo do texto, antes ou

durante a leitura durante a leitura durante a leitura durante a leitura

• Utilizar conhecimentos prévios e • Utilizar conhecimentos prévios e • Utilizar conhecimentos prévios e • Utilizar conhecimentos prévios e

buscar pistas textuais, intertextuais buscar pistas textuais, intertextuais buscar pistas textuais, intertextuais buscar pistas textuais, intertextuais

e contextuais para ler nas e contextuais para ler nas e contextuais para ler nas e contextuais para ler nas

entrelinhas (fazer inferências de entrelinhas (fazer inferências de entrelinhas (fazer inferências de entrelinhas (fazer inferências de

informações implícitas no texto), informações implícitas no texto), informações implícitas no texto), informações implícitas no texto),

ampliando a compreensão. ampliando a compreensão. ampliando a compreensão. ampliando a compreensão.

• Gêneros que apresentam a • Letras de músicas: uso de • Gêneros que apresentam a • Gêneros que apresentam a

NARRATIVA em sua organização recursos estéticos, composição e NARRATIVA em sua organização NARRATIVA em sua organização

interna comparações entre vários autores interna: contos de suspense; interna: análise de mecanismos

conto popular; lendas, mitos e de coesão e coerência, reconto oral

• Identificar e selecionar • Gêneros que apresentam a crônica e produção escrita

informações relevantes para a NARRATIVA em sua organização

compreensão do texto, de acordo interna: fábulas tradicionais • Produzir textos escritos em • Identificar e selecionar

com os objetivos da leitura e modernas diferentes gêneros, adequados a informações relevantes para a

objetivos / finalidade, destinatários compreensão do texto, de acordo

• Construir a compreensão global • Estabelecer relações entre o texto / interlocutores e o contexto de com os objetivos da leitura

do texto lido, unificando e inter- e outros textos (intertextualidade) circulação.

relacionando informações explícitas e recursos de natureza suplementar

e implícitas, produzindo inferências que acompanham (gráficos,

e validando ou não (verificação) tabelas, etc.) no processo de com-

hipóteses levantadas. preensão e interpretação do texto.
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Estabelecer relações entre o texto • características físicas e • Notícias e manchetes: estudo de • Construir a compreensão global

e outros textos (intertextualidade) psicológicas (teimoso, corajoso, gênero enfocando os elementos do texto lido, unificando e inter-

e recursos de natureza suplementar etc.) do personagem principal; fundamentais (O quê? Com relacionando informações explícitas

que acompanham (gráficos, identificação de personagens quem? Quando? Onde? Em que e implícitas, produzindo inferências

tabelas, desenhos, fotos, etc.) secundários; caracterização de circunstâncias? e validando ou não (verificação)

no processo de compreensão e lugar (onde) e tempo (quando). Se hipóteses levantadas.

interpretação do texto. possível; enredo (desenvolvimento • Notícia: escrita de texto de

do conflito, clímax e desfecho); autoria a partir de pesquisa • Produzir textos escritos em

• características físicas e discurso direto e indireto de dados e organização de diferentes gêneros, adequados a

psicológicas (teimoso, corajoso, informações objetivos / finalidade, destinatários

etc.) do personagem principal; • Produzir textos escritos em / interlocutores e o contexto de

identificação de personagens diferentes gêneros, adequados a • Carta de leitor: finalidade, circulação.

secundários; caracterização de objetivos / finalidade, destinatários localização do assunto, destaque

lugar (onde) e tempo (quando). Se / interlocutores e o contexto de da reclamação, isolamento do • Escrever textos em gêneros que

possível; enredo (desenvolvimento circulação. relato ou exposição do assunto e apresentem em sua organização

do conflito, clímax e desfecho); argumentos interna diferentes modos (tipos)

discurso direto e indireto • Notícias e manchetes: estudo de textuais: narração, descrição,

gênero enfocando os elementos • Identificar na leitura e empregar argumentação, instrução, relatos

• Produzir textos escritos em fundamentais (O quê? Com na escrita elementos que compõem e exposição sem necessidade de

diferentes gêneros, adequados a quem? Quando? Onde? Em que a NARRATIVA, presentes em classificação pelo tipo.

objetivos / finalidade, destinatários circunstâncias? diversos gêneros.

/ interlocutores e o contexto de • Identificar na leitura e empregar

circulação. • Notícia: escrita de texto de • Reportagens e suplemento infantil na escrita elementos que compõem

autoria a partir de pesquisa de grandes jornais: leitura e estudo a NARRATIVA, presentes em

de dados e organização de de reportagem levando em conta o diversos gêneros.

informações tipo de leitor

Língua Portuguesa
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Notícias e manchetes: estudo de • Carta de leitor: finalidade, • Tiras de jornal: análise de • Produzir, revisar e reescrever

gênero enfocando os elementos localização do assunto, destaque ambiguidades no efeito de humor textos considerando sua estrutura:

fundamentais (O quê? Com da reclamação, isolamento do paragrafação, marginação e título

quem? Quando? Onde? Em que relato ou exposição do assunto e • Produzir, revisar e reescrever procurando demonstrar clareza

circunstâncias? argumentos textos considerando sua estrutura: e coerência nas informações

paragrafação, marginação e título registradas, observando sinais de

• Notícia: escrita de texto de • Identificar na leitura e empregar procurando demonstrar clareza pontuação e sua relação com o

autoria a partir de pesquisa na escrita elementos que compõem e coerência nas informações sentido produzido no texto.

de dados e organização de a NARRATIVA, presentes em registradas, observando sinais de

informações diversos gêneros. pontuação e sua relação com o • Análise e enfoque em gêneros

sentido produzido no texto. que apresentam em sua

• Escrever textos em gêneros que • Produzir, revisar e reescrever organização interna a INSTRUÇÃO:

apresentem em sua organização textos considerando sua estrutura: • Análise e enfoque em gêneros manual, regra de jogo, etc.

interna diferentes modos (tipos) paragrafação, marginação e título que apresentam em sua

textuais: narração, descrição, procurando demonstrar clareza organização interna a INSTRUÇÃO: • Perceber diferentes modos de

argumentação, instrução, relatos e coerência nas informações manual, regra de jogo, etc. falar em diversas situações de

e exposição sem necessidade de registradas, observando sinais de interlocução, diante de diferentes

classificação pelo tipo. pontuação e sua relação com o • Perceber diferentes modos de interlocutores, fazendo reflexão

sentido produzido no texto. falar em diversas situações de sobre a língua oral, respeitando seu

• Identificar na leitura e empregar interlocução, diante de diferentes uso e adequação.

na escrita elementos que compõem • Análise e enfoque em gêneros interlocutores, fazendo reflexão

a NARRATIVA, presentes em que apresentam em sua sobre a língua oral, respeitando seu • Planejar a fala, selecionando e

diversos gêneros. organização interna a INSTRUÇÃO: uso e adequação. monitorando o uso de recursos

manual, regra de jogo, etc. (tipo de vocabulário, pronúncia,

entonação, gestos etc.) adequados

ao gênero oral a ser produzido.
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Produzir, revisar e reescrever • Perceber diferentes modos de • Planejar a fala, selecionando e • Produzir e reproduzir textos orais,

textos considerando sua estrutura: falar em diversas situações de monitorando o uso de recursos segundo uma dada intencionalidade

paragrafação, marginação e título interlocução, diante de diferentes (tipo de vocabulário, pronúncia, (fazer rir, chorar, sentir medo, etc.).

procurando demonstrar clareza interlocutores, fazendo reflexão entonação, gestos etc.) adequados

e coerência nas informações sobre a língua oral, respeitando seu ao gênero oral a ser produzido. • Contos e crônica: análise,

registradas, observando sinais de uso e adequação. produção de reconto e texto de

pontuação e sua relação com o • Contos: análise, autoria

sentido produzido no texto. • Poesia / Poema popular (cordel): produção de reconto e texto de

completar textos com lacuna ou autoria • Gêneros da tradição oral:

• Análise e enfoque em gêneros paródia parlendas, trovinhas, trava-língua,

que apresentam em sua • Gêneros da tradição oral: adivinhação, piadas e cantigas

organização interna a INSTRUÇÃO: • Fábula: produção de reconto e parlendas, trovinhas, trava-língua, (exploração, memorização e

manual, regra de jogo, etc. autoria de fábulas após comparação adivinhação, piadas e cantigas produção oral)

entre fábulas tradicionais e (exploração, memorização e

• Perceber diferentes modos de contemporâneas, considerando produção oral) • Debater tema em grupo,

falar em diversas situações de aspectos que compõem esse defendendo pontos de vista

interlocução, diante de diferentes gênero • Realizar entrevista com o intuito (argumentos) e elaborando síntese

interlocutores, fazendo reflexão de esclarecer dúvidas ou ampliar sobre o assunto debatido.

sobre a língua oral, respeitando seu • Planejar a fala, selecionando e conhecimento.

uso e adequação. monitorando o uso de recursos • Interpretar e opinar sobre obras

(tipo de vocabulário, pronúncia, • Entrevista: planejamento, de arte conhecidas.

• Poesia / Poema popular (cordel): entonação, gestos etc.) adequados realização oral, organização de Recitar e expor temas estudados

completar textos com lacuna ou ao gênero oral a ser produzido. dados e escrita em apresentações, feiras culturais

paródia ou em outras atividades.

• Produção de diário e relatórios a

partir de fatos motivadores

Língua Portuguesa
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Fábula: produção de reconto e • Suportes e portadores – criação • Suportes e portadores – criação • Suportes e portadores – criação

autoria de fábulas após comparação de espaços para publicação (mural, de espaços para publicação (mural, de espaços para publicação (mural,

entre fábulas tradicionais e varal, revistas, jornais, placas, varal, revistas, jornais, placas, varal, revistas, jornais, placas,

contemporâneas, considerando faixas, folhetos, cartazes, etc.) faixas, folhetos, cartazes, etc.) faixas, folhetos, cartazes, etc.)

aspectos que compõem esse

gênero • Revisão e reescrita de textos • Revisão e reescrita de textos • Revisão e reescrita de textos

produzidos, considerando um produzidos, considerando um produzidos, considerando um

• Planejar a fala, selecionando e ou mais aspectos: pontuação, ou mais aspectos: pontuação, ou mais aspectos: pontuação,

monitorando o uso de recursos paragrafação, ortografia, paragrafação, ortografia, paragrafação, ortografia,

(tipo de vocabulário, pronúncia, concordância nominal e verbal, concordância nominal e verbal, concordância nominal e verbal,

entonação, gestos etc.) adequados coerência e coesão, características coerência e coesão, características coerência e coesão, características

ao gênero oral a ser produzido. do gênero produzido, etc. do gênero produzido, etc. do gênero produzido, etc.

