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Tudo o que a gente puder fazer no sentido de 

convocar os que vivem em torno da escola, e dentro 

da escola, no sentido de participarem, de tomarem 

um pouco o destino da escola na mão, também. 

Tudo o que a gente puder fazer nesse sentido é 

pouco ainda, considerando o trabalho imenso que 

se põe diante de nós que é o de assumir este país 

democraticamente [...]. 

Paulo Freire 
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta Proposta Pedagógica é pautada na Educação como forma de 

Transformação Social, visando à formação e a construção da cidadania. O 

tema escolhido foi “A Transformação Visando a Inclusão”, pois cada estudante 

representa uma rica temática individual que deve ser explorada e respeitada no 

ambiente escolar, em consonância com o planejamento coletivo e o suporte 

técnico-pedagógico, por meio de uma gestão democrática. No Ano de 2019, 

junto a esta temática, serão trabalhados os contos de fadas, com a intenção de 

trazer o encantamento das histórias para a sala de aula. 

O Projeto teve início no decorrer do ano letivo de 2013 com a 

participação de todos os segmentos. Durante o referido ano, foram realizadas 

assembleias, reuniões, coletivas e outros eventos que ajudaram a ampliar a 

compreensão sobre os eixos transversais. Foram entregues questionários às 

famílias, aos alunos e aos profissionais da Educação para a coleta de dados, e 

posteriormente feita a avaliação junto ao grupo de profissionais da escola.  

Nos anos seguintes a Proposta Pedagógica passou por alguns 

processos para reformulação, visando aprimorar a prática pedagógica e 

atender as demandas recorrentes no ano. 
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I - PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1. MISSÃO 

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

democrática, voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar 

como agente de construção científica, cultural e política da sociedade, 

assegurando a universalização do acesso à escola e da permanência com 

êxito no decorrer do percurso escolar de todos/as os/as estudantes”. 

Baseados neste preceito e sabendo que educar para a vida é uma das funções 

sociais da escola buscamos garantir educação pública de qualidade social, 

mediada pela gestão democrática e articulada à proposta de formação integral 

dos/as estudantes, num processo de inclusão educacional que objetiva a 

permanência com sucesso escolar dos (as) estudantes. 

 

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

A Escola Classe 43 de Ceilândia iniciou suas atividades em 9 de outubro 

de 1979, foi construída pelo GDF ao mesmo tempo que eram feitas as casas 

do Setor P Sul, pela antiga SHIS (hoje CODHAB – Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal).  

Inicialmente era ofertado do pré à sexta série, modelo que ficou vigente 

até o ano de 2004, quando houve a reorganização das escolas do Distrito 

Federal. Dessa forma, a partir de 2005, a Escola Classe 43 passou a atender 

os alunos do pré ao quinto ano (antiga quarta série). 

No ano de 2014, houve um aumento significativo de estudantes 

decorrente da desativação da Escola Classe 57, passando a responder, não só 

pelos novos estudantes, mas por toda documentação referente à escola.  

 No ano de 2015, com a criação do CEI (Centro de Educação Infantil) na 

quadra ao lado, os alunos da educação infantil migraram para o centro. Desde 

então, a Escola Classe 43 de Ceilândia atende os alunos do primeiro ao quinto 

ano do ensino fundamental de 9 anos.  
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No ano de 2016, foram acolhidos os estudantes do 3º, 4º e 5º ano 

proveniente do CEF 33 (Centro de Ensino Fundamental 33). 

 Desde a inauguração passaram pela direção da escola:  

Equipe gestora Período 

Zilda de Freitas Queiroz 1979-1984 

Tânia Maria de Freitas Rossi 1984-1986 

Maria Oliveira Santana César 1986-1994 

Ademar C. de Coimbra 1995-2002 

Maria Cristina Soares 2003-2007 

Renata Fagundes Campos 2008-2011 

Beatriz Alves Bem Tavares 2012-2012 

Daniela Pereira dos Santos 

Ivone Ferreira Guedes 

2013-2015 

Carlos Anicuense de Paula 

Cintia Pereira da Silva 

2016-2016 

Alda Ribeiro de Souza 

Kaio da Silva Souza 

2017- atualmente. 

  

Entre os anos 2010 e 2015 a escola funcionou em regime integral, tendo 

encerrado no ano letivo de 2016 devido a falta de recursos e de pessoal para 

dar continuidade ao projeto. 

A Escola Classe 43 de Ceilândia, hoje, tem uma média de 645 

(seiscentos e quarenta e cinco) alunos regularmente matriculados, frequentes e 

distribuídos nos turnos: matutino e vespertino. A clientela atendida compreende 

alunos na faixa de seis a quatorze anos organizados em: 06 turmas de primeiro 

ano; 06 turmas de segundo ano; 06 turmas de terceiro ano; 04 turmas de 
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quarto ano; e 04 turmas de quinto ano, totalizando 26 turmas, sendo 13 no 

matutino e 13 no vespertino. 

A participação da comunidade é relevante no processo educativo e 

podemos considerar que mais de 70% das famílias demonstram interesse e 

abertura na concretização do objetivo de inseri-las mais efetivamente nas 

atividades dos alunos na escola. A parceria comunidade/escola tem sido bem 

aproveitada no espaço escolar, visto que sempre que solicitada a comunidade 

participa prontamente das atividades propostas. 

  

3. MAPEAMENTO INSTITUCIONAL 

 

3.1 Contexto Educacional 

O Setor P Sul, implantado em 1979, está organizado por uma estrutura 

geométrica regular, similar ao desenho original de Ceilândia. O Setor P Sul 

ocupa cerca de 331 hectares, com 12.017 lotes, ou seja, 36,3 lotes por hectare. 

Entretanto, quando este setor foi implantado já se buscava aumentar a 

densidade da ocupação urbana de Ceilândia e, a exemplo do Setor O (1976) e 

do setor conhecido como Guariroba (1977), reproduziram o padrão de 

organização espacial da malha urbana original e ao mesmo tempo aumentaram 

o número de lotes por unidade de área. Nesta fase, O Setor de Habitações 

Individuais Sul - SHIS ainda concentrava a produção das unidades 

habitacionais dos assentamentos urbanos promovidos pelo poder Público. 

Aproximadamente em 1998, começou-se um movimento de 

fracionamento e vendas das chácaras que estavam ao redor do Setor P Sul. 

Este movimento fez com que várias casas fossem construídas ao redor das 

antigas moradias. Sob a égide de condomínios, surgiram vários ao redor do P 

Sul. A região costuma ser denominada popularmente como Pôr-do-sol, apesar 

de cada conjunto ter adotado ou não nomes diferentes, como Sol Nascente, 

Setor Agrário do P Sul e outros. As condições ainda são precárias nestes 

lugares, mas a tendência é a regularização, como vem ocorrendo em outros 

condomínios horizontais no Distrito Federal. (fonte: wikipedia) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_O
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guariroba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Condom%C3%ADnio
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Além do C.R.A.S., igrejas, academias e o comércio local, são pontos de 

destaque da região: 

 Casa do Cantador: 

Fica localizada na Avenida Fundação Bradesco, entre a Guariroba e a 

Avenida P1, do bairro. É lá onde são realizadas apresentações de duplas 

sertanejas, de repentistas e de emboladas de várias regiões do país, além de 

outros eventos. 

Nesta casa, sempre podemos participar de diversas atrações culturais, 

inclusive com a Rainha do P. Sul, a XXT. 

 Sítio Arqueológico: 

No Setor P Sul existe um sítio arqueológico localizado na Chácara Santa 

Terezinha nº 112. Ele foi descoberto em 1996 pelo arqueólogo Eurico Teófilo 

Miller. Os primeiros fósseis, pedras e pontas de flechas de cristal de quartzo, 

foram encontrados em 1997, com data indicativa de 10.000 anos. 

 Museu da Limpeza Urbana: 

Este museu foi inaugurado em 1996 próximo à Usina de Tratamento de 

Lixo. Ali é possível encontrar peças e sucatas de objetos antigos juntamente 

com montagens feitas pelos trabalhadores do local. 

 Setor ADE: 

A Área de Desenvolvimento Econômico - ADE é um centro industrial e 

empresarial criado para gerar vários empregos. O seu acesso é fácil por meio 

da avenida "Estádio" (Avenida Elmo Serejo). 

 Museu da Memória Viva 

O Professor Manoel Jevan Gomes, criou e mantém em sua residência, 

no P Sul, o Museu da Memória Viva dos Candangos Incansáveis da Ceilândia. 

O professor reúne objetos dos pioneiros, artefatos, fotos dos primeiros anos da 

cidade e publicações. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bradesco
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtio_arqueol%C3%B3gico
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurico_Te%C3%B3filo_Miller&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurico_Te%C3%B3filo_Miller&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3ssil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Elmo_Serejo


12 
 

3.2 Perfil dos/as Profissionais da Educação 

3.2.1 Professores  

 Ensino Fundamental 

1º ano 

- Angelina Maria Guida 

- Danielle Marques Barbosa 

- Heloísa Aparecida da Silva 

- Júnia Maria Pina de Abreu Sá 

- Lília Amorim de Oliveira 

- Talita Ferreira da Costa 

- Thissiana Barbalho Cordeiro 

- Zélia Maria Barros 

2º ano 

- Juliana Martins Araújo Campos 

- Juscileide Soares Leite 

- Marli de Oliveira Silva 

- Mônica Marques Maia Viana Jardim 

- Zilda Neris de Sousa César 

3º ano 

- Andréa de Sousa M. Braga 

- Beatriz Alves Bem Tavares 

- Eudenice Alves do Carmo 

- Francisca Lisboa Batista 

- Gabriela Pereira da Silva 

- Gracielle Bezerra Mendes Soares 

- Maria Aparecida da Conceição Timóteo Pereira 
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4º ano 

- Cristiane Guerra de Aragão de Souza 

- Rejane Rosa Araújo 

- Rita de Cássia Freire Sanches 

- Rosilane Fernandes da Silva 

5º ano 

- Anaély Cássia Lopes Melo da Silva 

- Elienice Sousa de Amorim Barroso 

- Francitoni de Souza Araújo 

- Kamila Nogueira de Assis 

CID – VOLEIBOL 

- Robson de Souza Dantas 

Educação em Movimento 

- Patrice dos Santos Nascimento 

- Poliana Fernandes Lopes Nery 

Ginástica nas Quadras 

- Jaqueline Santos Silva 

 

 Os professores desta escola, em sua maioria, possuem formação em 

pedagogia, tendo como habilitação atuação em atividades, com exceção das 

professoras do CID, Educação com Movimento e Ginástica nas Quadras, que 

são graduadas em Educação Física. Alguns são provenientes do extinto 

magistério, mas, ainda assim, possuem graduação em cursos de licenciatura, 

dessa forma, todos os professores possuem nível superior e pós-graduação. 

 

3.2.2 Carreira Assistência 

- Adilson Gonçalves Nogueira 
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- Elda Maria Ramos Laurindo 

- Elza da Silva Soares 

- Francisco de olveira Santos 

- Gaspar Alves de Oliveira 

- João Carlos Silva Monteiro 

- Josélia Maria Pinto Pugas 

- Jucerlene Alves Batista 

- Luiz Cabral de Sousa 

- Márcia Alves Moreira 

- Maria Aparecida Ambrósio Andrade 

- Maria de Fátima da Silva 

- Neusa do Nascimento Pereira 

- Paulo César de Jesus 

- Tatianne de Oliveira Martins 

- Waleska do Nascimento Pontual 

 Os funcionários da Carreira Assistência desta escola estão divididos em 

Técnicos de Gestão Escolar, Carreira Assistência a Educação, Vigilância e 

Portaria. Com a terceirização dos serviços de conservação e limpeza da 

escola e cantina, as funcionárias foram remanejadas para atuarem em 

outras funções, como, portaria, copa e cozinha e apoio administrativo. 

 

3.3 Perfil dos/as Estudantes e da Comunidade Escolar 

A comunidade atendida por esta Instituição de Ensino, em geral, é de 

baixo e médio poder econômico. Os pais demonstram razoável grau de 

instrução e alguns estudantes apresentam falta de acompanhamento e 

orientação da família. Em sua maioria, os familiares participam das reuniões 

bimestrais e eventos festivos, porém percebe-se significativa ausência em 

palestras e avaliações institucionais. Com relação à aceitação da escola, pela 
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comunidade escolar, essa se dá de forma bem abrangente, já que os mesmos 

demonstram satisfação pelo trabalho desenvolvido. 

O entorno da escola é composto por residências, escolas particulares, 

comércios e igrejas. As ruas são pavimentadas, possuem coleta de lixo diária e 

saneamento básico. Os estudantes são provenientes da comunidade e 

demonstram ter acesso ao lazer e à internet.  

 Atendemos, em média, 670 estudantes de 6 a 14 anos e sua maioria 

encontra-se na faixa etária adequada para o ano correspondente. Sendo do 

total de estudantes na escola 13 são Alunos com Necessidades Educativas 

Especiais (ANEE) e mais 26 alunos diagnosticados com transtornos em geral.  