• Produzir e reproduzir textos orais, • Recursos paralinguísticos (gestos, • Recursos paralinguísticos (gestos, • Recursos paralinguísticos (gestos,

segundo uma dada intencionalidade tonalidade de voz e expressão tonalidade de voz e expressão tonalidade de voz e expressão

(fazer rir, chorar, sentir medo, etc.). facial), de acordo com objetivos do facial), de acordo com objetivos do facial), de acordo com objetivos do

ato de interlocução ato de interlocução ato de interlocução

• Textos de divulgação científica:

resumo a partir de esquemas • Debates: espontâneo, temático,

intencional e planejado (escuta

• Autobiografia organizada e apresentação

de argumentos, opiniões e

• Produção de diário e relatórios comentários)

• Suportes e portadores – criação

de espaços para publicação (mural,

varal, revistas, jornais, placas,

faixas, folhetos, cartazes, etc.)

Língua Portuguesa

Leitura Produção escrita e oral

 



 
 

411 
  

Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Revisão e reescrita de textos

produzidos, considerando um

ou mais aspectos: pontuação,

paragrafação, ortografia,

concordância nominal e verbal,

coerência e coesão, características

do gênero produzido, etc.

• Recursos paralinguísticos (gestos,

tonalidade de voz e expressão

facial), de acordo com objetivos do

ato de interlocução

• Debates: espontâneo, temático,

intencional e planejado (escuta

organizada e apresentação

de argumentos, opiniões e

comentários)

• Seminário: exposição oral na

sala, usando apoio de anotações;

estudo de algum modelo

(exposição gravada em vídeo, por

exemplo)

Língua Portuguesa
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

Técnica de discussão em grupo,

para posterior plenária: debate de

temas em grupos, elaboração de

síntese seguida de apresentação

para o grande grupo
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Desenvolver autonomia para • Desenvolver autonomia para • Desenvolver autonomia para • Desenvolver autonomia para

revisar o próprio texto durante e revisar o próprio texto durante e revisar o próprio texto durante e revisar o próprio texto durante e

depois do processo de escrita. depois do processo de escrita. depois do processo de escrita. depois do processo de escrita.

• Letra maiúscula: nomes próprios, • Letra maiúscula: nomes próprios, • Letra maiúscula: nomes próprios, • Letra maiúscula: nomes próprios,

início de frases e parágrafos. início de frases e parágrafos. início de frases e parágrafos. início de frases e parágrafos.

• Acentuação de palavras • Acentuação de palavras • Acentuação de palavras • Acentuação de palavras

conhecidas conhecidas conhecidas conhecidas

• Acentuação gráfica de • Acentuação gráfica de • Acentuação gráfica de • Acentuação gráfica de

proparoxítonas proparoxítonas proparoxítonas proparoxítonas

• Classificação quanto a • Classificação quanto a • Classificação quanto a • Classificação quanto a

tonicidade (oxítona, paroxítona tonicidade (oxítona, paroxítona tonicidade (oxítona, paroxítona tonicidade (oxítona, paroxítona

e proparoxítona), com foco na e proparoxítona), com foco na e proparoxítona), com foco na e proparoxítona), com foco na

acentuação de palavras conhecidas, acentuação de palavras conhecidas, acentuação de palavras conhecidas, acentuação de palavras conhecidas,

destacando a frequência de destacando a frequência de destacando a frequência de destacando a frequência de

paroxítonas na língua portuguesa paroxítonas na língua portuguesa paroxítonas na língua portuguesa paroxítonas na língua portuguesa

• Pontuação: importância e uso • Marcadores textuais: artigo, • Pronomes pessoais (reto, oblíquo) • Pronomes pessoais (reto, oblíquo)

contextual; pontuação do diálogo e preposição e conjunção – – uso do pronome no texto, – uso do pronome no texto,

reticências sem nomeação, com foco na realçando seus efeitos na coesão realçando seus efeitos na coesão

paragrafação

• Contraposição – fazendo / fazeno • Pontuação: importância e uso • Pontuação: importância e uso

(uso popular do gerúndio) • Elementos coesivos e de contextual; pontuação do diálogo e contextual; pontuação do diálogo e

coerência (para garantir a reticências reticências

progressão temática e conceitual)

Língua Portuguesa
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Análise das diversas formas de • Pronomes pessoais (reto, oblíquo) • Verbos: presente, passado e • Verbos: presente, passado e

uso: por que, por quê, porque, – uso do pronome no texto, futuro futuro

porquê realçando seus efeitos na coesão

• Verbos “pôr”, “querer”, “dizer” – • Verbos “pôr”, “querer”, “dizer” –

• Revisão: modos de nasalização - • Pontuação: importância e uso foco na forma ortográfica foco na forma ortográfica

M e N no final de sílaba (bombom, contextual; pontuação do diálogo e

ponte); NH (galinha); usando o til reticências • Contraposição – fazendo / fazeno • Verbos na terceira conjugação

(maçã, anão); contiguidade (cama, (uso popular do gerúndio) (partir, sorrir), nas formas “sorrisse”,

dama); uso do “m” antes de “p” • Contraposição – fazendo / fazeno “partisse”, sendo contrapostos a

e “b” (uso popular do gerúndio) • Manuseio e uso de dicionário, outras palavras, como “tolice”,

enciclopédias e gramáticas “meninice

• Fonemas / sibilantes: /s/, /z/ • Análise das diversas formas de

representados pela letra “s” (sapo, uso: por que, por quê, porque, • Vocabulário: ampliação, • Contraposição – fazendo / fazeno

casa. porquê significação, sinônimos e antônimos (uso popular do gerúndio)

(inferir o sentido a partir da leitura

• Fonemas /ch/, /ksi/, /s/, /z/ • Sufixos: esa e eza e uso do dicionário) • Manuseio e uso de dicionário,

representadas pela letra “x” enciclopédias e gramáticas

(xarope, fixo, próximo, exato) – • Fonemas /ch/, /ksi/, /s/, /z/

sons da letra X representadas pela letra “x” • Vocabulário: ampliação,

(xarope, fixo, próximo, exato) – significação, sinônimos e antônimos

• Manuseio e uso de dicionário, sons da letra X (inferir o sentido a partir da leitura

enciclopédias e gramáticas e uso do dicionário)

• Manuseio e uso de dicionário,

• Vocabulário: ampliação, enciclopédias e gramáticas

significação, sinônimos e antônimos

(inferir o sentido a partir da leitura

e uso do dicionário)
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Vocabulário: ampliação,

significação, sinônimos e antônimos

(inferir o sentido a partir da leitura

e uso do dicionário)
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Obras literárias (apreciação, • Obras literárias (apreciação, • Obras literárias (apreciação, • Obras literárias (apreciação,

escuta e manuseio; compreensão escuta e manuseio; compreensão escuta e manuseio; compreensão escuta e manuseio; compreensão

e interpretação, leitura individual e e interpretação, leitura individual e e interpretação, leitura individual e e interpretação, leitura individual e

coletiva) coletiva) coletiva) coletiva)

• Livros e obras infantis • Livros e obras infantis • Ditados populares, trovas, • Livros e obras infantis

literatura de cordel e adivinhações.

• Clássicos da literatura Infantil • Clássicos da literatura Infantil Contos de fada, contos populares, • Clássicos da literatura Infantil

contos indígenas e africanos,

• Comentário crítico de obra • Comentário crítico de obra folclóricos, causos, mitos e fábulas • Comentário crítico de obra

literária literária literária

• Livros e obras infantis

• Poesia / Poema: moderna e • Poesia / Poema: moderna e • Texto teatral: leitura de um texto

contemporânea; uso de metáforas contemporânea; uso de metáforas • Clássicos da literatura Infantil teatral completo, observando

e outras figuras de linguagem e outras figuras de linguagem características de gênero (Ex: obras

(estudo sem classificação, apenas (estudo sem classificação, apenas • Estudo de personagens clássicos de Maria Clara Machado)

discutindo o sentido). Sugestão de discutindo o sentido). Sugestão de da literatura brasileira: contexto

autores: Cecília Meireles, Manuel autores: Cecília Meireles, Manuel histórico e geográfico

Bandeira, Vinícius de Morais, José Bandeira, Vinícius de Morais, José

Paulo Paes, etc. Paulo Paes, etc. • Comparação de versões

literárias e produções artísticas

• Biografia e obras de autores • Letra de música: compreensão do (cinema, telas, livros), analisando

selecionados (Ex: Poesia: Cecília contexto da autoria; paródias similaridades e mudanças das obras

Meireles e Pedro Bandeira. Fábulas:

Esopo. Contos: Irmãos Grimm) • Comentário crítico de obra

literária
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Cordel: análise do gênero e • Cordel: análise do gênero e

estudo de obras de alguns autores, estudo de obras de alguns autores,

entre eles: Leandro Gomes entre eles: Leandro Gomes

de Barros. (sugestão: visitar de Barros. (sugestão: visitar

o site: <www.secrel.com.br/ o site: <www.secrel.com.br/

jornaldepoesia>. jornaldepoesia>.

• Biografia e obras de autores

selecionados (Ex: Poesia: Cecília

Meireles e Pedro Bandeira. Fábulas:

Esopo. Contos: Irmãos Grimm)

Língua Portuguesa

Conhecimentos Literários

 



 

418 
 
Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

Arte

Plástica e Cênica
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

Arte

Música
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

Educação Física
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Ampliar procedimentos • Ampliar procedimentos • Utilizar o conceito de fração - Cálculo mental: cálculo

operatórios de adição, subtração, operatórios de adição, subtração, de quantidade para cálculo de aproximado, estimativa, uso

multiplicação e divisão dos multiplicação e divisão dos porcentagem simples (10%; da calculadora, socialização de

números naturais, por meio de números naturais, por meio de 25%; 50%; 75%), em situações estratégias de conferência

situações-problema. situações-problema. do cotidiano, em resolução de

situações- problema.

• Compreender a representação do • Compreender a representação do

número fracionário e decimal em número fracionário e decimal em • Propiciar o desenvolvimento

situações significativas e concretas. situações significativas e concretas. de cálculo mental, cálculo

aproximado, estimativa, uso

• Ampliar procedimentos • Ampliar procedimentos de calculadora, socialização de

operatórios de adição, subtração, operatórios de adição, subtração, estratégias de conferência.

multiplicação e divisão dos multiplicação e divisão dos

números naturais para contextos números naturais para contextos -Porcentagem em contextos

envolvendo os números decimais, envolvendo os números decimais, significativos (10%; 25%; 50%;

por meio de situações-problema. por meio de situações-problema. 75%; 100%) relacionados a

decimais

• Realizar operações utilizando • Realizar operações utilizando

a compreensão de valores a compreensão de valores - Fração de quantidade para

monetários: preços, trocos, monetários: preços, trocos, cálculo de porcentagem simples

orçamentos e prestações. orçamentos e prestações. (10%; 25%; 50%; 75%);

• Propiciar o reconhecimento de • Propiciar o reconhecimento de - Cálculo mental: cálculo

cédulas e moedas que circulam cédulas e moedas que circulam aproximado, estimativa, uso

no Brasil e de possíveis trocas no Brasil e de possíveis trocas da calculadora, socialização de

entre cédulas e moedas de outros entre cédulas e moedas de outros estratégias de conferência

países. países.

Matemática

Número e operações
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Reconhecimento de outros • Reconhecimento de outros

sistemas de numeração sistemas de numeração

(indu, romano, maia, arábico) (indu, romano, maia, arábico)

em contexto da História da em contexto da História da

Matemática para a compreensão Matemática para a compreensão

da importância do número para a da importância do número para a

civilização atual civilização atual

• Sistema de Numeração Decimal: • Sistema de Numeração Decimal:

- Registro, leitura e escrita - Registro, leitura e escrita

numérica de grandes quantidades; numérica de grandes quantidades;

- Composição e decomposição; - Composição e decomposição;

- Comparação de números e - Comparação de números e

representação na reta numérica; representação na reta numérica;

- Situações-problema envolvendo - Situações-problema envolvendo

as quatro operações e o Sistema as quatro operações e o Sistema

Monetário Brasileiro - explorando Monetário Brasileiro - explorando

a diversidade de procedimentos e a diversidade de procedimentos e

de registros de registros

• Números decimais: • Números decimais:

Matemática

Número e operações
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

- Leitura, escrita, comparação - Leitura, escrita, comparação

e ordenação de registros e ordenação de registros

numéricos pela compreensão numéricos pela compreensão

de características dos números de características dos números

decimais (valor posicional, função decimais (valor posicional, função

da vírgula); da vírgula);

• Reconhecimento de múltiplos • Resolver situações-problema

e divisores em contextos do que envolvam a relação custo X

cotidiano: mercadoria.

- x 2 = número par, dobro; • Reconhecer outros sistemas

de numeração (indu, romano,

- x 3 = triplo; maia, arábico) em contexto da

História da Matemática para a

- x10, x100, x1000 compreensão da importância do

número para a civilização atual.

• Resgate da contagem por

agrupamento: • Propiciar o reconhecimento de

múltiplos e divisores em contextos

- Cálculo mental: cálculo do cotidiano.

aproximado, estimativa, uso

da calculadora, socialização de • Realizar adição e subtração de

estratégias de conferência frações com denominadores iguais

e com denominadores diferentes,

por meio das equivalências, na

resolução de situações-problema.

Matemática

Número e operações
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Realizar multiplicação e divisão

de números fracionários, na

resolução de situações-problema.

- Equivalência de números

decimais com diferentes números

de casas decimais por meio de

complementação de 0 (zero) (1,5

= 1,500);

- Resolução de situações-problema

envolvendo decimais com dinheiro

e medidas com situações de

adição e subtração explorando a

diversidade de procedimentos e de

registros

• Reconhecimento de números

naturais e de números racionais

(decimais e fracionários) no dia

a dia

• Reconhecimento de múltiplos

e divisores em contextos do

cotidiano:

- x 2 = número par, dobro;

Matemática

Número e operações
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

- x 3 = triplo;

- x10, x100, x1000

• Resgate da contagem por

agrupamento:

• Números fracionários:

- Resolução de situações-

problema envolvendo números

fracionários (parte,todo e fração de

quantidade) no contexto social;

- Resolução de problemas

envolvendo ideia de equivalência e

desigualdades de frações

• Formulação, interpretação de

situações-problema envolvendo

as quatro operações (adição,

subtração, multiplicação e divisão)

que envolvam números naturais

e números racionais (fração e

número decimal) especificamente:

-Multiplicação: natural x fração;

natural X decimal;

Matemática

Número e operações
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

- Divisão: natural ÷ natural; fração

÷ natural;

- Fração de quantidade para

cálculo de porcentagem simples

(10%; 25%; 50%; 75%);

- Cálculo mental: cálculo

aproximado, estimativa, uso

da calculadora, socialização de

estratégias de conferência

Matemática

Número e operações
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Sistema Monetário Brasileiro: • Relógios - Tempo: (h/min; • Realização de leituras de medidas • Resolver situações-problema

min/seg; dia/hora; semana/dia; em instrumentos que expressem o significativas que requeiram

-Utilização em situações-problema mês/dia; ano/dia; ano/ mês). resultado por número decimal. transformações mais importantes

que envolvam a relação custo X e a descoberta de suas relações:

mercadoria • Socialização de procedimentos Comprimento (Km/m; m/dm; m/

e de registros de medições de: cm; cm/mm; m/ mm); Superfície

tempo (m2/dm2 e dm2/ cm2); Massa

(Kg/g; g/mg; t/kg); Capacidade

• Interpretar, criar e produzir (L/mL); 

textos que constem informações

que envolvam medidas. • Construção e utilização adequada

dos principais instrumentos de

• Correlacionar e reconhecer a medidas presentes no contexto

presença e importância de medidas sociocultural:

em outras áreas de conhecimento

e nas profissões. -Régua

• Reconhecimento da evolução das -Fita métrica

medidas e de seus instrumentos na

história da civilização -Balanças

• Sistema Monetário Brasileiro: -Recipientes graduados

-Utilização em situações-problema

que envolvam a relação custo X • Socialização de procedimentos

mercadoria e de registros de medições de:

capacidade, massa, comprimento.

Matemática

Grandezas e medidas
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Interpretar, criar e produzir

textos que constem informações

que envolvam medidas.

• Correlacionar e reconhecer a

presença e importância de medidas

em outras áreas de conhecimento

e nas profissões.

• Relacionamento das principais

frações das principais unidades de

medidas (Exemplo: ½ Metro = 50

cm; ¼L = 250 mL; ½ de hora =

30 min)

• Medidas de comprimento e área:

cálculo do perímetro e da área

de figuras desenhadas em malhas

quadriculadas e comparação de

perímetros e áreas de duas figuras

sem uso de fórmulas

Matemática

Grandezas e medidas
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Reconhecimento e representação • Representação de locais, • Calcular o perímetro e a área

de deslocamentos e orientações espaços e edificações por meio de figuras planas: triângulos;

por meio de mapas de maquetes utilizando poliedros, quadriláteros: quadrado, retângulo,

esferas, cilindros e cones losango, paralelogramo e trapézio,

.• Percepção de elementos a partir de situações-problema,

geométricos nas formas da • Ampliação e ou redução de utilizando a malha quadriculada ou

natureza, nas criações artísticas, na figuras por meio de desenhos material concreto.

tecnologia e naarquitetura ou figuras mantendo as devidas

proporções com recursos do • Cálculo do perímetro e da área

Identificação de figuras espaciais quadriculamento de figuras planas a partir de

por meio de suas vistas: frontal, situações- problema

lateral e superior. • Reconhecimento de semelhanças

e diferenças entre poliedros

Perceber os elementos geométricos (prismas, pirâmides e outros)

nas formas da natureza, nas identificando elementos

criações artísticas, na tecnologia e semelhantes e diferentes (faces,

na arquitetura. vértices e arestas)

• Identificação dos principais

quadriláteros e suas propriedades

• Realizar planificações e cubos e

paralelepípedos.

• Realizar composição,

decomposição e representação de

figuras tridimensionais.

Matemática

Espaço e Forma
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

.• Percepção de elementos

geométricos nas formas da

natureza, nas criações artísticas, na

tecnologia e naarquitetura

• Construir sólidos geométricos:

composição e decomposição;

construir embalagens.

Identificação de figuras espaciais

por meio de suas vistas: frontal,

lateral e superior.

• Utilizar o tangran na composição

de figuras geométricas planas.

Perceber os elementos geométricos

nas formas da natureza, nas

criações artísticas, na tecnologia e

na arquitetura.

Matemática

Espaço e Forma

 



 
 

431 
  

Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Leitura e interpretação de • Leitura e interpretação de • Leitura e interpretação de • Leitura e interpretação de

informações presentes nos meios informações presentes nos meios informações presentes nos meios informações presentes nos meios

de comunicação e no comércio, de comunicação e no comércio, de comunicação e no comércio, de comunicação e no comércio,

registradas por meio de tabelas e registradas por meio de tabelas e registradas por meio de tabelas e registradas por meio de tabelas e

gráficos gráficos gráficos gráficos

• Registros de eventos na reta da • Registros de eventos na reta da • Registros de eventos na reta da • Registros de eventos na reta da

linha do tempo linha do tempo linha do tempo linha do tempo

• Realizar registros e informações • Realizar registros e informações • Realizar registros e informações • Realizar registros e informações

na forma de tabelas e gráficos de na forma de tabelas e gráficos de na forma de tabelas e gráficos de na forma de tabelas e gráficos de

colunas, barras e setores. colunas, barras e setores. colunas, barras e setores. colunas, barras e setores.

• Problematizar e resolver situações • Problematizar e resolver situações • Problematizar e resolver situações • Problematizar e resolver situações

a partir de informações contidas a partir de informações contidas a partir de informações contidas a partir de informações contidas

em tabelas e gráficos. em tabelas e gráficos. em tabelas e gráficos. em tabelas e gráficos.

• Reconhecer na vivência situações • Reconhecer na vivência situações • Reconhecer na vivência situações • Reconhecer na vivência situações

determinísticas e probabilísticas determinísticas e probabilísticas determinísticas e probabilísticas determinísticas e probabilísticas

(podem ou não ocorrer). (podem ou não ocorrer). (podem ou não ocorrer). (podem ou não ocorrer).

• Identificar maior ou menor • Identificar maior ou menor • Identificar maior ou menor • Identificar maior ou menor

chance de um evento ocorrer. chance de um evento ocorrer. chance de um evento ocorrer. chance de um evento ocorrer.