Segue abaixo a distribuição atual: 

 

TURNO TURMAS Modalidade de 

Ensino 

Ano/Turma Nº de 

est./ano 

Matutino 

7:30 às 12:30 
14 

Ensino 

Fundamental  

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

87 

71 

80 

56 

50 

Vespertino 

13:00 às 

18:00 

14 

 

Ensino 

Fundamental 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

74 

47 

82 

75 

48 

  Nota-se que a maioria dos estudantes desta Instituição demonstra 

interesse pela experimentação do novo, pela aquisição do conhecimento, por 

meio do concreto e da ludicidade e busca a interação entre estudante-

estudante e professor-estudante.  

 A escola procura atender às expectativas da comunidade, 

proporcionando uma educação de qualidade, em que o estudante é prioridade 

em todos os aspectos, tanto cognitivo, quanto comportamental, objetivando 

contribuir com a formação integral do educando. 
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 Os estudantes são inseridos na escola por meio do Serviço Online 156 

do Governo do Distrito Federal, pelo remanejamento interno e pelas vagas 

remanescentes.  

 Apesar do empenho, a escola apresenta algumas limitações em 

decorrência dos poucos recursos humanos, principalmente no que se refere à 

falta de agentes de gestão e vigilância, auxiliares de portaria, pessoas 

habilitadas para atender na sala de leitura e laboratório de informática. Quanto 

aos estudantes portadores de deficiência física o acesso à dependência da 

escola, é dificultado por falta de estrutura como: ausência de rampas, 

necessidade de piso uniforme e banheiros adaptados. 

  De acordo com os indicadores apresentados pelas avaliações externas 

a escola obteve alguns avanços, porém insuficientes para alcançar as metas 

estabelecidas pelo ministério de Educação. Após esses resultados, medidas 

foram tomadas junto ao corpo docente no sentido de avaliar o trabalho 

desenvolvido, buscando estratégias para aprimorar mecanismos de 

intervenções junto aos discentes. 

A comunidade faz uso da escola nos finais de semana nos encontros 

religiosos, tanto evangélicos como católicos, e este mesmo grupo tem 

contribuído com serviços prestados, sugestões e demonstração de confiança 

no trabalho escolar. 

 

3.4 Infraestrutura 

A escola possui o básico que garante o funcionamento adequado do 

estabelecimento de ensino. Possuímos equipamentos que facilitam e 

enriquecem o trabalho administrativo e pedagógico como DVD, televisões, data 

show, computadores, aparelhos de som, máquina de xérox, duplicador, 

diversos materiais pedagógicos como, material dourado, ábaco, mapas, globos 

terrestres, jogos e brinquedos pedagógicos, dentre outros. 

 

3.4.1. Quanto a estrutura física da escola: 

 14 salas de aula 

 Sala de leitura; 

 Sala de Vídeo e Multimídia; 
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 Cantina com depósito de gêneros alimentícios; 

 Sala da Direção; 

 Sala para assistência; 

 Sala de Apoio a Aprendizagem; 

 Copa; 

 Banheiro masculino e Feminino para funcionários.  

 Sala de coordenação; 

 Sala de Recursos Pedagógicos; 

 Depósito de materiais; 

 Sala dos Professores 

 Secretaria para atendimento à comunidade. 

 Banheiro masculino e feminino para estudantes; 

 Sala dos servidores e terceirizados 

 2 banheiros para servidores; 

 Quadra poliesportiva coberta; 

 Parque Infantil; 

 Estacionamento coberto para funcionários. 

 

Dispomos de um laboratório de informática com 18 computadores para 

atendimento aos estudantes.  

Esta Instituição de Ensino é mantida por recursos provenientes da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, PDAF – Programa de 

Descentralização Administrativa e Financeira; pelo Fundo de Desenvolvimento 

da Educação: PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola e PDDE – Mais 

Educação, além de promover campanhas, festas, passeios pedagógicos, dia da 

delícia e bazares que contribuem para suprir as necessidades menores e mais 

urgentes da Instituição. 

. A Escola funciona na zona urbana do Distrito Federal e mantém até os dias 

atuais suas características no tocante do aspecto físico, com algumas 

adequações feitas pelas equipes gestoras e pela Secretaria de Educação, ao 

longo dos anos tais como:  

 Reestruturação do espaço destinado à secretaria; 

 Reforma dos banheiros; 
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 Pintura da escola; 

 Cobertura da quadra; 

 Cobertura do estacionamento; 

 Construção do parque; 

 Criação da sala de Leitura; 

 Criação da sala de multimídia; 

 Criação da sala de vídeo; 

 Criação da sala da equipe especializada de apoio a aprendizagem, 

subdivida com a Orientação Educacional; 

 Criação da sala de recursos; 

 Instalação do sistema de câmeras;  

 Criação da Sala da Supervisão Pedagógica. 

 

3.5 Indicadores de Desempenho Escolar 

a) Indicadores Internos 

 

Ano 
Alunos 

Matriculados 

Alunos 

Aprovados 

Alunos 

Reprovados 

Alunos 

Transferidos 

Abandono 
Total 

2013 567 505 25 37 ** 530 

2014 671 601 28 42 ** 629 

2015 618 540 25 53 ** 565 

2016 563 479 37 47 ** 516 

2017 617 532 34 51 1 566 

2018 609 583 25 34 1 583 

 

 

 

b) Indicadores Externos  

De acordo com os dados do INEP, os dados referentes à ANA (Avaliação 

Nacional da Alfabetização), obtivemos resultados satisfatórios visto que, no que 

se refere a leitura, a maior parte da escola está no nível 3 (48%), o que mostra 

uma boa apropriação da leitura e interpretação por parte dos discentes. O 

resultado em escrita também reflete o bom trabalho executado e internalizado 

pelos alunos, onde 70% dos alunos estão no nível 4. 
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Já na proficiência em matemática, o resultado foi mais diluído entre os 

níveis, mas, ainda assim, 42,16% dos nossos alunos apresentaram resultados 

referentes ao nível 4 da avaliação. (Apêndice) 

Quanto aos dados referentes às demais avaliações do SAEB, obtivemos 

os seguintes resultados: 

 

Histórico 

Ano IDEB DF Meta Projetada UE IDEB UE Variação IDEB UE* 

2005 4.5 - 5  

2007 4.8 5.1 5.3 ▲ +0.3 

2009 5.3 5.4 6.1 ▲ +0.8 

2011 5.4 5.8 5.8 ▼ -0.3 

2013 5.6 6 5.9 ▲ +0.1 

2015 5.6 6.3 6.2 ▲ +0.3 

2017 6.0 6.5 6.1 ▼ -0.1 

 

 

Desta forma, podemos observar que embora a escola tenha 

apresentado avanços no que se refere aos indicadores externos, a instituição 

ainda está abaixo das médias projetadas.  
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II - FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

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

diferentes que geram conflitos e oportunidades de criação de identidades.  

“Espaço de difusão sociocultural; e também é um espaço no qual os sujeitos 

podem se apropriar do conhecimento produzido historicamente e, por meio 

dessa apropriação e da análise do mundo que o cerca, em um processo 

dialético de ação e reflexão sobre o conhecimento, manter ou transformar a 

sua realidade. [...]..  (PPP Carlos Mota, p.18). Desse modo, “A ação educativa 

deve ir além das aprendizagens de conteúdos formais, reconhecendo 

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

consiga superar a distância entre o que se constrói dentro e fora da escola”.  

(PPP Carlos Mota, p.20). 

É necessário ensinar aos educandos não apenas a ler e escrever, mas a 

desenvolver atitudes solidárias, como afirma Paulo Freire: “É preciso plantar a 

semente da educação para colher os frutos da cidadania”. Dessa forma, as 

escolas necessitam trabalhar as capacidades humanas, de modo a 

desenvolver no aluno procedimentos e habilidades para uma atuação 

responsável, crítica, democrática e solidária na sociedade. 

A Escola Classe 43 de Ceilândia visa construir um espaço de auto-

reflexão e do desenvolvimento de sensibilidades e das capacidades intelectuais 

embasadas em valores éticos, necessários à formação de profissionais 

comprometidos com a construção de uma sociedade mais humana. 

Os processos de mudança do ensino têm se dado de forma gradual e a 

escola tem a preocupação de contemplar questões de interesse comuns aos 

educandos e à sociedade. O aluno deve estar inserido de forma participativa no 

meio ao qual faz parte, de forma a estabelecer relações para interagir, 

transformar e reelaborar a sua e outras realidades. Dessa forma o trabalho 

escolar contribuirá para a aprendizagem numa perspectiva de letramento nas 

práticas sociais. 

Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de 

Vygostky e Pedagogia Histórico-crítica, o homem é compreendido como um ser 

que aprende e se constrói em interação com o com o meio social e natural que 
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o cerca. Sendo assim, a escola e todos os seus atores são convocados a 

juntos, pensar e fazer educação por meio da imersão constante na vida diária e 

seus acontecimentos, considerando a não-neutralidade que caracteriza nossa 

atuação nas diferentes situações que envolvem a existência humana.  

Educar para a vida é nossa função, enquanto escola. Então foi pensado 

em se fazer a junção da educação para a diversidade, inclusão e meio 

ambiente, por serem temas afins e estarem em foco, fazendo-se o elo entre 

eles e as disciplinas do currículo, no intuito de contextualizar e promover a 

interdisciplinaridade. 
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III - CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS 

ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  

 

O Projeto Educativo da Escola Classe 43 de Ceilândia, fundamenta-se 

nos princípios legais da educação brasileira: Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9394/96, Parâmetros Curriculares Nacionais, Currículo em 

movimento do Distrito Federal – Anos Iniciais, Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos da criança, Declaração 

de Salamanca, Estatuto da Criança e do Adolescente, Decreto nº 3.298/99 e o 

Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino 

do Distrito Federal, 5ª Edição - Brasília, 2009. 

Dessa forma, nossos princípios são: 

 Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

 Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura indígena e 

afro-brasileira, a arte e o saber; 

 Ampliação das possibilidades de aprendizado e de compreensão de 

mundo e de si; 

 Combate aos preconceitos, discriminações negativas e bullying; 

 Respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e a 

preservação dos recursos naturais; 

  Possibilidade de apropriar-se de diferentes linguagens e saberes que 

circulam em nossa sociedade; 

 Valorização da sensibilidade, da criatividade e da ludicidade.  

 

O Regimento Escolar é exatamente o instrumento direcionador para as 

ações desenvolvidas no sistema de ensino, pois oferece aos gestores 

educacionais, aos docentes e discentes, bem como à comunidade, subsídios 

para atuarem de maneira legal e imparcial na tomada de decisões e atitudes, 

assegurando a aplicação do processo democrático a todos. 

Esse documento, norteador da conduta educacional subdivide-se em 

quatro títulos: Organização das Instituições Educacionais, Regime Escolar, 

Instituições Escolares e Disposições Gerais e Transitórias. 
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O primeiro título, da Organização das Instituições Educacionais, trata da 

estrutura organizacional, que deve oferecer atendimento pedagógico, vinculada 

diretamente a Subsecretaria de Educação Pública; dos fins e princípios de 

liberdade e solidariedade humana; da organização administrativa que 

compreende: o Conselho Escolar; a Direção e a Secretaria Escolar; da 

organização pedagógica incluindo o Conselho de Classe, a Coordenação 

Pedagógica, a Orientação Educacional, o Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem e a Sala de Recursos; dos serviços complementares oferecidos 

pelas instituições de ensino, o laboratório de informática, o apoio ao estudante; 

e das atribuições e direitos do corpo docente e discente. 

A Instituição faz uso do Regimento disciplinar; da Lei Complementar de 

23 de dezembro de 2011; do planejamento e controle da avaliação das 

atividades desenvolvidas; do nível; das etapas e das modalidades de educação 

e ensino, como: a Educação Infantil, o Ensino Fundamental (anos iniciais), a 

Educação Inclusiva e a Educação Integral. Trata também, do currículo, da 

verificação do rendimento escolar, da transferência e do aproveitamento de 

estudos. 

O segundo título, o do Regimento Escolar, normatiza a duração e a 

carga horária diária e bimestral do ano letivo e estabelece as regras para a 

efetivação das matrículas e renovações anuais, conforme cada caso, 

determinando quando as instituições devem expedir históricos, declarações e 

certificados, observando a legislação em vigor. 

O terceiro título, o das Instituições Escolares, trata do Caixa Escolar, do 

Conselho Escolar, estabelecendo regras para sua formação, os limites de 

autoridade de cada um e suas finalidades. 

E, por fim, o quarto título, o das Disposições Gerais e Transitórias, 

aborda os assuntos mais específicos da prática escolar, como a dos estudantes 

que comparecem às aulas sem uniforme e, o de escolas, que por darem 

atendimento específico, podem ter regimento próprio desde que aprovado pela 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. 

Numa visão humanista, a escola objetiva desenvolver plenamente todo o 

potencial da criança, formando-a intelectualmente, para o exercício da 

cidadania e para o conhecimento do mundo do trabalho. 
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Com a intenção de proporcionar aos alunos desta Instituição, uma 

educação de qualidade, nos baseamos em autores renomados, os quais 

norteiam o trabalho pedagógico diário, tais como Ausubel, Piaget, Vygotsky, 

Perrenoud, Villas Boas e Alvarez. 