• Construção e interpretação • Resolver situações-problema • Construção e interpretação • Resolver situações-problema

de gráficos de colunas, barras e simples, envolvendo noções de de gráficos de colunas, barras e simples, envolvendo noções de

produção de textos possibilidade e probabilidade. produção de textos possibilidade e probabilidade.

Matemática

Tratamento da informação
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Resolver situações-problema • Adquirir noções de combinação

simples, envolvendo noções de associada à multiplicação e tabela.

possibilidade e probabilidade.

• Interpretação de gráficos de setor

• Situações-problema envolvendo

interpretação de tabelas e gráficos

• Resolver situações-problema

simples, envolvendo noções de

possibilidade e probabilidade.

Matemática

Tratamento da informação
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Identificar e compreender • Conviver eticamente com o • Conviver eticamente com o • Conviver eticamente com o

aspectos da ancestralidade, outro, conhecendo e respeitando outro, conhecendo e respeitando outro, conhecendo e respeitando

memória e reminiscências em seus direitos, deveres, costumes seus direitos, deveres, costumes seus direitos, deveres, costumes

busca da valorização da cultura e modos de viver, na busca da e modos de viver, na busca da e modos de viver, na busca da

local e brasileira. eliminação da discriminação e do eliminação da discriminação e do eliminação da discriminação e do

preconceito. preconceito. preconceito.

• O estudante e o tempo: o

tempo no cotidiano; fontes • Respeitar as diversidades • Respeitar as diversidades • Respeitar as diversidades

históricas; tempo histórico e socioculturais, políticas, socioculturais, políticas, socioculturais, políticas,

social. etnicorraciais e de gênero que etnicorraciais e de gênero que etnicorraciais e de gênero que

compôem a sociedade atual compôem a sociedade atual compôem a sociedade atual

• Conviver eticamente com o

outro, conhecendo e respeitando • Conhecer a história do Brasil a • Declaração Universal dos • Conhecer a relevância da

seus direitos, deveres, costumes partir dos elementos da cultura Direitos Humanos, Estatuto luta dos grupos sociais na

e modos de viver, na busca da dos povos originários. da criança e do Adolescente, democratização dos direitos

eliminação da discriminação e do Estatuto do Idoso, leis 10.639/03 políticos, dos avanços

preconceito. • Contribuições culturais, sociais e tecnológicos e das melhores

étnicas dos imigrantes europeus • Analisar as leis 10.639/03 condições de vida.

• Respeitar as diversidades e asiáticos. e 11.645/08 como forma de

socioculturais, políticas, executar uma ação afirmativa na • Analisar criticamente

etnicorraciais e de gênero que • Caracterizar as diferentes prática. acontecimentos políticos, do

compôem a sociedade atual sociedades e transformações passado e do presente, que

brasileiras. • Presença dos povos africanos influenciam diretamente a

• Declaração Universal dos no Brasil: Escravização e sociedade brasileira.

Direitos Humanos, Estatuto • Identificar as diferenças resistência (Quilombos)

da criança e do Adolescente, culturais existentes entre o modo • Proclamação da República e

Estatuto do Idoso, leis 10.639/03 de vida de sua sociedade e de • Localização das regiões de suas causas e consequências para

outros povos e comunidades imigração do negro para o Brasil a organização do país.

e áreas de concentração

• Períodos da República

Ciências Humanas - História
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Constituição da sociedade • Conhecer a relevância da • Conhecer a relevância da • Saber utilizar documentos

Brasileira: povos originários; luta dos grupos sociais na luta dos grupos sociais na históricos, procedimentos

grandes navegações; a chegada democratização dos direitos democratização dos direitos de pesquisa e outras fontes

dos portugueses ao Brasil. políticos, dos avanços políticos, dos avanços de informação, comparando

tecnológicos e das melhores tecnológicos e das melhores acontecimentos históricos no

• Transformação de vida dos condições de vida. condições de vida. tempo e a importância para a

povos originários (indígenas) com atual sociedade.

a chegada dos europeus • Formação econômica do Brasil • Formação econômica do Brasil

• Localizar espaços,

• Conhecer a história do Brasil a – ciclos econômicos. – ciclos econômicos. acontecimentos, épocas e

partir dos elementos da cultura períodos da história de sua cidade

dos povos originários. • Revoltas populares no Brasil • Analisar criticamente e do Brasil, reconhecendo-se

colonial. acontecimentos políticos, do como sujeito desse contexto.

• Compreender os papéis do passado e do presente, que

índio, do negro e do branco na • Independência do Brasil: influenciam diretamente a

sociedade e suas implicações Império sociedade brasileira.

sociais na atualidade.

• Saber utilizar documentos • Proclamação da República e

• Formação social do Brasil: históricos, procedimentos suas causas e consequências para

matriz indígena; matriz africana; de pesquisa e outras fontes a organização do país.

matriz portuguesa. de informação, comparando

acontecimentos históricos no • Períodos da República

• Contribuições culturais, sociais e tempo e a importância para a

étnicas dos imigrantes europeus atual sociedade. • Reconhecimento do contexto da

e asiáticos. desigualdade étnico-racial, social

e de gênero no Brasil.

Ciências Humanas - História
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Localizar espaços, • Localizar espaços, • A vida em sociedade: história

acontecimentos, épocas e acontecimentos, épocas e de comunidades locais, rurais,

períodos da história de sua cidade períodos da história de sua cidade quilombolas, indígenas do DF e

e do Brasil, reconhecendo-se e do Brasil, reconhecendo-se do Brasil.

como sujeito desse contexto. como sujeito desse contexto.

• Saber utilizar documentos

históricos, procedimentos

de pesquisa e outras fontes

de informação, comparando

acontecimentos históricos no

tempo e a importância para a

atual sociedade.

• Localizar espaços,

acontecimentos, épocas e

períodos da história de sua cidade

e do Brasil, reconhecendo-se

como sujeito desse contexto.

Ciências Humanas - História
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Brasil, Estados, capitais e • Brasil, Estados, capitais e • Compreender a dinâmica dos • Analisar problemas

regiões (condicionantes histórico- regiões (condicionantes histórico- principais problemas ambientais socioculturais, econômicos,

sociais, geográficos, econômicos, sociais, geográficos, econômicos, globais: aquecimento global, políticos e ambientais em sua

culturais) culturais) destruição da camada de ozônio, localidade, discutindo atitudes

chuvas ácidas. para a preservação ambiental

• Transformações culturais e suas • Transformações culturais e suas e soluções para superar a

influências no meio físico influências no meio físico • Conhecer os tipos de poluição: degradação ambiental.

ar, visual, sonora. Poluição do

• Compreender a dinâmica dos • Compreender a dinâmica dos solo e subsolo, poluição dos • Compreender a dinâmica dos

principais problemas ambientais principais problemas ambientais recursos hídricos (oceanos, principais problemas ambientais

globais: aquecimento global, globais: aquecimento global, mares, rios e lagos). globais: aquecimento global,

destruição da camada de ozônio, destruição da camada de ozônio, destruição da camada de ozônio,

chuvas ácidas. chuvas ácidas. • Regiões brasileiras: chuvas ácidas.

características, paisagens, modos

• Conhecer os tipos de poluição: • Conhecer os tipos de poluição: de produção e organização social • Conhecer os tipos de poluição:

ar, visual, sonora. Poluição do ar, visual, sonora. Poluição do ar, visual, sonora. Poluição do

solo e subsolo, poluição dos solo e subsolo, poluição dos • Aspectos geográficos do Brasil: solo e subsolo, poluição dos

recursos hídricos (oceanos, recursos hídricos (oceanos, relevo, vegetação, hidrografia recursos hídricos (oceanos,

mares, rios e lagos). mares, rios e lagos). e clima, população, tamanho e mares, rios e lagos).

distribuição

• Entender a organização • Regiões brasileiras: • Regiões brasileiras:

do espaço geográfico e o características, paisagens, modos • Conhecer as diversas fontes de características, paisagens, modos

funcionamento da natureza em de produção e organização social energia. de produção e organização social

suas manifestações cotidianas.

• Etapas de ocupação do Brasil • Realidade das diferentes • Aspectos geográficos do Brasil:

• Espaços: urbano e rural e suas comunidades (urbana, do campo, relevo, vegetação, hidrografia

semelhanças e diferenças - semelhanças, permanências e quilombolas, indígenas e outras) e clima, população, tamanho e

mudanças distribuição

Ciências Humanas - Geografia
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Conhecer a linguagem • Aspectos geográficos do Brasil: • Caracterizar o papel das • Caracterizar o papel das

cartográfica para obter relevo, vegetação, hidrografia sociedades na construção e sociedades na construção e

informações e adequar na vida e clima, população, tamanho e produção das paisagens regionais, produção das paisagens regionais,

cotidiana. distribuição considerando suas relações com considerando suas relações com

a indústria, o comércio e as a indústria, o comércio e as

• Representar o território em • Entender a organização características regionais. características regionais.

diferentes aspectos por meio de do espaço geográfico e o

mapas, maquetes e desenhos. funcionamento da natureza em • Reconhecer o papel das

suas manifestações cotidianas. tecnologias, da informação,

• Utilizar os mapas como da comunicação e dos

ferramentas de analise dos • Espaços: urbano e rural e suas transportes na configuração

fenômenos geográficos. semelhanças e diferenças de paisagens urbanas e rurais

e na estruturação da vida em

• Localização espacial, meios de • Indústria e comércio: suas sociedade.

orientação, direção, distância interferências na organização das

cidades e regiões

• Referenciais de localização,

pontos cardeais, direção, • Caracterizar o papel das

distância, as divisões e contornos sociedades na construção e

políticos dos mapas, o sistema de produção das paisagens regionais,

cores e legendas considerando suas relações com

a indústria, o comércio e as

• Tipos de mapa características regionais.

• Projeções cartográficas • Meio ambiente: preservação e

degradação

• Proporção e escala

• Desenvolvimento sustentável

Ciências Humanas - Geografia
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• TIC (Tecnologia, Informação

e Comunicação): As novas

tecnologias no cenário da

globalização

• Representar o território em

diferentes aspectos por meio de

mapas, maquetes e desenhos.