David Ausubel nos propõe um trabalho, em que o mais importante ponto 

é desenvolver na criança a aprendizagem significativa. Para que a 

aprendizagem ocorra, é preciso entender o processo de modificação do 

conhecimento, em vez de comportamento em um sentido externo e observável, 

e reconhecer a importância que os processos mentais têm nesse 

desenvolvimento. As ideias de Ausubel, também se caracterizam por 

basearem-se em uma reflexão específica sobre a aprendizagem escolar e o 

ensino, em vez de tentar somente generalizar e transferir conceitos ou 

princípios explicativos extraídos de outras situações ou contextos de 

aprendizagem. 

Segundo Ausubel, para haver aprendizagem significativa, são 

necessárias duas condições: em primeiro lugar, o aluno precisa ter uma 

disposição para aprender: se o indivíduo quiser memorizar o conteúdo 

arbitrária e literalmente, então, a aprendizagem será mecânica; em segundo, o 

conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser potencialmente significativo: o 

significado lógico depende somente da natureza do conteúdo e o significado 

psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem. Cada aprendiz faz uma 

filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para si próprio (AUSUBEL, 

1982). 

 Em concordância com as ideias de Ausubel, surge a necessidade de 

complementar o fazer pedagógico com Piaget, o qual defende que:  

Uma maneira adequada de ampliar e/ou modificar as estruturas 
do aluno consiste em provocar discordâncias ou conflitos 
cognitivos que representem desequilíbrios a partir dos quais, 
mediante atividades, o aluno consiga reequilibrar-se, 
superando a discordância reconstruindo o conhecimento 
(PIAGET,1997). 
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 Cabe apontar, que o aprendizado não se dá exclusivamente a partir da 

relação professor x estudantes, que se estabelece dentro da sala de aula, mas 

a partir do exercício social dos mesmos, no contato com a realidade em que os 

professores e alunos estão envolvidos. Há, também, que se considerar o 

histórico de vida do estudante. Por isso, a equipe pedagógica e o corpo 

docente desta Instituição de Ensino têm a preocupação de considerar e 

valorizar a vivência de cada um, conhecer seu ambiente familiar e desenvolver 

atividades que proporcionem a participação dos pais dentro da escola.   

 Esta Instituição preocupada com o desenvolvimento infantil toma como 

ponto de partida, o fato de que o aprendizado das crianças começa antes delas 

entrarem na escola, ou seja, qualquer situação de aprendizado com a qual a 

criança se defronte na escola tem sempre uma história prévia. Afirmada por 

Vygotsky: 

Continua-se afirmando que o aprendizado tal como ocorre na 
idade pré-escolar difere nitidamente do aprendizado escolar, o 
qual está voltado para a assimilação de fundamentos do 
conhecimento científico. No entanto, já no período de suas 
primeiras perguntas, quando a criança assimila nomes de 
objetos em seu ambiente, ela está aprendendo... 
(VYGOTSKY,1991a, p.95). 

 

 Considerando que “os fatores biológicos preponderam sobre os sociais, 

apenas no início da vida da criança, gradativamente as interações sociais com 

adultos mais experientes governam o desenvolvimento do pensamento e o 

próprio comportamento da criança” (VYGOTSKY,1991), de fato, aprendizado e 

desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da 

criança e a escola deve atentar para este fato.  

 Apesar de não ter elaborado uma pedagogia, Vygotsky deixou ideias 

sugestivas para a educação. Atento à natureza social do ser humano, que 

desde o berço vive rodeado por seus pares em um ambiente impregnado pela 

cultura, defendeu que o próprio desenvolvimento da inteligência é produto 

dessa convivência. Para o referido autor, “na ausência do outro, o homem não 

se constrói homem” (VYGOTSKY, 1991). 
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 Assim, o trabalho desta Instituição de Ensino é pautado em estudos e 

conhecimentos legais, objetivando a qualidade de ensino letrado, o 

crescimento pessoal e cognitivo do educando, o respeito à diversidade, o 

acolhimento às crianças com necessidades especiais, considerando sempre o 

estudante como ser social e inserido em um contexto escolar com rico histórico 

de vida, não deixando de utilizar a ludicidade no processo de ensino-

aprendizagem. Além, de priorizar uma avaliação formativa pautada no 

movimento dialético no qual os atores fazem uso do diálogo que se estabelece 

entre avaliador e avaliado favorecendo a reflexão sobre a aprendizagem como 

diz Villas Boas (2008) “a avaliação está a serviço da aprendizagem”. Sendo 

assim a maior finalidade da avaliação é auxiliar, ao invés de punir, expor ou 

humilhar os estudantes. Avalia-se para garantir algo e não apenas para coletar 

dados sem maiores intervenções durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Ademais, a avaliação formativa demanda acompanhamento sistemático do 

desempenho dos/as estudantes, sendo realizada permanentemente.  
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IV -  OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E 

ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 

1. Gestão Pedagógica e Gestão das aprendizagens e dos 

resultados educacionais 

 

Objetivos: 

  Promover aulas lúdicas por meio de cantigas de roda, contação de 

histórias, dramatizações, passeios pedagógicos, dentre outros. 

 Incentivar e oportunizar a leitura e produção de texto, por meio do 

Projeto “Literatura Gera Cultura”, bem como na descoberta criação e 

compreensão do mundo. 

 Enriquecer o espaço pedagógico cultural. 

 Oportunizar o trabalho pedagógico, promovendo uma prática 

interdisciplinar, por meio dos Conselhos de Classe, considerando-os 

como momento e espaço de avaliação diagnóstica e reflexiva. 

 Sistematizar, orientar e acompanhar ações pedagógicas que estejam 

relacionadas ao atendimento dos ENEE’s. 

 Despertar o interesse pela diversidade humana, não esquecendo a 

pluralidade cultural, respeitando a individualidade de cada um. 

 Participar, efetivamente, dos projetos do governo na área de educação, 

bem como, cursos de formação continuada para professores e 

servidores.  

 Diminuir os índices de repetência, ao rever os procedimentos 

metodológicos em relação aos estudantes com ritmo de aprendizagem 

diferenciada por motivos diversos, na tentativa de elevar sua autoestima.  

 

 

Estratégias: Promover, no espaço da coordenação pedagógica, 

momentos de reflexão, elaboração e pesquisa que possibilitem a melhora da 

prática, embasados nos referenciais e pressupostos teóricos que regem a 
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Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; nomeação de supervisor 

pedagógico. 

 

2. Gestão Participativa e de Gestão de Pessoas 

Objetivos:  

 Promover na escola encontros (reuniões, debates) em que professores, 

coordenadores e equipe gestora possam analisar, continuamente, o 

papel da avaliação como instrumento de melhoria no ensino e no fazer 

pedagógico.  

 Fortalecer o Conselho Escolar com instrumento de participação e 

transformação da escola. 

 Motivar e valorizar todos os funcionários, oferecendo um ambiente 

propício ao trabalho. 

 

Estratégias: Realizar a avaliação institucional, de forma a promover 

ações que descentralizem a tomada de decisões por parte dos gestores 

escolares, promovendo espaços para diálogos e debates que busquem a 

melhoria da escola, além de, inserir o conselho escolar no dia a dia escolar 

oportunizando   

 

 

3. Gestão Administrativa e Financeira 

Objetivos:  

 Utilizar os recursos do Governo (PDAF, PDDE) de maneira a oportunizar 

aos estudantes e professores melhorias no ambiente escolar e aquisição 

de materiais pedagógicos. 

 Estimular a participação nas formações continuadas oferecidas pela 

Instituição de Ensino, Secretaria de Educação e Ministério da Educação. 

 

Estratégias: Fornecer aos professores as informações pertinentes as 

formações ofertadas pela Secretaria de Educação e Ministério da Educação, de 

modo a estimular a formação continuada do corpo docente; garantir a 
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transparência na prestação de contas, evidenciando as necessidades da escola 

e o destino dos recursos provenientes da Secretaria de Educação. 

 

 

4. METAS: 

PDE 

Nº 
meta 

Nº METAS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

5 

 Alfabetizar todas as crianças, até o final do 3º ano 
do Ensino Fundamental. 

X X X X X X 

 

5.1 

 Estruturar os processos pedagógicos de 
alfabetização, nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, articulando-os com as estratégias 
desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e 
valorização dos/as professores/as alfabetizadores 
e com apoio pedagógico específico, a fim de 
garantir a alfabetização plena de todas as 
crianças. 

 

X X X X X X 

 

6.4 

  Fomentar a articulação da escola com os 
diferentes espaços educativos, culturais e 
esportivos e com equipamentos públicos, como 
centros comunitários, olímpicos, bibliotecas, 
praças, parques, museus, teatros, cinemas e 
planetários. 

X X X X X X 

 

 

      7 

 Fomentar a qualidade da Educação Básica em 
todas as etapas e modalidades, com melhoria do 
fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 
atingir as médias do IDEB para o DF, dando 
uniformidade aos processos de avaliação das 
escolas. 

X X X X X X 
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V - ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

 

1. Organização escolar: regime, tempos e espaços 

Esta Instituição de Ensino funciona no regime de ciclos. O primeiro ciclo 

compreende as turmas do 1º, 2º e 3º anos e o segundo ciclo com os 4º e 5º. 

Conforme consta no Guia Prático Organização Escolar em Ciclos Para as 

Aprendizagens:  

Os Ciclos para as Aprendizagens representam outra forma de 
organização dos tempos e dos espaços escolares, pois consideram a 
lógica do processo, a utilização de uma pedagogia diferenciada, o 
trabalho coletivo e a avaliação formativa, visando promover a 
progressão dos estudantes sem prejuízo da qualidade. (Guia Prático, 
p.11) 

A escola entende que, para que haja sucesso no ciclo, são necessários 

alguns procedimentos tais como: a garantia dos reagrupamentos intraclasse e 

interclasse, do reforço escolar, do projeto interventivo envolvendo toda a equipe 

pedagógica, do foco nas quatro práticas leitura e interpretação; produção 

textual – oral e escrita; da análise linguística; da sistematização para domínio 

do código, do letramento matemático e da avaliação formativa no processo de 

ensino-aprendizagem. As intervenções são planejadas com acompanhamento 

da supervisão, coordenação pedagógica e pedagoga escolar. 

A Instituição conta com o apoio dos técnicos e agentes de gestão 

educacional no desenvolvimento das atividades planejadas no decorrer do ano, 

os quais também participam das formações, reuniões e avaliações.  

Em relação aos estudantes com necessidades especiais são feitas, 

sempre que necessário, as adequações curriculares, com o objetivo de 

estabelecer uma relação harmônica entre as necessidades e a programação 

curricular, de tal forma que os estudantes são beneficiados com adequações 

significativas de grande e pequeno porte, às quais formam um conjunto de 

procedimentos avaliativos, metodológicos, organizacionais e temporais, 

conforme respaldo da lei 9394/96, das Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (cap. I e II, art. 59). 
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A organização dos objetivos, conteúdos e das avaliações é feita 

conforme a orientação do Currículo em Movimento do Distrito Federal, 

fornecida pela Secretaria de Estado de Educação, concomitantemente aos 

temas transversais, além das diretrizes pedagógicas e diretrizes de avaliação. 

Portanto, todo planejamento anual é discutido com toda comunidade 

escolar em reuniões coletivas e em assembleias, onde são registradas as 

impressões em formulários gerando atas. Além de no decorrer do ano serem 

feitas as Avaliações Institucionais, momento em que todos os segmentos 

avaliam fazendo uma reflexão do andamento da Instituição, principalmente, no 

que se refere ao trabalho pedagógico. Quando necessário são realizadas 

mudanças no intuito de aprimorar o trabalho desenvolvido.  

A Instituição acolhe o Projeto CID - Centro de Iniciação Desportiva com a 

modalidade Voleibol, que atende estudantes dessa instituição e da comunidade 

escolar, coordenado por um professor de Educação Física da Secretaria de 

Educação. O CID funciona as quartas e sextas, nos dois turnos visando 

atender da melhor maneira possível os alunos matriculados. E ainda, o Projeto 

Educação com Movimento que tem como objetivo trabalhar as várias 

potencialidades dos movimentos corporais atendendo a todos os estudantes 

desta da Instituição. 

 

 

2. Direitos Humanos, educação Inclusiva e diversidade 

É sabido que educar para a vida, sob uma perspectiva de valorização do 

ser humano favorece o desenvolvimento de um pensamento ético e crítico da 

cidadania. A atual conjuntura de fatos que englobam educação, nos mostra que 

é preciso unir esforços na busca da qualidade de vida, visando melhorias em 

atitudes que promovam o bem comum.  

A escola, como instituição formadora de opiniões, não pode deixar de 

envolver a comunidade escolar no processo educativo e de formação pessoal 

na busca da cidadania e atitudes responsáveis para com o meio que fazemos 

parte. 

Nesse sentido, a escola trabalha com o intuito de respeito e valorização 

do ser humano, com o compromisso ético de realizar o exercício da cidadania a 

partir do convívio social, exaltando e compreendendo a individualidade de cada 
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um, zelando pelos direitos e deveres a serem cumpridos e o cuidado consigo e 

com o outro. 

É preciso que o indivíduo se sinta parte de uma comunidade e saiba das 

responsabilidades que cada ser possui. Em se tratando das comunidades de 

convívio, partimos do micro para o macro, visto que a formação do ser humano 

começa na família onde se dá início ao processo de humanização e acesso 

aos valores morais e éticos.  

A percepção do aluno como participante de um grupo deve ser 

reconhecida como recurso positivo, para que se possa refletir o meio social e 

cultural nos quais cada aluno está inserido. Na escola, o aluno tem contato com 

outras culturas, crenças e valores que possibilita a percepção da diversidade 

existente em outros ambientes, facilitando assim, o exercício diário do respeito 

ao próximo e suas singularidades, visto que, educar para a cidadania envolve a 

aquisição de valores, conhecimentos e aprendizagens que fazem parte da vida 

pública. 

 

3. Projetos Interdisciplinares 

As atividades propostas e as avaliações escritas buscam seguir uma 

temática que leva em conta um tema gerador, desencadeando uma 

interdisciplinaridade com os conteúdos de cada ano.  

 A Coordenação Pedagógica interage junto aos professores para dar 

suporte no planejamento e execução das atividades, com base nas estratégias 

estabelecidas, respeitando o nível de aprendizagem do educando, a fim de 

enriquecer o processo ensino-aprendizagem, utiliza-se recursos como: 

laboratório de informática, sala de vídeo, jogos pedagógicos e desportivos.   

 

Os projetos desenvolvidos pela Instituição são: 

 

 Projeto Sebrae JEPP 

Responsáveis: todos os professores, supervisora, coordenadores, equipe 

gestora e Monitoria do SEBRAE 

Objetivo: Disseminar a cultura empreendedora e orientar para o plano de 

negócios de maneira a estimular os comportamentos empreendedores entre 
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crianças e adolescentes, incentivando-os à prática do empreendedorismo e 

o protagonismo juvenil. 

Clientela: Estudantes do 1º ao 5º ano. 

 

  Projeto “Era uma vez...E.C. 43 Devoradores de livros” – (Feira Literária 

Empreendedora) 

Responsáveis: todos os professores, supervisora, coordenadores e equipe 

gestora. 

Objetivo: Despertar o interesse e o gosto pela leitura, ampliando assim o 

universo linguístico da criança, buscando o envolvimento da família nesse 

processo. 

Clientela: Estudantes do 1º ao 5º ano. 

 

 Projeto: uso sustentável da água 

Responsáveis: Todos os professores, coordenadores e equipe gestora. 

Objetivo: Com vistas a semana de conscientização do uso sustentável da 

água e o período de escassez que o DF se encontra, busca-se 

conscientizar os alunos quanto ao uso da água. 

Clientela: Estudantes do 1º ao 5º ano 

 

 Projeto Interventivo: 

Responsáveis: professores, coordenadores, pedagoga, sala de recursos e 

equipe gestora. 

Objetivo: Desenvolver um trabalho interdisciplinar, que proporcione a 

aquisição do conhecimento com relação à leitura, à escrita e ao raciocínio 

lógico-matemático. 

Clientela: Estudantes que estão com dificuldade no processo de 

aprendizagem – 4º e 5º ano. 

 

 Projeto “Semana de Educação para a Vida” – Resgate da parceria família e 

escola. 

Responsáveis: Todos os segmentos da escola. 

Objetivo: Proporcionar a participação da comunidade no ambiente escolar, 

buscando estimular a relação de afetividade, de conhecimento e troca de 
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experiências entre estudantes, pais, docentes e servidores resgatando a 

valorização da família. 

Clientela: Estudantes do 1º ao 5º ano.  

 

 Festa Junina 

Tema: “Arraia Encantado” 

Responsáveis: Todos os segmentos. 

Objetivo: Oportunizar um espaço para investigação, apreciação e 

apresentação de atividades que promovam a cultura, por meio da divulgação 

de danças, músicas, costumes e roupas, envolvendo os personagens dos 

contos de fadas. 

Clientela: Estudantes do 1º ao 5º ano. 

 

 Dia Nacional de luta da Pessoa com Deficiência 

Responsável: Equipe gestora, professores e sala de recursos. 

Objetivo: Sensibilizar toda comunidade escolar ao reconhecimento de que 

“todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos” 

(Declaração dos Direitos Humanos). Viabilizar a promoção do exercício da 

cidadania, pautado no respeito a todos, de modo indistinto.  

Clientela: Estudantes do 1º ao 5º ano.  

 

 Projeto CID (Centro de Iniciação Desportiva de Voleibol) 

Responsável: Professor de Educação Física 

Objetivo: Oportunizar o acesso à cultura corporal desportiva, como meio de 

educação consciente, construtiva, socializadora, permanente e 

transformadora. 

Clientela: crianças e adolescentes entre 09 e 17 anos de ambos os sexos. 

 

 Projeto Educação com Movimento 

Responsáveis: Professoras de Educação Física 

Objetivo: Oportunizar o acesso à cultura corporal desportiva, como meio de 

educação consciente, construtiva, socializadora, permanente e 

transformadora. 

Clientela: Estudantes do 1º ao 5º ano.  
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 Projeto Ginástica nas Quadras (PGInQ) 

 Responsáveis: Professora de Educação Física 

 Objetivo: Oportunizar o acesso à cultura corporal desportiva, como meio de 

educação consciente, construtiva, socializadora, permanente e 

transformadora. 

 Clientela: Comunidade escolar.  

 

 Horta escolar 

Responsável: Equipe Gestora, professores, coordenação, e comunidade 

escolar. 

Objetivo: Mostrar ao aluno a importância de se cuidar do meio ambiente, o 

cultivo para consumo possibilitando uma alimentação saudável e uma 

educação para a sustentabilidade. 

Clientela: Estudantes do 1º ao 5º ano. 

  

As atividades acima relacionadas visam a construção do conhecimento e 

desenvolvimento do espírito crítico do educando, favorecendo a criatividade e a 

interação social, de modo a incentivar o descobrimento das potencialidades 

individuais e coletivas 

 

4. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades 

Com relação ao projeto transição, esta escola pode ser considerada 

intermediária, haja vista que recebemos alunos do CEI 01 (Centro de Educação 

Infantil 01) e daqui os alunos migram automaticamente para o CEF 18 (Centro 

de Ensino Fundamental 18). Desta forma, quanto aos alunos recebidos pelo 

CEI, foram pensadas atividades onde os alunos, no final do segundo período, 

se encaminham para esta escola, onde conhecem as dependências e 

funcionários e participam de momento de contação de histórias. Já os alunos 

que estão encerrando o quinto ano do Ensino Fundamental de nove anos nesta 

instituição, participam de momento de acolhida e palestra na escola sequencial. 

Além, da troca de professores no Projeto Interventivo. O projeto tem o intuito de 

minimizar as dificuldades que os alunos encontram ao passar pelas etapas 

escolares. 
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5. Relação escola-comunidade  

A Instituição de Ensino precisa ser um espaço de formação, informação, 

diálogo e de mudança em que a aprendizagem de conteúdos deve, 

necessariamente, favorecer a inserção da comunidade escolar no dia-a-dia das 

questões sociais no universo cultural macro, assim, defendendo os eixos da 

cidadania, da diversidade e da sustentabilidade humana.   

Um fator importante para realização desse trabalho é a permanência do 

estudante na escola, para tanto é feito um acompanhamento sistemático da 

frequência escolar dos estudantes com bilhetes, reuniões, aulas atrativas e 

encaminhamentos ao Conselho Tutelar. 

 Durante o ano letivo a Instituição realiza projetos que envolvem toda 

comunidade escolar. Cabe à escola, portanto, desenvolver um trabalho que 

leve em conta à clientela que atende procurando adequar os eixos transversais 

e as competências a serem desenvolvidas durante o ano, para assim, chegar à 

formação plena dos estudantes. 

A diversidade cultural é trabalhada ao longo do ano letivo, como previsto 

no Artigo 26-A da LDBEN (Lei 10.639/2003 e 11.645/2008), ao buscar, no 

percurso do cotidiano, sistematizar fundamentos para uma educação 

multicultural crítica no ensino de forma interdisciplinar. Estes conceitos são 

contextualizados a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira 

e Africana, bem como a Cultura Indígena. 

 

6. Atuação Articulada dos Serviços de Apoio  

Para nos auxiliar no processo de ensino-aprendizagem e apoio à família, 

contamos com os seguintes serviços: Serviço de Orientação Educacional - 

SOE e o Serviço de Apoio à Aprendizagem. 

O Serviço de Orientação Educacional, tendo à frente a Orientadora 

Celma Marinho, leva em conta a necessidade de trabalhar o estudante de 

forma integral, pois se faz necessário uma atuação ampla que priorize ações 

preventivas. Dessa forma, o Serviço de Orientação Educacional funciona como 

um elo importante entre pais, estudantes e professores, que procura 

desenvolver ações que envolvam os fatores cognitivos, físicos, psíquicos e 
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sociais, viabilizando a consecução do processo de formação do estudante 

como um todo. 

O Serviço de Apoio à Aprendizagem caracteriza-se como um serviço 

técnico-pedagógico, de caráter multidisciplinar, prestado por profissionais com 

formação e devidamente habilitados em Pedagogia ou Psicologia, sempre em 

articulação com o profissional do serviço de Orientação Educacional e Sala de 

Recursos, quando se tratam de estudantes com necessidades especiais, a 

frente deste serviço nesta Instituição de Ensino, estão as profissionais: Janete 

Dias (pedagoga) e Tatianne Oliveira (psicóloga), sendo que esta atua, também, 

na Escola Classe 46 de forma itinerante. 

 A atuação dos Serviços Especializados de Apoio à Aprendizagem 

distingue-se por meio de ações preventivas, institucionais e interventivas, para 

o pleno desenvolvimento dos estudantes que apresentam dificuldades de 

aprendizagem ou necessidades educacionais especiais. 

 Dentre as atividades realizadas de forma conjunta com os serviços, 

estão: Orientar a comunidade escolar sobre o sistema de garantia de direitos 

da criança e do adolescente e das pessoas com necessidades especiais; 

participar, auxiliar das ações na semana pedagógica, do planejamento 

pedagógico e da avaliação pedagógica; Elaboração de projetos, slide, 

palestras, oficinas, contação de histórias; Elaboração de atividades temáticas; 

conversas individualizadas conversas com as turmas, registros de fichas, atas 

e atividades; Palestra na Semana  de Educação para a Vida Atividades/oficinas 

voltadas para orientação sobre atitudes que colaboram para o aproveitamento 

dos estudos na escola e em casa, etc. 

 

7. Atuação dos/as educadores/as sociais voluntários/as, jovens 

candangos, educadores/as comunitários/as, monitores/as, entre outros.  

Os educadores sociais, bem como os monitores trabalham de maneira a 

auxiliar o trabalho desenvolvido na educação integral, de acordo com as 

atividades propostas no Plano de Ação da Escola. 

 Esta Instituição de Ensino conta com os Educadores Sociais Voluntários 

que atuam, sob orientação e supervisão do Profissional da Sala de Recursos, 
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atividades de acompanhamento, higiene pessoal e incentivo aos estudantes, 

bem como de outras atividades voltadas para a área de Educação Especial. 
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VI - PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

DO PROCESSO DE ENSINO- APRENDIZAGEM 

 

A Avaliação escolar precisa ser formativa englobando o estudante como 

todo, dando ênfase ao processo de ensino e aprendizagem, pois muitas vezes 

o erro é observado meramente como um indicador do mau desempenho do 

estudante e de sua incapacidade em assimilar conhecimento. O educando é 

estigmatizado e visto, ainda, como principal responsável pelos erros cometidos. 

Essas falhas, na verdade, deveriam ser utilizadas e exploradas como índice de 

reflexão para redimensionar o processo de ensino e aprendizagem. É 

importante que o erro seja encarado como instrumento de mensuração, em que 

todos os segmentos possam estar envolvidos num processo de autoavaliação, 

identificação dos problemas e atuação na solução dos mesmos. Segundo 

Perrenoud (2007): 

 

“A ideia de avaliação formativa sistematiza esse 
funcionamento, levando o professor a observar mais 
metodicamente os alunos, a compreender melhor seus 
funcionamentos, de modo a ajustar de maneira mais 
sistemática e individualizada suas intervenções pedagógicas e 
as situações didáticas que propõe, tudo isso na expectativa de 
otimizar as aprendizagens...” (p.89).  

 

  As avaliações institucionais realizadas nesta instituição de ensino, bem 

como as discussões realizadas durante a semana pedagógica, coletivas e 

Conselho de Classe buscam garantir ao educando uma educação de qualidade 

fazendo com que todos os segmentos se apropriem do seu papel nesse 

processo, refletindo sobre a prática avaliativa. 