Ciências Humanas - Geografia
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Conhecer, caracterizar e • Reconhecer as fases da Lua e • Clima: diversidade climática • Clima: diversidade climática

identificar o sistema solar, seu entender as condições necessárias brasileira, clima e forma de vida brasileira, clima e forma de vida

planetas, satélites naturais e para que ocorram os eclipses

artificiais. lunares; descrevê-los e relacioná- • Poluição, desmatamento, efeito • Poluição, desmatamento, efeito

los com as fases da Lua. estufa, aquecimento global e estufa, aquecimento global e

• Compreender os diferentes catástrofes naturais catástrofes naturais

períodos iluminados do dia, as • Conhecer a origem e

estações do ano. classificação das rochas, os • Associar o clima aos fenômenos • Associar o clima aos fenômenos

suas características e uso. da altitude e diversidade de da altitude e diversidade de

• Conhecer os principais principais materiais terrestres, formas de relevo. formas de relevo.

instrumentos de localização

e orientação e criar conceitos • Fases da lua e eclipses lunares • Classificar os diferentes • Classificar os diferentes

acerca de sua importância para a tipos de clima do Brasil, suas tipos de clima do Brasil, suas

humanidade. • Calendário lunar características e relacionar os características e relacionar os

fatores climáticos a elementos e fatores climáticos a elementos e

• Expandir as noções de • Perceber as diferenças entre o fenômenos que formam fenômenos que formam

referência espacial. centro da Terra e a biosfera e as o meio ambiente. o meio ambiente.

características essenciais para a

• Comparar os tipos de orientação existência de vida. • Ar atmosférico • Visão: Interpretação que o

entre astros e instrumentos, cérebro faz do que vê

como a bússola. • Conceituar atmosfera, • Composição do ar atmosférico

reconhecer aspectos das suas • Ilusão de ótica e miragem

• Sistema solar – corpos celestes, camadas e entender os processos • Poluição do ar

tamanho relativo e distância da físicos da atmosfera para adquirir

terra (lua, sol, planetas) noções de meteorologia. • Energia

• Sistema solar: satélites naturais • Eletricidade e a vida dos seres

e artificiais humanos

Ciências da natureza

Ambiente
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Translação, rotação e • Reconhecer que o processo • Conservação, transformação e

inclinações do eixo da Terra de formação da atmosfera está geração de energia

relacionado ao processo de

• Calendário, ano bissexto e formação do planeta. • Energia eólica, hidrelétrica,

estações do ano termoelétrica

• Calendário lunar

• Pontos de referência: pontos • Noções básicas de circuito

cardeais, orientação por • Entender que as alterações da elétrico

constelações, nascente e poente atmosfera são consequências

de fatores naturais de ações • Combustíveis: álcool (origem

• Rosa dos Ventos humanas. e produção) e petróleo (origem,

extração e refino)

• Magnetismo terrestre • Constituição do planeta Terra

• Definir energia elétrica,

• Uso de bússola na orientação e • Estrutura do planeta Terra: descrever suas fontes de energia

determinação dos pontos cardeais crosta terrestre e magma e entender sua importância na

e outras formas de orientação vida dos seres humanos.

(Sistema de Posicionamento • Rochas: composição,

Global - GPS) classificação, tipos e utilização • Identificar a tecnologia no

processo de transformação dos

• Perceber as diferenças entre o • Atmosfera terrestre recursos naturais.

centro da Terra e a biosfera e as

características essenciais para a • Diferenciação entre tempo • Conhecer circuito elétrico e sua

existência de vida. atmosférico e tempo cronológico constituição: fontes de energia,

aparelhos receptores e fios de

• Clima: diversidade climática ligação.

brasileira, clima e forma de vida

Ciências da natureza

Ambiente
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Conceituar atmosfera, • Estação meteorológica • Relacionar o aumento da

reconhecer aspectos das suas corrente elétrica no circuito

camadas e entender os processos • Poluição, desmatamento, efeito à diminuição da resistência

físicos da atmosfera para adquirir estufa, aquecimento global e equivalente.

noções de meteorologia. catástrofes naturais

• Compreender os tipos de

• Reconhecer que o processo • Conceituar e diferenciar combustíveis e seus usos, bem

de formação da atmosfera está tempo atmosférico de tempo como benefícios e consequências

relacionado ao processo de cronológico. para o meio ambiente.

formação do planeta.

• Associar o clima aos fenômenos • Conhecer diferentes

• Entender que as alterações da da altitude e diversidade de equipamentos de uso cotidiano,

atmosfera são consequências formas de relevo. sua finalidade e energias

de fatores naturais de ações envolvidas para valorização do

humanas. • Classificar os diferentes consumo criterioso de energia.

tipos de clima do Brasil, suas

• Constituição do planeta Terra características e relacionar os • Reflexão e refração

fatores climáticos a elementos e

• Estrutura do planeta Terra: fenômenos que formam • Decomposição da luz branca no

crosta terrestre e magma o meio ambiente. prisma, formação do arco-íris

• Atmosfera terrestre • Identificar o oxigênio como • Reconhecer fenômenos

elemento necessário à vida na relacionados à propagação de luz.

• Tempo atmosférico (chuva, terra e conhecer formas de

sol, calor, frio, umidade, granizo, poluição do ar. • Entender os fenômenos

neve, neblina e geada) luminosos.

• Noções de lençóis freáticos

• Tempo cronológico

Ciências da natureza

Ambiente
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Água • Compreender ações para

a preservação e redução da

• Estados físicos da água poluição atmosférica.

• Mudança dos estados físicos da • Conhecer os estados físicos da

água água e reconhecer que a água

é originária de lençóis freáticos

• Ciclo da água (formação das subterrâneos.

chuvas, geadas, granizo, neve)

• Entender as causas das

• Enchentes: o papel do solo na enchentes nas cidades em virtude

regulação da infiltração da água da impermeabilização do solo.

da chuva

• Reino animal: classificação

• Observar, reconhecer a

presença do ar, identificar sua • Reino vegetal: classificação

composição e suas propriedades.

• Bactérias, protozoários e

• Identificar o oxigênio como fungos: características

elemento necessário à vida na

terra e conhecer formas de • Seres vivos

poluição do ar.

• Seres não vivos

• Conhecer os estados físicos da

água e reconhecer que a água • Relação entre os seres vivos:

é originária de lençóis freáticos cadeia alimentar

subterrâneos.

• Ecossistema

Ciências da natureza

Ambiente
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Identificar, caracterizar e • Reconhecer diversos ambientes

descrever as mudanças de e Identificar ecossistemas locais.

estados físicos da água em cada

etapa do ciclo. • Reconhecer que o ser humano

é o principal agente que modifica

• Associar a presença ou ausência os ecossistemas.

de calor e relacionar com o ciclo

da água. • Reconhecer que as relações

ecológicas na natureza

• Compreender atitudes de podem ser harmônicas ou

preservação da água quanto desarmônicas.

a recursos hídricos e consumo

sustentável desse recurso. • Indicar num ambiente natural

os componentes que constituem

• Entender as causas das esse ecossistema assim como

enchentes nas cidades em virtude as relações alimentares entre os

da impermeabilização do solo. seres.

• Reconhecer a organização do

ecossistema.

Ciências da natureza

Ambiente
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Célula • Identificação das partes do - Sistema respiratório: trocas • Diferença no desenvolvimento

corpo humano gasosas (oxigênio x gás de meninos e meninas:

• Estrutura celular: seres carbônico) menstruação, sexualidade,

unicelulares e pluricelulares • Noções básicas sobre digestão, fecundação, gravidez e herança

circulação, respiração, excreção, genética

locomoção

• Cuidados com o corpo

• Noções dos sistemas do corpo

humano: • Alimentação: função dos

alimentos (construtores,

- Sistemas digestório, circulatório reguladores e energéticos)

e respiratório

Prática de esportes e atividades

- Sistema locomotor, urinário, físicas

genital e endócrino

• Relação entre corpo humano e

pressão atmosférica (respiração

como resultado da diferença

entre pressão interna dos

pulmões e pressão atmosférica)

• Célula

• Estrutura celular: seres

unicelulares e pluricelulares

Ciências da natureza

Ser humano e saúde
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Reconhecer a organização do

corpo humano: células, órgãos,

tecidos e sistemas.

• Compreender as funções dos

sistemas do corpo humano: de

nutrição e de relação.

• Identificar e caracterizar os

sistemas do corpo humano:

sistema digestório, respiratório,

cardiovascular e urinário.

• Reconhecer os mecanismos de

interação com o ambiente por

meio do aparelho locomotor e

dos órgãos dos sentidos.

• Entender a importância de

coordenação das funções do

organismo pelos sistemas nervoso

e endócrino.

• Entender a influência que

a pressão atmosférica exerce

na respiração dos seres vivos:

inspiração e expiração.

Ciências da natureza

Ser humano e saúde
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Reconhecer a célula como

menor porção de matéria viva.

• Classificar os organismos

conforme sua estrutura celular.

• Conhecer as características

do DNA, suas funções e

funcionamento.

• Identificação das partes do

corpo humano

• Noções básicas sobre digestão,

circulação, respiração, excreção,

locomoção

• Noções dos sistemas do corpo

humano:

- Sistemas digestório, circulatório

e respiratório

- Sistema respiratório: trocas

gasosas (oxigênio x gás

carbônico)

- Sistema locomotor, urinário,

genital e endócrino

Ciências da natureza

Ser humano e saúde
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Relação entre corpo humano e

pressão atmosférica (respiração

como resultado da diferença

entre a pressão interna dos

pulmões e a pressão atmosférica)

• Célula

• Estrutura da célula: seres

unicelulares e pluricelulares

• Noções básicas de informação

genética no DNA

• Noções de célula-tronco e

transgênicos

• Compreender o fenômeno de

herança genética.

• Reconhecer a impressões

digitais como forma de

identificação do indivíduo.

• Compreender a sexualidade e

as relações de gênero.

Ciências da natureza

Ser humano e saúde
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Perceber como são formadas

e legitimadas as diferenças de

gênero.

• Desmistificar as diferenças e

preconceitos em relação ao sexo.

• Discutir questões relacionadas

à discriminação e preconceito,

igualdade de gênero e padrões de

comportamento.

• Identificar o alimento como

fonte de energia para os seres

vivos.

• Reconhecer a alimentação

adequada como um fator

essencial para o crescimento e o

desenvolvimento.

• Reconhecer as atividades físicas

como estratégia fundamental

para a promoção da saúde e

prevenção de doenças.