 

1. Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de 

aprovação 

 O conhecimento adquirido pelo estudante não deve ser tabelado pelo 

professor e, sim, analisado, observado no dia a dia. Ao redigir, construir, 

demonstrar habilidades escritas, manuais e expositivas, o estudante prova, a 

todo o momento o quanto já aprendeu. As dúvidas, a exposição de aulas 
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teóricas e práticas, o portfólio, a participação nos projetos pedagógicos, 

unidade didática, as atividades de sala, o teste da psicogênese, a sanfona do 

grafismo, o mapeamento ortográfico e matemático e os deveres de casa são os 

principais objetos de verificação que o professor utiliza nesta Instituição, a fim 

de intervir e avaliar o progresso do estudante. Não sendo preciso, assim, que o 

professor aguarde o final de cada bimestre ou ano letivo, para avaliá-lo. A 

avaliação eficiente e bem fundamentada é aquela realizada ao longo do 

processo de ensino e aprendizagem, momento em que o professor deve, 

primeiramente, observar e refletir o fazer pedagógico para, assim, intervir de 

maneira eficaz. Perrenoud (2007) vem afirmar que “quando a avaliação é 

contínua, feita ao longo de todo o ano pelos professores, ela se dilui no fluxo do 

trabalho cotidiano em aula. ” (p.43). 

 A avaliação é direcionada e embasada teoricamente para que os 

objetivos propostos não se percam. Para isso, é necessário que se apresente 

ao estudante e a família uma trajetória do que se pretende e, a partir daí avaliá-

lo em todas as nuances possíveis e admissíveis. Assim, o estudante terá 

variadas oportunidades de demonstrar sua capacidade, desde a explanação do 

conteúdo e da própria proposta de trabalho, até a organização de ideias, 

metodologia de apresentação e execução de suas atividades.   

 Quanto às avaliações externas como: Provas Diagnósticas, ANA-  

Avaliação Nacional da Alfabetização e SIADE-Sistema de Avaliação do 

Desempenho das Instituições Educacionais do Sistema de Ensino do Distrito 

Federal essa Instituição procura interpretar com o grupo docente os dados 

como retrato da aprendizagem adquirida pelo estudante, buscando, a partir 

desses dados, refletir e aprimorar a prática pedagógica e o processo 

educacional como um todo, inserindo as famílias nesse processo. 

Outro fator que contribui para a avaliação dessa instituição é a 

elaboração coletiva das avaliações escritas, momento que, cada professor 

partilha suas ideias para a criação das  atividades avaliativas aplicadas no 

bimestre, baseando-se no Currículo, buscando unificar o aprendizado da 

escola, tornando possível a ação-reflexão-ação, pois segundo as Diretrizes de 

Avaliação (2014, p.31) “a prova se fortalece quando todo seu processo: 

elaboração, aplicação, correção, feedback e uso dos resultados se organiza 

coletivamente...”  
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 Quanto a autoavaliação a Instituição entende que ela precisa estar 

presente no cotidiano da escola para que cada discente perceba seus avanços 

e falhas, para rever suas condutas e seguir em seu processo de aprendizagem. 

De acordo com Villas Boas:  

 

A Auto avaliação é um componente importante da avaliação 
formativa. Refere-se ao processo pelo qual o próprio aluno 
analisa continuamente as atividades desenvolvidas e em 
desenvolvimento, registra suas percepções e seus sentimentos 
e identifica futuras ações, para que haja avanço na 
aprendizagem. (2008, p 51).  

 

 Ressalta-se o uso do portfólio como Instrumento de avaliação utilizado 

por alguns docentes dessa Instituição, instrumento este que “possibilita aos 

pais acompanhar detalhadamente o trabalho de seus filhos na escola. ” (Villas 

Boas, 2008 p.85).  

 A aplicação do dever de casa está inserida no cotidiano do estudante, a 

fim de que contribua para a formação do mesmo, observando os critérios 

adotados para sua inserção sem perder de vista o objetivo a que se propôs. 

  Para sistematizar o processo de avaliação foram estabelecidos, ainda 

critérios qualitativos, a fim de que o professor observe de maneira singular 

como o processo de aprendizagem do estudante está ocorrendo, e assim 

promova intervenções necessárias para seu desenvolvimento.  

 Visando ampliar os direitos supracitados, percebe-se a necessidade de 

oportunizar aos estudantes com transtornos funcionais educacionais com 

defasagem idade/ano a garantia da inclusão nos estudos de casos omissos, a 

fim de garantir a este estudante a inclusão necessária nos benefícios que a 

secretaria de educação oferece. 

 

2. Recuperação Continuada  

As estratégias que serão adotadas por esta Instituição de Ensino visam 

sanar as dificuldades apresentadas pelos educandos durante o processo de 

aprendizagem. O reagrupamento intraclasse ocorrerá semanalmente, sendo 

planejado pelos professores, supervisão e coordenação, contextualizando com 

temas pré-estabelecidos e de comum acordo entre todos. Já o reagrupamento 

interclasse será realizado quinzenalmente após a escolha de um tema 
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planejado com foco na leitura, escuta, oralidade, escrita, produção textual e 

sistema de numeração decimal (recitação, representação simbólica, 

quantificação, agrupamento, desagrupamento troca e valor posicional) sem 

perde de vista os eixos integradores: alfabetização, letramento e ludicidade. 

Para o 2º ciclo, será realizado o Projeto Interventivo, quinzenalmente, 

planejado e aplicado pela supervisão, coordenação e professores, visando 

sanar as dificuldades ortográficas, melhorar na produção textual, escuta, 

oralidade, leitura e sistema de numeração decimal. 

Para aplicação destas estratégias, serão realizados testes da 

psicogênese baseados na teoria de Emília Ferrero e mapeamentos ortográficos 

baseados na teoria de Zorzi. 

Os alunos do 4º e 5º ano, que continuam em processo de alfabetização, 

participarão do projeto interventivo e dos reagrupamentos com vistas à 

solidificação deste processo.  

Por fim, os educandos participarão, ainda, do reforço escolar no 

contraturno e de atendimento individualizado em sala, de acordo com a 

necessidade e objetivos trabalhados. 

 

2.1 Serviços de apoio 

O trabalho articulado da equipe de apoio à aprendizagem vem a somar 

com o processo de recuperação continuada, uma vez que, participa ativamente 

dos reagrupamentos, auxilia nas atividades avaliativas proporcionando um 

ambiente mais calmo aos alunos que necessitam de uma atenção diferenciada, 

propõe atividades aos professores para que desenvolvam em sala e fazem a 

ponte de ligação entre as famílias e a escola. 

 

3.  Conselho de Classe 

 

Seguindo as Diretrizes de Avaliação, esta Instituição preenche o 

formulário de Descrição do Processo de Aprendizagens do Estudante e o 

formulário da Ata do Conselho de Classe, no qual o professor registra a análise 

das aprendizagens e do desenvolvimento do estudante dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, momento em que, a Equipe Gestora, a Equipe de Apoio à 



43 
 

Aprendizagem, Serviço de Orientação Educacional e o corpo docente avaliam 

e discutem intervenções para sanar as dificuldades apresentadas no bimestre 

pelo corpo discente. Tendo como prática fazer do Conselho de Classe um 

instrumento para reflexão do desenvolvimento global dos estudantes e das 

apreensões dos professores. 

Portanto, todo processo de avaliação é compartilhado com as famílias 

no decorrer do ano letivo durante as reuniões bimestrais, assembleias e 

quando solicitados a comparecer a Instituição. 
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VII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

A organização curricular, assim como a análise do PPP, é realizada por 

meio de encontros pedagógicos nos dias de coletivas, momentos em que o 

grupo faz leitura, reflexão e análise destes documentos, elegendo prioridades, 

e recebendo subsídios teóricos sobre o Currículo em Movimento das Escolas 

Públicas do Distrito Federal. Também, são utilizados mecanismos como 

questionários, reuniões e assembleias, a fim de colher informações e aprimorar 

a qualidade do trabalho realizado. Nesta Instituição de Ensino as oficinas e 

palestras estão voltadas para a formação continuada dos professores e 

servidores, dando a oportunidade de aprimorar às Diretrizes Pedagógicas, pois 

se entende que a coordenação pedagógica é um espaço para debates, 

discussões, avaliação e planejamento para o exercício da prática de ensino 

interdisciplinar, contextualizado e de uma aprendizagem significativa. Nesses 

encontros, os professores têm a oportunidade de se atualizarem em relação 

aos programas propostos pela Secretaria de Educação e de se apropriarem 

dos Eixos Transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação 

em e Para os Direitos Humanos e Educação Para a Sustentabilidade, e assim, 

realizarem mudanças na prática pedagógica. Buscando soluções para 

problemas (de aprendizagem, emocionais e sociais) detectados na rotina 

escolar. São realizadas reuniões com os demais segmentos sempre que 

necessário. Ressaltando que os Serviços Especializados de Apoio à 

Aprendizagem contribuem efetivamente para o desenvolvimento desse 

trabalho. 

Existem várias metodologias que possibilitam ao professor desempenhar 

seu papel de mediador das aprendizagens de forma atual, dinâmica e de 

acordo com as necessidades, habilidades e competências a serem 

desenvolvidas. 

A escola procura desenvolver suas atividades com base na Pedagogia 

de Projetos, Unidade Didática e Temas Geradores, procurando consolidar as 

mediações do professor para que o estudante possa encontrar suas próprias 



45 
 

respostas a partir do seu envolvimento na construção do seu conhecimento. 

Segundo Lúcia Helena Alvarez (1998): 

  

 “Ao participar de um projeto, o aluno está envolvido em uma 

experiência educativa em que o processo de construção de 
conhecimento está integrado às práticas vividas. Esse aluno 
deixa de ser, nessa perspectiva, apenas um aprendiz do 
conteúdo de uma área de conhecimento qualquer. É um ser 
humano que está desenvolvendo uma atividade complexa e 
que nesse processo está se apropriando, ao mesmo tempo, de 
um determinado objeto do conhecimento cultural e se formando 
como sujeito cultural”. (p.38) 

 

Fica clara, a partir da colocação da autora Lúcia Alvarez, que a 

construção de conhecimentos está integrada às práticas em que os estudantes 

aprendem participando, formulando problemas, tomando atitudes diante dos 

fatos da realidade, investigando, construindo novos conceitos e informações e 

escolhendo os procedimentos quando se veem diante das necessidades de 

resolver questões. Por isso, faz-se necessário trabalhar sob uma perspectiva 

de Projetos e Unidades Didáticas. 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS  

LÍNGUA PORTUGUESA 

3º ANO - 1º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 
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Oralidade 

 

 Participar de situações de produção oral de 

diferentes gêneros: debate, entrevista, 

exposição, relatos de experiências para 

desenvolver as habilidades de argumentar, 

relatar, expor, narrar e descrever. 

 Corresponder características da conversação 

espontânea presencial, respeitando os turnos 

de fala, selecionando e utilizando, durante a 

conversação, formas de tratamento 

adequadas, de acordo com a situação e a 

posição do interlocutor. 

 Reconstruir contos de fadas, lendas que 

conhece e textos que se sabe de memória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oralidade 

 Relatos orais de acontecimentos do 

cotidiano 

 Descrição oral (sala de aula, pessoas, imagens 

etc.)  

Recursos paralinguísticos (gestos, 

tonalidade da voz e expressão facial), de 

acordo com o objetivo do ato de interlocução 

 Roda de conversa: regra para escuta atenta, 

fala e manutenção do tema 

 Relatos espontâneos de acontecimentos, 

histórias vividas biografias e autobiografias 

 Debates: espontâneo e planejado (escuta e 

argumentos) 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS  

LÍNGUA PORTUGUESA 

3º ANO - 1º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 
Leitura e escuta 

 Corresponder as linguagens verbal e não 

verbal presentes em diversos gêneros textuais 

para construção de sentido e compreensão do 

tema/assunto. 

 Ler e interpretar com autonomia, textos em 

diversos gêneros, mobilizando e combinando 

estratégias de antecipação, inferência, 

seleção e verificação para  compreensão do 

texto lido 

 Compreender e desenvolver o assunto principal 

de textos lidos, com autonomia ou por outros 

leitores. 

 Retomar e relacionar informações explícitas e 

implícitas para a compreensão de textos lidos. 

 Compreender as finalidades de textos lidos e 

produzidos oralmente e por escrito, de acordo 

com o conteúdo de uso/circulação. 

 Relacionar os assuntos de textos lidos a 

conhecimentos prévios construindo significados. 

 Vivenciar por meio da literatura o exercício da 

fantasia e da imaginação. 

 Perceber variações entre o imaginário e o mundo 

real por meio de textos literários. 

 Desenvolver o gosto pela leitura e pelas artes 

por meio da literatura. 

 Compreender a especificidade do texto literário 

e lidar com seus elementos estéticos e 

discursivos. 

 Compreender a especificidade da autoria, a 

relação intrínseca entre autor e obra. 