• Identificar a origem dos

Ciências da natureza

Ser humano e saúde
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Pele: impressões digitais

• Semelhanças e diferenças de

gênero, étnico-raciais, afetivas

entre os seres humanos e

relações socioculturais

• Diferença no desenvolvimento

de meninos e meninas:

menstruação, sexualidade,

fecundação, gravidez e herança

genética

• Cuidados com o corpo

• Alimentação

• Função dos alimentos:

construtores, reguladores e

energéticos

• Prática de esportes e atividades

físicas

• Tipos de nutrientes: vitaminas,

minerais

Ciências da natureza

Ser humano e saúde

 



 

450 
 
Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Cultura alimentar no Brasil:

alimentação regional e influência

contemporânea da mídia

• Tipos de gorduras na

alimentação: saturadas,

insaturadas, transgênicas e sua

ação no organismo.

• Uso de agrotóxicos e alimentos

orgânicos

alimentos: animal, vegetal e

mineral.

• Conhecer e identificar os tipos

de nutrientes fornecidos pelos

alimentos e suas funções.

• Compreender a importância

dos cuidados com os alimentos

durante sua preparação,

armazenamento e ingestão.

• Reconhecer os riscos e

implicações no uso de drogas.

• Promover a prevenção do uso

de drogas.

Ciências da natureza

Ser humano e saúde
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Conhecer a doenças

sexualmente transmissíveis (DST),

os modos de transmissão e

prevenção das doenças.

• Doenças sexualmente

transmissíveis (DST)

• Prevenção e uso de drogas

Ciências da natureza

Ser humano e saúde
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Identificar a tecnologia no • Registrar sequências observadas • Registrar sequências observadas • Registrar sequências observadas

processo de transformação dos em experimentos e outras em experimentos e outras em experimentos e outras

recursos naturais. atividades, identificando etapas e atividades, identificando etapas e atividades, identificando etapas e

transformações. transformações. transformações.

• Registrar sequências observadas

em experimentos e outras • Ler e interpretar textos • Ler e interpretar textos • Ler e interpretar textos

atividades, identificando etapas e informativos e imagens. informativos e imagens. informativos e imagens.

transformações.

• Reconhecer a tecnologia a • Reconhecer a tecnologia a • Reconhecer a tecnologia a

• Ler e interpretar textos nossa volta como um produto nossa volta como um produto nossa volta como um produto

informativos e imagens. humano. humano. humano.

• Reconhecer a tecnologia a • Invenções e descobertas • Invenções e descobertas • Invenções e descobertas

nossa volta como um produto realizadas no Brasil e no mundo realizadas no Brasil e no mundo realizadas no Brasil e no mundo

humano.

• Transformação de materiais • Transformação de materiais • Transformação de materiais

• Invenções e descobertas

realizadas no Brasil e no mundo • Impacto da transformações de • Impacto da transformações de • Impacto da transformações de

materiais sobre o meio ambiente materiais sobre o meio ambiente materiais sobre o meio ambiente

• Transformação de materiais

• Relação da tecnologia • Relação da tecnologia • Relação da tecnologia

• Impacto da transformações de com as Ciências Modernas e com as Ciências Modernas e com as Ciências Modernas e

materiais sobre o meio ambiente Contemporâneas Contemporâneas Contemporâneas

• Relação da tecnologia • Influência da tecnologia na • Influência da tecnologia na • Influência da tecnologia na

com as Ciências Modernas e transformação de materiais transformação de materiais transformação de materiais

Contemporâneas

Ciências da natureza

Recursos Tecnológicos
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Influência da tecnologia na • Avanço tecnológico: vacinas, • Avanço tecnológico: vacinas, • Avanço tecnológico: vacinas,

transformação de materiais medicamentos, eletrônicos e medicamentos, eletrônicos e medicamentos, eletrônicos e

alimentos industrializados alimentos industrializados alimentos industrializados

• Avanço tecnológico: vacinas,

medicamentos, eletrônicos e • Diferenciar reutilização e • Reconhecer a tecnologia • Reconhecer a tecnologia

alimentos industrializados reciclagem. presente na transformação dos presente na transformação dos

recursos naturais. recursos naturais.

• Reconhecer a tecnologia • Conhecer o processo de

presente na transformação dos reciclagem artesanal e industrial.

recursos naturais.

• Reconhecer o lixo como um

resíduo que é gerado a partir

do consumo de produtos no

cotidiano.

• Compreender ações de

preservação ambiental e entender

a necessidade de mudança de

hábitos e atitudes da sociedade.

• Reconhecer a tecnologia

presente na transformação dos

recursos naturais.

• Ambientes naturais

• Ambientes construídos

Ciências da natureza

Recursos Tecnológicos
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Impacto das ações do homem

no ambiente

• Reaproveitamento de produtos:

metais e papéis

• Compreender ações de 

preservaçãoambiental.

• Reconhecer que o ser humano é  

o principal agente que modifica os 

ecossistemas.

Ciências da natureza

Recursos Tecnológicos
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Perceber nos textos religiosos • Respeito e aceitação das • Funções da meditação, da • Funções da meditação, da

propostas de valorização da diferentes manifestações oração, das canções, músicas oração, das canções, músicas

vida, construção da cidadania e religiosas, em uma relação e da expressão corporal, como e da expressão corporal, como

superação de fundamentalismo e dialógica momentos reflexivos que momentos reflexivos que

posturas radicais divergentes de enaltecem o ser humano enaltecem o ser humano

uma ética pública plural. • Amor, cooperação, justiça e

respeito, como sentimentos • Fé como sentimento • Fé como sentimento

• Entender a necessidade de altruístas humano que busca o encontro humano que busca o encontro

propiciar para si momentos com o transcendente, com o transcendente,

reflexivos através da meditação • Funções da meditação, da independentemente da independentemente da

e ou oração, como parte da oração, das canções, músicas manifestação religiosa manifestação religiosa

valorização da vida. e da expressão corporal, como

momentos reflexivos que • Mídias e suas influências no • Mídias e suas influências no

• Valorizar a vida em função da enaltecem o ser humano comportamento humano comportamento humano

dignidade do ser humano.

• Ações voluntárias para além dos • Ações voluntárias para além dos

• Perceber o valor da existência espaços religiosos espaços religiosos

humana.

• Respeito e aceitação das

diferentes manifestações

religiosas, em uma relação

dialógica

• Amor, cooperação, justiça e

respeito, como sentimentos

altruístas

Ensino Religioso

Alteridade
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Funções da meditação, da

oração, das canções, músicas

e da expressão corporal, como

momentos reflexivos que

enaltecem o ser humano

Ensino Religioso

Alteridade
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Obs.: Material Sujeito a Alterações 

1º Bim. 2º Bim. 3º Bim. 4º Bim.

• Tradições religiosas e culturais • Tabus, mitos e realidade • Fé: sentimento humano

do Brasil nas relações socioculturais e que busca o encontro com o

psicológico-afetivas transcendente

• Lugares do sagrado no Brasil:

templos e igrejas, terreiros, • Acontecimentos religiosos e a

cemitérios indígenas, etc. origem dos mitos

• Narrativas, mitos e segredos na • Narrativas, mitos e segredos na

história dos povos história dos povos

• Cantos, danças e narrativas nas • Cantos, danças e narrativas nas

principais manifestações religiosas principais manifestações religiosas

presentes no Brasil e no mundo presentes no Brasil e no mundo

• Relações entre acontecimentos • Relações entre acontecimentos

históricos e mitos na formação históricos e mitos na formação

dos textos religiosos dos textos religiosos

• Práticas religiosas e as • Práticas religiosas e as

representações do transcendente representações do transcendente

Ensino Religioso

Simbolismo religioso
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    15.2.7.35 ANEXO  

 15.2.7.35.1 Formulários Internos 
 15.2.7.35.1.1 Conselho de Classe 
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 15.2.7.35.1.2 Avaliação 
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 15.2.7.35.1.3 Acompanhamento Bimestral 
 

Brasília, ___ de ______________ de 20___ 
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 15.2.7.35.1.4 Formulário Produção de texto 
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 15.2.7.35.1.5 Relatório de Visitas 
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 15.2.7.35.1.6 Formulários Psicogênese 
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 15.2.7.35.1.7 Formulário Diagnóstico Inicial 
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15.2.7.36 Visitas Pedagógicas 

 

Zoológico 

Público: 1º, 2º e 3º ano 

O Jardim Zoológico de Brasília foi 

inaugurado em 1957, antes mesmo da 

capital do Brasil. O parque do Zoológico 

ocupa uma área de 139,75 hectares e conta 

com diversas espécies de animais do Brasil 

e do mundo, sempre bem cuidados.  

O Zoológico conta com diversos 

viveiros e lagos artificiais para o melhor 

conforto dos mais de 1.300 animais que 

vivem por lá nos dias de hoje, alguns sob 

ameaça de extinção. São aves, répteis, 

mamíferos, totalizando mais de 300 espécies com destaque maior na fauna 

representativa da América do Sul. 

 

Fábrica da Coca-Cola 

Público: 3º,4º e 5º ano 

A visita à fábrica da Coca-Cola é uma 

atividade oferecida exclusivamente para 

escolas, para estudantes que estejam na faixa 

etária entre 08 e 10 anos. O agendamento 

deverá ser feito pelo responsável da escola, que 

se comprometerá com os seguintes requisitos: 

 Somente trazer estudantes com 

idade entre 08 e 10 anos. 

 Trazer turmas de no máximo 42 estudantes. 

 Cada escola poderá marcar visitas para até seis turmas/ano. 

 Os estudantes deverão ser acompanhados pela professora 

responsável pela turma. 

 A Escola deverá marcar dia e turno da Visita. 

http://www.soubrasilia.com/brasilia/wp-content/uploads/2013/05/zoo.jpg
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Museu de Valores 

Público: 3º ano e 4º ano 

Museu-Escola 

 O Museu de Valores mantém programa especial 

para atendimento a escolares, pelo qual são 

desenvolvidas atividades lúdico-pedagógicas adequadas 

à faixa etária e ao nível de escolaridade da turma. 

Informações sobre o dinheiro, a história do meio 

circulante e o papel do Banco Central são transmitidas 

de forma dinâmica, agradável e prazerosa. 

 

Tour por Brasília: 

Público: 4º ano 

 Memorial JK 

O Memorial JK um museu brasileiro de Brasília, 

capital do Brasil. Foi projetado por Oscar Niemeyer, 

inaugurado em 12 de setembro de 1981 e dedicado ao ex-

presidente brasileiro Juscelino Kubitschek fundador da cidade 

de Brasília. No local, encontram-se o corpo de JK, diversos 

pertences, como sua biblioteca pessoal, e fotos tanto dele 

como de sua esposa Sarah. Apresenta obras projetadas 

por Athos Bulcão em sua área externa, um vitral desenhado pela artista Marianne 

Peretti sobre a câmara mortuária e uma escultura de 4,5 metros de autoria 

de Honório Peçanha. 