 Perceber que os textos literários mobilizam 

desejos humanos, inclusive o desejo de 

 
Leitura e escuta 

 Texto: verbal (escrita), não verbal (imagem) 

e multimodal (escrita e imagem), 

concretizados em diversos gêneros, em 

diferentes suportes 

 Leitura e escuta de listas diversas de 

acordo com alguns critérios: ordem 

alfabética, contexto semântico 

 Rótulos, embalagens, logomarcas e 

slogans: leitura apoiada em  imagens e em 

textos (quantidade, forma, disposição 

gráfica, prováveis interlocutores) 

 Leitura com autonomia: agendas, avisos, 

calendários, bilhetes, convites, receitas, 

instruções de montagem, notícias, anúncios, 

dentre outros gêneros usados no cotidiano, 

de acordo com o contexto de uso, sua forma 

e finalidade

 Níveis de compreensão da leitura: objetiva, 

inferencial e avaliativa

 Ilustração (desenhos ou colagem) de 

poemas, músicas, contos de fadas, como 

forma de interpretação do tema abordado 

 Escuta e manuseio de livros e obras infantis 

 Enunciados de tarefas escolares, 

curiosidades, relatos de experimentos, 

entrevistas, verbetes de dicionários infantis 

 Leitura de imagens, gráficos, tabelas, 

desenhos: levantamento de hipóteses, 

discussão coletiva e construção de sentidos 

 Obras infantis de autores contemporâneos: 

escuta, leitura e manejo de suporte 

(Exemplo: Ana Maria Machado, Ruth Rocha 

e Ziraldo) 
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expressar-se. 

 Compreender a função social de textos que 

circulam em campos da vida social dos quais 

participa cotidianamente e nas mídias impressa, 

de massa e digital, reconhecendo para que 

foram produzidos, onde circulam, quem  os 

produziu e a quem se destinam. 

 Contos infantis e fábulas: leitura, análise da 

estrutura, enfatizando elementos da 

narrativa, uso do léxico literário, 

comparações entre textos 

 Biografia e obra de autores  contemporâneos 

 Literatura e cinema: autoria e 

características principais. 

 

 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS  

LÍNGUA PORTUGUESA 

3º ANO - 1º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 
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Escrita/produção de texto 

 Desenvolver situações de produção oral e 

escrita de textos em diferentes gêneros. 

 Compreender as finalidades de textos lidos e 

produzidos oralmente e por escrito. 

 Produzir textos escritos com autonomia – 

coletiva e individualmente – nos mais variados 

gêneros, considerando: planejamento, revisão 

e reescrita de textos produzidos. 

 Manusear, diferenciar e nomear diferentes 

suportes textuais. 

 Analisar textos variados para descobrir a 

diversidade estética presente na literatura 

infantil. 

 Escrever, revisar e reescrever textos em 

diferentes gêneros considerando um ou mais 

aspectos de cada vez: coerência, coesão, 

pontuação, translineação. 

 

 

Escrita/produção de texto 

 Produção textual por meio de diversos 

gêneros, preferencialmente em situações 

reais de uso 

 Reconto e reescrita de histórias a partir de 

outro ponto de vista (Exemplo: Chapeuzinho 

Vermelho na versão do Lobo) 

 Reconto e reescrita de histórias acrescentando 

ou mudando personagens ou uma parte (início, 

final, título etc.) 

 Cartazes educativos – produção de acordo 

com o assunto trabalhado 

 Verbetes de dicionário, textos explicativos (de 

livros didáticos ou não), artigos de divulgação 

científica, entre outros 

 Produção oral e escrita de gêneros que 

apresentam a narrativa em sua organização 

interna: conto popular, conto folclórico, conto 

de fadas, lendas, fábulas, entre outros 

 Diferenciação entre a fala de personagens e 

do narrador 

 Identificação do foco narrativo: personagem (1ª 

pessoa) ou narrador que não participa da 

história (3ª pessoa) 

 Características físicas e psicológicas 

(corajoso, medroso, apaixonado etc.) do 

personagem principal das narrativas 

 Personagens secundários, tempo (quando), 

caracterização de lugar (onde) das narrativas 

 Sequência de ações (enredo) de narrativas 

presentes em gêneros textuais  

 Manuseio, identificação e escolha de suportes 

de acordo com o gênero e seu contexto de 

circulação: livros, revistas, jornal, gibi, folhetos, 

folder, encartes, faixas, placas, cartazes, 

cartão, panfletos, mural, jornal da escola, 

caderno, livro, outros. 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS  

LÍNGUA PORTUGUESA 

3º ANO - 1º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 

Análise linguística/semiótica 

 Conhecer, nomear, ordenar e utilizar os tipos 

de letras.

 Identificar na leitura e usar na escrita de textos 

em diferentes gêneros, a letra maiúscula e 

minúscula de acordo com as convenções.

 Relacionar fonemas e grafemas na leitura e na 

escrita.

 Compreender as diferentes estruturas 

silábicas, para ler e escrever palavras e 

textos.

 Compreender e fazer uso de letras que têm 

mais de um som e de certos sons que podem 

ser grafados por mais de uma letra

 Ler e escrever palavras e textos utilizando 

diversas estruturas silábicas. 

 Analisar na leitura e empregar na produção 

textual a segmentação adequada das palavras. 

 Identificar palavras diferentes com sentidos 

semelhantes (sinônimos). 

Identificar palavras semelhantes com significado 

diferente (homônimas). 

 

 

 

Análise linguística/semiótica 

 Alfabeto: topologia de letras, tipos de letras 

(maiúsculo e minúsculo), ordem alfabética, 

identificação de consoantes e vogais 

 Relação entre grafema (letra) e fonema (som) 

– na leitura e escrita 

 Estruturas silábicas: CV, VC, CCV, CVC, 

CVV, V, CCVCC, CVCC e outras 

 Correspondências regulares diretas entre letras 

e fonemas em: P, B, T, D, F, V 

 Oposição surda/sonora (diferenças sonoras) 

entre: p/b; t/d; f/v 

 Correspondências regulares contextuais entre 

letras ou grupo de letras e seus sons: 

 Nome próprio (percepção nos diversos 

contextos de leitura e escrita)

Uso do dicionário: função, organização e utilização 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS  

3º ANO - 1º BIMESTRE 

LINGUAGENS – ARTE: ARTES VISUAIS 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 
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 Produzir trabalhos artísticos a partir de temas 

e observação do meio ambiente. 

 Selecionar técnicas, materiais e suportes para 

a produção de imagens justificando suas 

escolhas a fim de desenvolver o processo 

criativo. 

 Relacionar e compreender criticamente formas 

distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas locais, regionais e nacionais. 

 Analisar imagens de obras de arte 

tradicionais e contemporâneas brasileiras 

com temas, contextos e pensamentos, 

reconhecendo a diversidade cultural 

presente nas manifestações artísticas 

brasileiras para ampliar o repertorio 

cultural. 

 Explorar a imaginação e a expressividade por 

meio de temas que contextualizem a ação 

criadora. 

 Compreender as diferentes características 

das cores, como forma de elaborar novos 

parâmetros de conhecimento e observação 

da natureza. 

 Conhecer alguns fundamentos da linguagem 

visual, aplicando seus princípios na criação de 

trabalhos artísticos variados. 

 Produzir diferentes imagens/composições por 

meio das mídias digitais. 

 

 Espaços culturais diversos

 Produção plástica a partir da leitura de 

imagens de artistas locais e regionais

 Desenho de observação (paisagens, 

objetos, pessoas etc.)

 Suportes de tamanhos, formas e texturas 

variadas para elaboração de trabalhos

 Cores presentes na natureza em diferentes 

épocas do ano

 Obras de artistas brasileiros

 Cores secundárias e terciárias (cores 

produzidas)

 Composição com cores frias e cores quentes

 Cores na natureza e as produzidas pelo 

homem

 Desenhos, pinturas, esculturas, etc.

 Elementos básicos da linguagem visual: 

relação entre texturas, formas, ritmos, 

movimentos e equilíbrio

 Espaços de informações e de comunicação 

artística/cultural: museus, mostras, 

exposições, galerias, oficinas, ateliês e 

outros

 Cor, forma, textura, equilíbrio, 

movimento, contrastes de claro e escuro

 Espaços naturais, como áreas verdes, 

parques ecológicos, parques urbanos e de 

múltiplas funções, Jardim Botânico e outros 

 Leitura de imagens (fotografia, desenho, 

pintura, escultura, colagem, instalação, 

objetos) 

Exposições e rodas de apreciação estética 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS  

3º ANO - 1º À 4º BIMESTRE 
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LINGUAGENS – ARTE: TEATRO 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 

 Conhecer espaços culturais de comunicação 

artística teatral do Distrito Federal. 

 Compreender diferentes formas de 

manifestações do teatro em diversos 

contextos, conhecendo aspectos de formação 

de plateia. 

 Expressar-se cenicamente por meio do corpo, 

visando criar hábitos sociais, organizar ideias 

e pensamentos. 

Dramatizar cenas explorando desde a 

teatralidade dos gestos e das ações do 

cotidiano até  elementos de diferentes 

matrizes estéticas e culturais. 

 Utilizar os elementos teatrais nas produções 

cênicas. 

 Criar e interpretar personagens de narrativas 

teatrais para estimular a confiança em si 

mesmo, desenvolver a autodisciplina e 

liberdade de autoexpressão. 

 Produzir e encenar espetáculos teatrais. 

 Produzir com autonomia textos de diferentes 

gêneros dramáticos com início, meio e fim. 

 Conhecer cenas cotidianas das culturas 

indígenas, quilombolas e afro-brasileiras 

respeitando suas especificidades. 

 

 Teatro Nacional, Centro Cultural Banco do 

Brasil, Complexo Cultural Funarte Brasília, 

Teatro Dulcina, Espaço Cultural Renato 

Russo, Teatro Mapati, Espaço Cena, Espaço 

Cultural Bagagem, Espaço Semente, Teatro 

da Escola Parque 307/308 Sul, entre outros 

 Espetáculos cênicos: teatro de rua, teatro de 

sombras, teatro de bonecos/ marionetes 

 Expressão corporal e vocal 

 Improvisação teatral, enquetes, dramatização 

de cenas e situações 

 Elementos do teatro: palco, bastidores, 

camarim, cenário, cortina, plateia, sonoplastia, 

figurino e maquiagem 

 Criação e interpretação de personagens de 

filmes, livros, contos, desenhos animados, 

peças infantis, entre outros 

 Elaboração de espetáculos em grupo 

 Gêneros dramáticos: comédia, drama, 

musical, entre outros 

Encenação de cenas a partir de ações do 

cotidiano até elementos de diferentes 

matrizes estéticas e culturais (indígenas, 

quilombolas, afro-brasileiras, entre outras) 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS  

3º ANO - 1º À 4º BIMESTRE 

LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 
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Contextos e Práticas 
 

 Conhecer, vivenciar e apreciar manifestações 

de dança do contexto do estudante seja ele 

familiar, da comunidade e/ou da escola. 

 Conhecer as danças das diferentes matrizes 

culturais presentes no patrimônio artístico 

brasileiro. 

 Conhecer espaços culturais de Brasília 

com promoção ao sentimento de 

pertencimento à cidade. 

 Reconhecer e identificar os elementos 

constitutivos dos espaços culturais e suas 

formas de funcionamento. 

 

Elementos da Linguagem 

 Conhecer as articulações do corpo e suas 

possibilidades de movimentação. 

 Explorar e compreender as possibilidades de forma 

do corpo. 

 Combinar ações corporais, com e sem 

deslocamento. 

 Associar ações corporais explorando os 

elementos do espaço. 

Combinar ações corporais explorando 

percursos espaciais. 

 Compor diversos percursos espaciais em 

diferentes variações de tempo. 

 
 
Processos de Criação 

 Vivenciar propostas de criação coletiva. 

 Explorar a criação artística por meio de 

fotografias, vídeos, áudios e outros. 

 Utilizar obras artísticas como inspiração para a 

criação em dança. 

 Vivenciar trocas e reflexão sobre as experiências 

de dança vivenciadas em grupo 

 

Contextos e Práticas 
 

 Manifestações de dança: estilos, linguagens 

e práticas diversas da dança 

 Manifestações de dança da cultura local e 

regional pertencentes a diferentes matrizes 

culturais brasileiras 

 Espaços culturais de Brasília (Centro de 

Dança do DF, Teatro Nacional, Espaço 

Renato Russo, entre outros) 

 Espaços de fala, espaços de escuta, espaços de 

deslocamento, espaços de não deslocamento 

 

 

 

Elementos da Linguagem 

 Pequenas e grandes articulações 

 Formas do corpo: curva, reta, simétrica e 

assimétrica, formas geométricas 

 Ações corporais combinadas. Exemplo: pular e 

correr, girar e rolar etc. 