 

Museu do Índio 

Construído em 1987, o Memorial dos Povos 

Indígenas foi projetado por Oscar Niemeyer em forma de 

espiral que remete a uma maloca redonda dos índios 

Yanomami. O espaço tem área construída de 2.984,08m2, 

com acesso principal através de uma rampa. Tem por 

objetivo mostrar a grande diversidade e riqueza da cultura indígena de forma 

dinâmica e viva. Com esse propósito, promove diversos eventos com a presença e a 

http://www.bcb.gov.br/gifs/museuescola14.jpg
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participação de representantes indígenas de diferentes regiões do país. No acervo, 

há , peças representativas de várias tribos, incluindo exemplares da coleção Darcy-

Berta-Galvão com destaque para a arte plumária dos Urubu-Kaapor; bancos de 

madeira dos Yawalapiti, Kuikuro e Juruna, máscaras e instrumentos musicais do Alto 

Xingu e Amazonas.  

 

Torre de TV 

A Torre de Televisão de Brasília é um projeto de 

Lúcio Costa que alia o lazer à funcionalidade. Além de 

funcionar como uma torre de televisão, o local oferece 

aos turistas uma já tradicional feira de artesanato, aberta 

aos finais de semana e um mirante a 75m que dá ao 

visitante uma vista incrível da cidade.   

É possível ver dali toda a esplanada dos 

ministérios e entender a grandeza do projeto arquitetônico urbano de Brasília. A 

Torre tem 224m de altura no total. Em sua frente há uma escultura do artista plástico 

Alexandre Wakenwit, chamada “Era Espacial”. 

 

 

Esplanada dos Ministérios 

Um dos maiores pontos turísticos de Brasília 

a Esplanada dos Ministérios está localizada no eixo 

monumental, via que corta o Plano Piloto no sentido 

Leste-Oeste, entre os edifícios dos ministérios, que 

foram projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer. 

A esplanada é formada por um conjunto de 17 

edifícios distribuídos harmoniosamente e com uma 

regularidade arquitetônica singular. 

Os edifícios, que ficam em lados opostos no Eixo Monumental, são separados 

por um grande gramado, onde acontecem shows e eventos, geralmente abertos à 

população. 

 

 

 

http://www.soubrasilia.com/brasilia/wp-content/uploads/2012/10/torre-tv.jpg
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Catedral Metropolitana 

Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, com 

cálculo estrutural do engenheiro Joaquim Cardoso, 

foi o primeiro monumento a ser criado em 

Brasília. Sua pedra fundamental foi lançada em 12 

de setembro de 1958. Teve sua estrutura pronta 

em 1960, onde aparecia somente a área circular de 

setenta metros de diâmetro, da qual se elevam 

dezesseis colunas de concreto (pilares de 

secção parabólica) num formato hiperboloide, que pesam noventa toneladas. O 

engenheiro Joaquim Cardozo foi o responsável pelo cálculo estrutural que permitiu a 

construção da catedral. 

 

Palácio do Itamaraty 

O Palácio Itamaraty, também conhecido 

como Palácio dos Arcos, é a sede do Ministério 

das Relações Exteriores do Brasil, situado 

em Brasília, capital do Brasil. Projetado pelo 

arquiteto Oscar Niemeyer, com cálculo estrutural 

do engenheiro Joaquim Cardoso, o palácio foi 

inaugurado oficialmente em 20 de 

abril de 1970 pelo presidente Emílio Médici. Atualmente, três edifícios compõem o 

complexo do Ministério: o Palácio, o Anexo I e o Anexo II, conhecido popularmente 

como "Bolo de Noiva". O palácio possui o maior hall sem colunas do mundo, com 

área de 2 800 metros quadrados. 

 

Congresso Nacional 

Ao ser transferida do Rio de Janeiro para o 

Planalto Central, a capital federal teve a marca 

luxuosa do traço de Lúcio Costa, que ganhara o 

concurso de seleção do projeto de construção da 

cidade, e do desenho de Oscar Niemeyer, que deu 

expressão de arte a cada segmento urbano construído 

para abrigar as diversas representações dos três Poderes da República. O Palácio 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A2metro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Concreto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pilar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura_hiperboloide
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tonelada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Cardozo
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_das_Rela%C3%A7%C3%B5es_Exteriores_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_das_Rela%C3%A7%C3%B5es_Exteriores_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquiteto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenheiro_civil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/Em%C3%ADlio_M%C3%A9dici
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do Congresso Nacional é um dos pilares da arquitetura monumental que dão forma 

à capital inaugurada em 1960. Está erguido na Praça dos Três Poderes, que tem 

este nome por também abrigar o Palácio do Planalto (sede do Poder Executivo) e o 

Palácio do Supremo Tribunal Federal (instância máxima do Poder Judiciário). 

Construído em terreno elevado, é visto de longe como culminância do Eixo 

Monumental que abriga a Esplanada dos Ministérios e rasga a cidade entre as suas 

porções norte e sul. 

 

 

Praça dos Três Poderes 

Praça dos Três Poderes, em Brasília, 

no Brasil, é um amplo espaço aberto entre os 

três edifícios monumentais que representam 

os três poderes da República: o Palácio do 

Planalto (Executivo), o Supremo Tribunal 

Federal (Judiciário) e o Congresso 

Nacional (Legislativo). Como em quase todos os logradouros da cidade, a parte 

urbanística foi idealizada por Lúcio Costa e as construções foram projetadas 

por Oscar Niemeyer. 

 

 

Palácio do Planalto 

Palácio do Planalto é o nome oficial do 

Palácio dos Despachos da Presidência do Brasil. É o 

local onde está localizado o Gabinete Presidencial do 

presidente da república. O prédio também abriga 

a Casa Civil, a Secretaria-Geral e o Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República. 

É a sede do poder executivo do Governo Federal brasileiro. O edifício está 

localizado na Praça dos Três Poderes em Brasília, tendo sido projetado por Oscar 

Niemeyer. O Palácio do Planalto faz parte do projeto do Plano Piloto e foi um dos 

primeiros edifícios construídos na capital. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_do_Planalto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_do_Planalto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Supremo_Tribunal_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Supremo_Tribunal_Federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Judici%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_Nacional_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_Nacional_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%BAcio_Costa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gabinete_Presidencial_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_Civil_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Secretaria-Geral_da_Presid%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gabinete_de_Seguran%C3%A7a_Institucional_da_Presid%C3%AAncia_da_Rep%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gabinete_de_Seguran%C3%A7a_Institucional_da_Presid%C3%AAncia_da_Rep%C3%BAblica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Executivo_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_dos_Tr%C3%AAs_Poderes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
https://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_Piloto_de_Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edif%C3%ADcio
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Palácio da Alvorada 

O Palácio da Alvorada é um edifício 

localizado em Brasília, no Distrito Federal, capital 

do Brasil. O palácio é designado como a residência 

oficial do Presidente do Brasil. Situa-se às margens 

do lago Paranoá, tendo sido o 

primeiro edifício inaugurado na Capital Federal, em 

30 de junho de 1958.Embora o presidente da 

República tenha no Palácio da Alvorada suas dependências para estudos e leituras, 

além de lá pernoitar, o Gabinete Presidencial está situado no Palácio do Planalto, 

onde o mandatário da Nação realmente recebe autoridades, despacha e cumpre 

seus deveres de Chefe de Estado e de Governo. 

 

Ponte Jk 

A Ponte Juscelino Kubitschek, também 

conhecida como Ponte JK, está situada 

em Brasília, ligando o Lago Sul, Paranoá e São 

Sebastião à parte central de Brasília, através 

do Eixo Monumental, atravessando o Lago 

Paranoá. Inaugurada em 15 de 

dezembro de 2002, a estrutura da ponte tem um 

comprimento de travessia total de 1200metros, largura de 24 metros com duas 

pistas, cada uma com três faixas de rolamento, duas passarelas nas laterais para 

uso de ciclistas e pedestres com 1,5 metros de largura e comprimento total dos vãos 

de 720 metros. 

 

Catetinho 

Público: 4º Ano 

O Catetinho foi a primeira residência 

oficial do presidente Juscelino Kubitschek no 

novo Distrito Federal na época da construção 

da nova capital do país, Brasília. Está situado 

às margens da BR-070, próximo a cidade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Catetinho.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resid%C3%AAncia_oficial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resid%C3%AAncia_oficial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Presidente_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Parano%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edif%C3%ADcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estudo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gabinete_Presidencial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_do_Planalto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chefe_de_Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Parano%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Sebasti%C3%A3o_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Sebasti%C3%A3o_(Distrito_Federal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eixo_Monumental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Parano%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Parano%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/15_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2002
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metros
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedestre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Largura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comprimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
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do Núcleo Bandeirante (antiga Cidade Livre).O nome é uma ligação com a então 

residência oficial do presidente, o Palácio do Catete. Projeto de Oscar Niemeyer, foi 

construído em apenas 10 dias, em novembro de 1956, é um prédio simples, feito de 

madeira, e conhecido como “Palácio de Tábuas”. 

Foi planejado sem conforto ou honras oficiais, para que o Presidente não se 

distanciasse dos trabalhadores, que viviam em barracos e tendas. Ainda hoje de pé, 

abre-se aos visitantes alguns cômodos, como a antiga suíte presidencial, a sala de 

despachos, o quarto dos membros do governo, o quarto de hóspedes e a sala de 

refeições no térreo. 

 

Transitolândia - Escola Vivencial de Trânsito 

Público: 1º ao 5º ano 

Educar para formar cidadãos conscientes das relações de trânsito é uma das 

maiores preocupações do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito 

Federal (DER). Por isso, desde setembro de 2004, funciona a Escola Vivencial de 

Trânsito, conhecida como Transitolândia, no Parque Rodoviário do DER, em 

Sobradinho. O objetivo da escola é ensinar às crianças do Ensino Fundamental (de 

escolas públicas e particulares) como ser um bom pedestre, que colabora com o 

trânsito e que não põe sua vida em risco.  

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Bandeirante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_do_Catete
https://pt.wikipedia.org/wiki/Oscar_Niemeyer
https://pt.wikipedia.org/wiki/1956
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Teatro Rodovia 

Público: 1º ao 5º ano 

De forma lúdica, policiais militares levam ações 

educativas de trânsito a estudantes do 1° ao 5º ano do 

ensino fundamental. Nas apresentações, que duram cerca 

de 45 minutos, a faixa divide o palco com o semáforo, a 

placa de trânsito, o policial e o palhaço — todos 

interpretados por seis policiais militares com conhecimentos em artes cênicas. 

 

Museu Vivo da Memória Candanga 

Público: 4º ano 

O Museu Vivo da Memória Candanga ocupa as 

instalações do já extinto Hospital Juscelino Kubitschek de 

Oliveira (HJKO), o primeiro construído no novo Distrito 

Federal. Está situado às margens da BR-040, próximo a 

cidade do Núcleo Bandeirante (antiga Cidade Livre).O 

hospital e os alojamentos dos funcionários foram 

construídos em madeira. O tempo de construção foi de apenas dois meses e a 

inauguração se deu em 1957.Após a inauguração do Hospital Distrital (atual Hospital 

de Base) o HJKO entrou em declínio, sendo desativado em 1974.No entanto, alguns 

funcionários permaneceram morando no local, que atraiu outras pessoas. Por fim, os 

moradores foram encaminhados para cidades próximas, e o lugar foi finalmente 

tombado, sendo hoje, ao lado do Catetinho, a maior representação da arquitetura da 

época da construção da nova capital do país, Brasília. 

 

IHGDF – Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal 

A função principal do Museu do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro está definida já no estatuto de 1838, que 

é a de recolher e organizar os materiais referente à História e a 

Geografia brasileiras. O Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro nasceu, em 1838, da aspiração de uma entidade que 

refletisse a nação brasileira que, não muito antes, conquistara a sua Independência. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/BR-040
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Bandeirante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Catetinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
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15.2.7.37 Palestras 

 

Cidadania e Justiça na Escola- AMAGIS 

(Associação dos Magistrados do Distrito Federal) 

Público: 5º ano 

Desenvolvido desde 

1999, o programa 

Cidadania e Justiça na 

Escola foi lançado, 

oficialmente, 

pela Associação dos 

Magistrados Brasileiros 

(AMB), com o objetivo 

de promover um contato 

direto dos estudantes com 

o Poder Judiciário e no 

propósito de levar noções 

de cidadania e justiça para 

os estudantes do 5º ano do 

ensino fundamental da rede pública de ensino. O Programa foi adotado pelo Tribunal 

de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e pela Associação dos Magistrados 

do DF - AMAGIS/DF, em 2001.  Foi assinado convênio com a Secretaria de 

Educação do DF para execução do projeto no DF, parceria que permanece até hoje. 

Assim, o Programa Cidadania e Justiça na Escola, direcionado aos estudantes do 5º 

ano do ensino fundamental, hoje, é parte integrante das ações promovidas pelo 

TJDFT, AMAGIS-DF e pela Secretaria de Educação do DF. Para as atividades, os 

professores recebem uma cartilha em forma de revista em quadrinhos, que traz, de 

maneira didática e simplificada, explicações sobre as questões que serão 

posteriormente debatidas com os magistrados, em palestras proferidas na sala de 

aula. As palestras são ministradas aos estudantes por magistrados, conforme 

cronograma firmado com a Secretaria de Educação mensalmente, a cada ano.São 

abordados temas como: a organização do Estado, a função do Poder Judiciário e 

dos profissionais do direito, adequando a linguagem técnica à infantil. O 

http://www.amb.com.br/cej
http://www.amb.com.br/cej
http://www.amb.com.br/cej
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conhecimento dos direitos e deveres afasta a violência, alcança o comprometimento 

do cidadão com o futuro do país e acolhe o valor da Justiça Preventiva. 

 

Programa de Prevenção de Acidentes- Rede Sarah 

Público: 5º ano 

O Programa de Educação e 

Prevenção de Acidentes, iniciado em 1997, 

está disponível nas unidades de Brasília, 

Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza e São 

Luís. Recebe estudantes de ensino 

fundamental para palestras educativas. 

Nas palestras, são abordados 

conteúdos referentes às lesões decorrentes 

da fragilidade do corpo humano diante da 

violência no trânsito, dos acidentes por mergulho e dos acidentes domésticos. 

 

Programa de Educação Ambiental Lobo Guará 

Público: 1º ao 5º ano 

O Programa de Educação 

Ambiental Lobo Guará, criado em 30 de 

setembro de 2003 é um programa que 

tem por objetivos gerais promover a 

Educação Ambiental para a preservação 

da fauna, flora e dos ambientes natural e 

urbano. O Programa visa inserir um 

conhecimento preservacionista, 

promovendo uma reflexão e uma 

mudança no comportamento e hábitos 

que agridam a natureza, dando ênfase à 

repressão do tráfico ilícito de animais 

silvestres. O Programa surgiu da necessidade de ações voltadas à educação do 

meio ambiente, com a finalidade de conscientizar as crianças de hoje para, no 

futuro, diminuir os ilícitos ambientais. 

http://www.sarah.br/media/1262/educacao-02.jpg?anchor=center&mode=crop&rnd=130474149310000000
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O Programa conta com uma estrutura educativa realizada por meio de 

palestras, Curso Guardiões que forma crianças guardiões ambientais e a 

apresentação do teatro com a peça “LOBO GUARÁ, O GUARDIÃO DO CERRADO”, 

em que os estudantes interagem com os atores, onde o tema principal refere-se ao 

tráfico ilícito de animais silvestres. 

 

MPDFT “ O que você tem a ver com a corrupção?” 

Público: 1º ao 5º ano 

Com o objetivo de fortalecer a cidadania na 

comunidade, a Coordenadoria das Promotorias de 

Justiça de Samambaia promoveu encontros com o 

propósito de fomentar a criação e manutenção dos 

Conselhos de Segurança Escolar nos estabelecimentos 

de ensino dessas regiões administrativas e divulgar a 

realização do Concurso Cultural do ano de 2015, que 

terá como tema “O que você tem a ver com a 

corrupção?”.  Destacando a importância de conscientizar 

crianças e adolescentes sobre o valor da honestidade e 

transparência nos pequenos atos rotineiros. A campanha é uma inciativa do 

Ministério Público brasileiro e tem por objetivo ajudar a prevenir a ocorrência de 

novos atos de corrupção por meio da educação dos mais jovens, do estímulo a 

denúncias populares e da efetiva punição de corruptos e corruptores. 
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15.2.7.38 Imagens 

 

Escola de Tempo Integral 
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Prazer em Ler 

 
 

Cutuca Terra 
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OBA/MOBFOG 

Lançamento do Foguete 
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Gincana Julina 
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Reunião Coletiva 

Construindo o PP 
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Festa Junina 

 

 

MPDFT “ O que você tem a ver com a corrupção?” 
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Recebendo com Amor 

 

 

 

 

Aniversário da Escola   
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Dia da Consciência Negra 

 

 

 

 

 

Festa da Família- Caminhada Saudável 
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Cidadania e Justiça na Escola- AMAGIS 

 

 

Dia das Crianças 
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16 TELEFONES IMPORTANTES 
 

Nome:

E-mails:

Nome:

E-mails:

Nome:

E-mails:

Nome:

E-mails:

Nome:

E-mails:

Nome:

E-mails:

Nome:

E-mails:

Nome:

E-mails:

rosangela.parro@hotmail.com

Telefones e 

local/operadora

(999) 9999 - 9996 (999) 9999 - 9997 (999) 9999 - 9998 (999) 9999 - 9999

Telefones e 

local/operadora

(999) 9999 - 9996 (999) 9999 - 9997 (999) 9999 - 9998 (999) 9999 - 9999

Telefones e 

local/operadora

(61) 98134-9852 (999) 9999 - 9997 (999) 9999 - 9998 (999) 9999 - 9999

Telefones e 

local/operadora

(61) 99382-1424 (999) 9999 - 9997 (96199) 9999 - 9998 (999) 9999 - 9999

Telefones e 

local/operadora

(61) 99871-0388 (999) 9999 - 9998 (999) 9999 - 9998 (999) 9999 - 9999

VIVO (zap)

Telefones e 

local/operadora

(61) 98664-4224 (999) 9999 - 9997 (999) 9999 - 9998 (999) 9999 - 9999

OI

Telefones e 

local/operadora

(61) 9964-27902 (61) 98141-0753 (61) 98465-7902 (999) 9999 - 9999

VIVO (zap) TIM OI

Telefones e 

local/operadora

(61) 3901 - 2513 (61) 3901 - 2514 (61) 3901 - 7758 (61) 3901-3530

Secretaria Sala Professores Direção CRE

Escola Classe 314 Sul

ec314.sul@gmail.com ec314sulcoordenacao@gmail.com

Sandra Niel de Melo Ponce

sandra.niel@hotmail.com

Bernadete Caparica P. dos Santos

bernadete_caparica@yahoo.com.br

Alexandre Bernardes Carapeto

/

alexandrecarapeto@gmail.comcarapeto.designer@gmail.com

/

Sara Maria Vieira da Silva

sarasilva62@yahoo.com.br

Rosângela S. Valente Parro
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Nome:

E-mails:

Nome:

E-mails:

Nome:

E-mails:

Nome:

E-mails:

Nome:

E-mails:

Nome:

E-mails:

Nome:

E-mails:

Nome:

E-mails:

/

/

/

Telefones e 

local/operadora

(999) 9999 - 9996 (999) 9999 - 9997 (999) 9999 - 9998 (999) 9999 - 9999

Telefones e 

local/operadora

(999) 9999 - 9996 (999) 9999 - 9997 (999) 9999 - 9998 (999) 9999 - 9999

Telefones e 

local/operadora

(999) 9999 - 9996 (999) 9999 - 9997 (999) 9999 - 9998 (999) 9999 - 9999

Telefones e 

local/operadora

(999) 9999 - 9996 (999) 9999 - 9997 (999) 9999 - 9998 (999) 9999 - 9999

Telefones e 

local/operadora

(999) 9999 - 9996 (999) 9999 - 9997 (999) 9999 - 9998 (999) 9999 - 9999

Telefones e 

local/operadora

(999) 9999 - 9996 (999) 9999 - 9997 (999) 9999 - 9998 (999) 9999 - 9999

Telefones e 

local/operadora

(999) 9999 - 9996 (999) 9999 - 9997 (999) 9999 - 9998 (999) 9999 - 9999

Telefones e 

local/operadora

(999) 9999 - 9996 (999) 9999 - 9997 (999) 9999 - 9998 (999) 9999 - 9999

/

/

/

/

/
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17 ANOTAÇÕES 
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