 Níveis do espaço e direções básicas (frente, 

trás, lado, diagonais) 

Retas, curvas, círculos, zigue-zague e formas 

geométricas 

 Movimentos com tempo rápido, lento, pausado  

em diversos percursos 

 
 
 
Processos de Criação 

 Criação e improvisação em pequenos grupos 

 Recursos audiovisuais: vídeos, fotografias, áudios 

e outros 

 Obras arquitetônicas, teatrais, plásticas e 

audiovisuais presentes na cultura infantil 

Registros pessoais e coletivos da experiência 

vivenciada 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS  

3º ANO - 1º À 4º BIMESTRE 

LINGUAGENS – ARTE: MÚSICA 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 
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 Perceber e reconhecer diversas formas, 

gêneros e estilos de expressão musical da 

Região Administrativa na qual vive e/ou 

estuda. 

 Trocar as experiências/vivências dos diversos 

gêneros/estilos musicais de seu contexto, 

reconhecendo sua diversidade cultural. 

 Utilizar diversas fontes sonoras em criações 

musicais: trilha sonora para peças de teatro, 

dança, contação de história, atividades 

corporais livres e/ou guiadas. 

 Utilizar adequadamente o potencial vocal no 

canto individual e/ou coletivo, fala, conto e 

reconto de histórias, nas atividades em sala, 

no geral. 

 Analisar os elementos constitutivos da música 

em audições guiadas. 

 Criar e produzir contextos sonoro- musicais, 

utilizando intencionalmente os elementos 

constitutivos da música em peças teatrais, 

jogos, trilhas sonoras, histórias, brincadeiras, 

dentre outros que compõem o cotidiano 

escolar. 

Relacionar o silêncio contido nas sequências 

sonoras como elemento formador do ritmo 

(pausas) em atividades de percepção 

musical, livres ou guiadas. 

 Compor repertório musical individual e/ou 

coletivo utilizando instrumentos da bandinha. 

 Utilizar códigos próprios de registro musical, 

para representação sonora. 

 Elaborar projetos temáticos em coletivo com 

seus pares e professores para atividades 

musicais escolares. 

 Apreciar criticamente atividades musicais 

realizadas e registradas por meio das 

tecnologias de mídia. 

Utilizar diferentes tecnologias e recursos 

digitais nos processos de criação, vivência, 

experenciação, apreciação, compartilhamento 

artístico. 

 Gêneros/estilos musicais do repertório 

pessoal e local 

 Gêneros/estilos musicais e diversidade 

cultural 

 Cuidados vocais: aquecimento e respiração 

correta; ajuste da intensidade da voz na fala e 

no canto para preservação da saúde vocal 

 Elementos constitutivos da música por meio da 

voz 

 Ritmo 

o pulsação (percepção do tempo forte da 
música e da palavra) 

o lento/moderado/rápido 

 Intensidade 

o forte/médio/fraco 

 Altura 

o agudo/médio/grave 

 Duração: sons curtos/médios/longos 

 Composição rítmica livre 

 Codificação e decodificação de registro 

musical 

Atividades musicais escolares interdisciplinares 

 Manipulação de recursos tecnológicos em 

apreciação crítica de trabalhos musicais de 

seu contexto escolar 

 Jogos musicais por aplicativos para pesquisa e 

criação musical 

*3º BIMESTRE ACRESCENTAR:  

  Confecção de instrumentos com materiais da 

natureza e objetos cotidianos 

 Criação de parlenda, trava-língua, paródia de jogos 

musicais, dentre outros. Exemplo: Escravo de Jó, 

Monjolo, Eu vou pegar o trem, dentre outros 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 1º À 4º BIMESTRE 

LINGUAGENS – EDUCAÇÃO FÍSICA 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 
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Brincadeiras e Jogos 

 Ampliar o repertório motor vivenciando 

diversas combinações de habilidades motoras 

fundamentais no contexto de jogos e 

brincadeiras. 

 Aprimorar as habilidades perceptivo- motoras 

por meio de jogos e brincadeiras. 

 Ampliar o conhecimento acerca de brincadeiras e 

jogos da cultura popular que propiciem a 

convivência coletiva com outras crianças e o uso 

de diversas linguagens de modo a valorizar a 

diversidade cultural do nosso país. 

 Compreender situações-problema de ordem 

corporal em diferentes contextos com o uso e 

criação de regras, compartilhando momentos e 

sensações que promovam o desenvolvimento de 

vínculos afetivos, o respeito mútuo, a solidariedade 

e a autoconfiança. 

 Construir e criar brinquedos e jogos feitos com 

sucata e material reciclável desenvolvendo a 

criatividade. 

Compreender regras dos jogos de tabuleiro 

tradicionais. 

 

 

Danças e atividades rítmicas e expressivas 

 

 

Aprimorar ritmo, equilíbrio e expressividade através 

da vivência de brincadeiras, jogos e danças. 

 

 

Conhecimento sobre o corpo 

 Vivenciar atividades corporais adotando uma 

postura de respeito às características de gênero, 

biótipos e habilidades. 

 

Brincadeiras e Jogos 

 Brincadeiras e jogos que possibilitem a 

combinação de habilidades estabilizadoras 

(rotar, desviar, equilibrar e apoiar), 

locomotoras (correr, saltar, saltitar, galopar e 

pular), manipulativas (chutar, arremessar, 

apanhar, interceptar e driblar) 

 Movimentos que exigem diferentes habilidades 

perceptivo- motoras (coordenação, 

lateralidade, equilíbrio e organização espaço- 

temporal) 

 Brincadeiras e jogos populares (Exemplo: 

amarelinha, elástico, 

pula-corda, brincadeiras de pique etc.) 

 Circuitos psicomotores; jogos com regras; jogos e 

brincadeiras trazidas e criadas pelos estudantes 

 Brinquedos e jogos com materiais alternativos 

(sucatas, reutilizados e recicláveis) 

Jogos de tabuleiro (dominó, damas, xadrez etc.) 

 

 

 

 

 

 

Danças e atividades rítmicas e expressivas 

 

 

Danças populares do Brasil; brincadeiras cantadas; 

jogos de expressão corporal 

 

 

Conhecimento sobre o corpo 

O conhecimento sobre o corpo por meio de 

atividades lúdicas, desenhos, pinturas, espelho, 

argila e desenho animado 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 1º BIMESTRE 

MATEMÁTICA 

OBJETIVOS 
CONTEÚDOS 

 

Números 

 Atribuir a utilização de números em suas 

diferentes funções sociais. 

 Consolidar a contagem de coleções e/ou eventos. 

 Demonstrar a produção de escritas numéricas, 

levantando hipóteses com base em observação de 

regularidades, utilizando a linguagem oral, de 

registros não convencionais e da linguagem 

matemática. 

Ler, escrever e comparar números naturais até a 

ordem de unidade de milhar, estabelecendo 

relações  entre os registros numéricos e o sistema 

de escrita. 

 Compreender a identificação de quantidade 

de algarismos e da posição por eles 

ocupadas. 

 Ler, escrever e comparar quantidades até 500, 

estabelecendo relações entre os registros 

numéricos e sistema de escrita. 

 Introduzir a nomenclatura milhar. 

 Comparar ou ordenar quantidades por contagem 

(1 em 1, 10 em 10, 100 em 100); hipóteses sobre 

a grandeza numérica pela identificação da 

quantidade de algarismos e da posição ocupada 

por eles na escrita numérica (até no mínimo 500). 

 Compreender e aplicar as diferentes ideias de 

adição: juntar e acrescentar por meio de situações 

problema com registros pictóricos e numéricos. 

 Resolver problemas envolvendo significados da 

adição, juntar e acrescentar. 

 Solucionar problemas envolvendo as diferentes 

ideias de subtração: retirar, comparar e completar 

Números 

 Funções do número: 

o Indicador de quantidade 

o Indicador de posição 

o Código 

o Medidas de grandezas 

 Quantificação de coleções ou eventos 

 Correspondência biunívoca 

 Sequência oral numérica 

 Zoneamento 

 Conservação de quantidade 

 Leitura, registro, escrita numérica, comparação e 

ordenação de quantidades até 500 

 Leitura, escrita, comparação e ordenação de 

números naturais de quatro ordens 

 Composição e decomposição de números 

naturais 

 Valor posicional dos números 

 Comparação entre números: ordenação crescente e 

decrescente, antecessor e sucessor, maior que, igual 

a, menor que 

 Construção de fatos fundamentais da adição e 

subtração  

 Resolução de situações-problema envolvendo 

significados da adição: juntar e acrescentar 

 Resolução de situações-problema envolvendo 

significados da subtração: retirar, comparar e 

completar 

 Representação e relação de ordem de números 

naturais na reta numérica 
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por meio de situações problema com registros 

pictóricos e numéricos. 

 Demonstrar a relação entre números naturais  e 

pontos da reta numérica para utilizá-la na 

ordenação dos números naturais e também na 

construção de fatos da adição e da subtração, 

relacionando-os com deslocamentos para a direita 

ou para a esquerda. 

 Formulação, interpretação e resolução de situações- 

problema envolvendo ações de adição (ações de 

juntar, acrescentar), subtração (ações de retirar, 

comparar e completar) 

 

 

 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 1º BIMESTRE 

MATEMÁTICA 

OBJETIVOS 
CONTEÚDOS 

 

Pensamento algébrico 

 Identificar regularidades em sequências 

ordenadas de números naturais, resultantes da 

realização de adições ou subtrações sucessivas 

por um mesmo número. 

 Descrever uma regra de formação da sequência 

ordenada e determinar elementos faltantes ou 

seguintes. 

 Compreender a ideia de igualdade para escrever 

diferentes sentenças de adições ou de subtrações 

de dois números naturais que resultem na mesma 

soma ou diferença. 

Pensamento algébrico 

 Identificação e descrição de regularidades em 

sequências numéricas recursivas 

 Relação de igualdade 
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Geometria 

 Reconhecer o corpo como referencial de 

localização no espaço. 

 Descrever e representar, por meio de esboços de 

trajetos ou utilizando croquis e maquetes, a 

movimentação de pessoas ou de objetos no 

espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, 

com base em diferentes pontos de referência. 

 Reproduzir, em linguagem verbal ou não verbal, a 

localização e as trajetórias de pessoas e de objetos 

no espaço, considerando mais de um ponto de 

referência, e indicar as mudanças de direção e de 

sentido. 

 

 

Geometria 

 Reconhecimento da corporeidade (semelhanças, 

diferenças e respeito às singularidades) 

 Localização e movimentação: 

o representação de objetos e pontos de referência 

 Orientação e trajetória: 

o Reconhecimento de eventos que envolvem orientação e 
trajetória de pessoas e de objetos 

o Construção e socialização de procedimentos e de 
registros de referências (exemplo: casa/escola; sala de 
aula/banheiro) 

o Representação da localização e trajetórias por meio de 
mapas, desenhos e plantas 
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Relacionar diferentes pontos de referências para 

localização de  pessoas e objetos no espaço 

estabelecendo relações entre eles e expressando-

as através de diferentes linguagens: oralidade, 

gesto, desenho, maquete, mapa, croqui e escrita. 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 1º BIMESTRE 

MATEMÁTICA 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Grandezas e Medidas 

 Estabelecer as principais relações entre as 

unidades de tempo mais significativas: hora e 

minuto; hora e dia; dia, semana e mês; tempo 

escolar e tempo familiar (árvore genealógica). 

 Reconhecer cédulas e moedas que circulam no 

Brasil, em função dos seus valores em situações 

do cotidiano. 

 Resolver e elaborar problemas que envolvam a 
comparação e a equivalência de valores monetários 
do sistema brasileiro em situações de compra, 
venda e troca. 

 

Grandezas e Medidas 

 Medidas de tempo 

 Reconhecimento de instrumentos de passagem de 

tempo: agenda, calendário, relógio, linha do tempo 

 Sistematização de tempo (estabelecimento das 

principais relações entre as unidades de tempo mais 

significativas: hora e minuto; hora e dia; dia, semana 

e mês) 

 Troca entre valores, cédulas e moedas 

 Comparação de valores monetários 

 Sistema Monetário Brasileiro: estabelecimento de 

equivalências de um mesmo valor na utilização de 

diferentes cédulas e moedas 

 Formulação, interpretação e resolução de situações- 

problema envolvendo o Sistema Monetário Brasileiro 

 

 

Probabilidade e Estatística  

(1º À 4º bimestre) 

 Resolver problemas cujos dados estão 

apresentados em tabelas de dupla entrada, 

gráficos de barras ou de colunas. 

Interpretar dados, gráficos e tabelas nos meios de 

comunicação: mídia impressa e  outras mídias 

(computador, televisão, DVD, rádio, Internet, entre 

outros). 

 Formular, interpretar e resolver situações- 

problema envolvendo análise crítica dos dados de 

gráficos e tabelas. 

 Realizar pesquisa de campo (questionário, 

levantamentos, medições, observações) 

envolvendo variáveis categóricas em um universo 

de até 50 elementos, para organizar e comunicar os 

dados coletados utilizando listas, tabelas simples 

ou de dupla entrada e representá- los em gráficos 

de colunas simples, com e sem uso de tecnologias 

digitais. 

 

Probabilidade e Estatística 

(1º À 4º bimestre) 

 Leitura, interpretação e representação de dados em 

tabelas de dupla entrada e gráficos de barras ou de 

colunas 

 Pesquisa e interpretação de dados, gráficos e tabelas 

nos meios de comunicação: 

mídia impressa (panfletos, jornais, revistas, livros, entre 

outros) e outras mídias (computador, televisão, DVD, 

rádio, Internet, entre outros) 

 Situações- problema envolvendo análise crítica dos 

dados de gráficos e tabelas 

 Pesquisa de fenômenos sócio culturais coletando, 

registrando e organizando informações em forma de 

tabelas, e gráficos de coluna 

 Coleta, classificação e representação de dados 

referentes a variáveis categóricas, por meio de 

tabelas e gráficos 
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Identificar, em eventos familiares aleatórios,  todos 

os resultados possíveis, estimando os que têm 

maiores ou menores chances de ocorrência. 

 Resolver situações- problema simples envolvendo 

noções de possibilidade e probabilidade. 

 

 Análise da ideia de acaso em situações do cotidiano: 

espaço amostral 

 Situações-problema simples envolvendo noções 

de possibilidade e probabilidade 

 

 

 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 1º BIMESTRE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

OBJETIVOS 
CONTEÚDOS 

 

 

Vida e Evolução 

 Elencar os animais mais frequentes nos cotidianos 

urbano e rural (animais domésticos, animais de 

pecuária e animais selvagens), identificando as 

suas principais características e destacando a 

relação desses animais com os seres humanos. 

 Relatar desequilíbrios ambientais, destacando a 

influência humana em cada situação e os 

consequentes distúrbios às populações de animais 

envolvidas. 

 Conhecer o ciclo de vida dos seres vivos. 

 Identificar, com exemplos do cotidiano, a forma de 

reprodução e desenvolvimento dos animais 

domésticos. 

 Reconhecer que os seres vivos passam por 

alterações ao longo do seu ciclo de vida. 

 Reconhecer a reprodução como forma de 

continuidade das espécies 

 Reconhecer que os seres vivos passam por 

alterações ao longo do seu ciclo de vida. 

 Identificar ocorrências que interferem no ciclo de 

vida dos animais e plantas. 

 

 

Vida e Evolução 

 Tipos de alimentação dos seres vivos: 

o herbívoros; 

o carnívoros; 

o onívoros; 

o detritívoros; 

o insetívoros; 

o outros 

 Reprodução e prole 

 Hábitos de vida dos animais: 

 Animais diurnos 

 Animais noturnos 

 Ambiente em que vivem os animais do cotidiano 

 Modos de deslocamento dos animais: 

o deslocamento no ar (voo, planação); 

o deslocamento no solo (marcha, corrida, salto, reptação, 

bipedia, quadrupedia); 

o deslocamento na água (destaque ao formato fusiforme 

dos animais aquáticos) 

 Desequilíbrios ambientais e seus impactos nas 

populações de animais 



77 
 

 

 

 Ciclo de vida dos seres vivos: nascimento; 

crescimento; reprodução; envelhecimento; morte 

 Reprodução dos seres vivos e continuidade das 

espécies: 

o reprodução no reino animal; 

o reprodução no reino vegetal 

 Ciclo de vida dos animais no meio terrestre e 

aquático 

 Interferências no ciclo de vida dos animais e plantas 

o doenças; 

o escassez de nutrientes; 

o condições ambientais desfavoráveis; 

o diminuição das populações e extinções 

 

 

 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 1º BIMESTRE 

CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

OBJETIVOS 
CONTEÚDOS 

 

 Entender, propor e respeitar regras de convívio nos 

lugares de vivência, na região circunvizinha e na 

sua cidade. 

Estabelecer semelhanças e  diferenças que 

existem entre o seu ambiente familiar, escolar e 

social. 

 

 

 Regras em diferentes espaços (sala de aula, escola, 

espaços e lugares públicos, na cidade etc.) 

 Interrelação e a interdependência da vida cotidiana 

com a escola, cidade e trabalho 

 

 

 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  
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3º ANO - 1º BIMESTRE 

CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

OBJETIVOS 
CONTEÚDOS 

 

 
Eu e o nós: vivências no espaço público e 

privado 

 Identificar os grupos populacionais que formam 

a cidade, o município e a região, as relações 

estabelecidas entre eles e os eventos que 

marcam a formação da cidade, como 

fenômenos migratórios (vida rural/vida urbana), 

desmatamentos, estabelecimento de grandes 

empresas etc. 

 Selecionar, por meio da consulta de diversas 

fontes, e registrar acontecimentos ocorridos ao 

longo do tempo na cidade ou região em que 

vive. 

 

 

 
Eu e o nós: vivências no espaço público e privado 

 O “Eu”, o “Outro” e “Nós”: os diferentes grupos sociais 

e étnicos que compõem a cidade e a região: os 

desafios sociais, culturais e ambientais do lugar onde 

vive 

 

 

 

 

 

 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 1º À 4º BIMESTRE 

ENSINO RELIGIOSO 

OBJETIVOS 
CONTEÚDOS 
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Alteridade e Simbolismo 

 Compreender o fenômeno religioso como expressão 

do sagrado presente na diversidade cultural e 

religiosa da comunidade. 

 Compreender e exercer a alteridade como princípio 

orientador do relacionamento com o outro. 

 Reconhecer, caracterizar e respeitar as indumentárias 

(roupas, acessórios, símbolos, pinturas corporais) 

utilizadas em diferentes manifestações e tradições 

religiosas, bem como elementos integrantes das 

identidades religiosas 

ACRESCENTAR NO 3º BIMESTRE 

 Identificar, caracterizar e respeitar os diferentes 

espaços e territórios religiosos de diferentes tradições 

e movimentos religiosos como locais de realização das 

práticas celebrativas.  

 Identificar, caracterizar e respeitar práticas 

celebrativas (cerimônias, orações, festividades, 

peregrinações, entre outras) como parte integrante do 

conjunto das diferentes manifestações religiosas de 

várias culturas e sociedades. 

 

 

 

 

 

 

 

Alteridade e Simbolismo 

 Admiração e contemplação da natureza como ação 

transformadora de si mesmo e do meio em que vive

 Ações voluntárias, como expressão da alteridade 

humana

 Visões da natureza, segundo a percepção humana da 

ação do Sagrado

 Simbolismo Religioso

 Espaços e territórios religiosos

Indumentárias religiosas 

ACRESCENTAR NO 3º BIMESTRE 

 Percepção da presença do Sagrado nas diversas 

culturas

 Práticas celebrativas presentes nas diferentes 

manifestações religiosas
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS  

LÍNGUA PORTUGUESA 

3º ANO - 2º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 

Oralidade 

 

 Participar de situações de produção oral de 

diferentes gêneros: debate, entrevista, 

exposição, relatos de experiências para 

desenvolver as habilidades de argumentar, 

relatar, expor, narrar e descrever. 

 Corresponder características da conversação 

espontânea presencial, respeitando os turnos 

de fala, selecionando e utilizando, durante a 

conversação, formas de tratamento 

adequadas, de acordo com a situação e a 

posição do interlocutor. 

 

Leitura e escuta 

 Compreender e desenvolver o assunto principal de 

textos lidos, com autonomia ou por outros leitores. 

 Retomar e relacionar informações explícitas e 

implícitas para a compreensão de textos lidos. 

 Compreender as finalidades de textos lidos e 

produzidos oralmente e por escrito, de acordo com o 

conteúdo de uso/circulação. 

 Relacionar os assuntos de textos lidos a 

conhecimentos prévios construindo significados. 

 Vivenciar por meio da literatura o exercício da 

fantasia e da imaginação. 

 Perceber variações entre o imaginário e o mundo 

real por meio de textos literários. 

 Desenvolver o gosto pela leitura e pelas artes por 

meio da literatura. 

 Reconhecer alguns tipos textuais (narração, 

descrição, argumentação, exposição) que possam 

aparecer no texto literário. 

 Compreender a especificidade da autoria, a relação 

intrínseca entre autor e obra. 

 

Oralidade 

 Entrevistas, relatos de curiosidades e reportagens 

Recursos paralinguísticos (gestos, tonalidade da 

voz e expressão facial), de acordo com o objetivo 

do ato de interlocução 

 Debates: espontâneo e planejado (escuta e 

argumentos) 

 Apresentação de trabalhos, exposições e palestras 

 
 
 
 
 
 
Leitura e escuta 

 Histórias em quadrinhos: exploração de inferências e 

previsões a partir da sequência de imagens

 Leitura com autonomia: agendas, avisos, calendários, 

bilhetes, convites, receitas, instruções de montagem, 

notícias, anúncios, dentre outros gêneros usados no 

cotidiano, de acordo com o contexto de uso, sua 

forma e finalidade

 Níveis de compreensão da leitura: objetiva, 

inferencial e avaliativa

 Ilustração (desenhos ou colagem) de poemas, 

músicas, contos de fadas, como forma de 

interpretação do tema abordado

 Fábulas: leitura, apreciação e análise 

 Escuta e manuseio de livros e obras infantis 

 Enunciados de tarefas escolares, curiosidades, 

relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de 

dicionários infantis 

 Leitura de imagens, gráficos, tabelas, 

 Obras infantis de autores contemporâneos: escuta, 

leitura e manejo de suporte (Exemplo: Ana Maria 

Machado, Ruth Rocha e Ziraldo) 

 Contos infantis e fábulas: leitura, análise da 
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 Perceber que os textos literários mobilizam desejos 

humanos, inclusive o desejo de expressar-se. 

 Comparar diversas versões, tanto escritas quanto 

cinematográficas de diversos contos de fada e 

histórias infantis. 

 

 

estrutura, enfatizando elementos da narrativa, uso 

do léxico literário, comparações entre textos 

 

 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS  

LÍNGUA PORTUGUESA 

3º ANO - 2º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 
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Escrita/produção de texto 

 

 Desenvolver situações de produção oral e escrita 

de textos em diferentes gêneros. 

 Compreender as finalidades de textos lidos e 
produzidos oralmente e por escrito. 
 

 Produzir textos escritos com autonomia – coletiva e 

individualmente – nos mais variados gêneros, 

considerando: planejamento, revisão e reescrita de 

textos produzidos. 

 Manusear, diferenciar e nomear diferentes suportes 

textuais. 

 Analisar textos variados para descobrir a 

diversidade estética presente na literatura infantil. 

 Escrever, revisar e reescrever textos em diferentes 

gêneros considerando um ou mais aspectos de cada 

vez: coerência, coesão, 

pontuação, translineação, concordância nominal e 

verbal, adjetivação, pronomes pessoais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escrita/produção de texto 

 

 Comparação e diferenciação de diversos 

gêneros textuais quanto a aspectos 

composicionais 

 Elementos que compõem a apresentação de diversos 
gêneros e seu 

 

 contexto de produção (autor, interlocutor, situação 

de interação, finalidade, suporte e circulação) 

 Produção textual por meio de diversos gêneros, 

preferencialmente em situações reais de uso 

 Reconto e reescrita de histórias a partir de outro 

ponto de vista (Exemplo: Chapeuzinho Vermelho na 

versão do Lobo) 

 Reconto e reescrita de histórias acrescentando ou 

mudando personagens ou uma parte (início, final, 

título etc.) 

 Cartas, bilhetes, convites, cartão postal e outros – 

estudo de gênero e produção de acordo com o 

contexto de uso 

 Verbetes de dicionário, textos explicativos (de livros 

didáticos ou não), artigos de divulgação científica, 

entre outros 

 Sequência de ações (enredo) de narrativas 

presentes em gêneros textuais 

 Manuseio, identificação e escolha de suportes de 

acordo com o gênero e seu contexto de circulação: 

livros, revistas, jornal, gibi, folhetos, folder, encartes, 

faixas, placas, cartazes, cartão, panfletos, mural, 

jornal da escola, caderno, livro, outros 

 Parágrafo – para organizar ideias no texto 

 Pontuação – uso no texto para produzir sentido: 

exclamação (!), ponto de 

interrogação (?),ponto final (.) e underline (_) 

 Concordância nominal para aperfeiçoamento de 

textos: gênero e número 

 Concordância verbal para aperfeiçoamento de 

textos: sujeito e verbo 

 Pronome pessoal (elemento de coesão) para evitar 
repetições de nomes em produções textuais 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS  

LÍNGUA PORTUGUESA 

3º ANO - 2º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 
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Análise linguística/semiótica 
 

 

 Compreender e criar rimas e aliterações em 

diferentes gêneros.

 Relacionar fonemas e grafemas na leitura e na 

escrita.

 Compreender as diferentes estruturas silábicas, 

para ler e escrever palavras e textos.

 Compreender e fazer uso de letras que têm mais de um 
som e de certos sons que podem ser grafados por mais 
de uma letra. 

 Identificar palavras diferentes com sentidos 

semelhantes (sinônimos). 

Identificar palavras semelhantes com significado 

diferente (homônimas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise linguística/semiótica 
 

 Exploração de sons iniciais (aliteração) ou finais 

(rimas) das palavras 

 Correspondências regulares contextuais entre 

letras ou grupo de letras e seus sons: 

• C/QU (cadela/quilo) 

• G/GU (garoto/ guerra) 

• J (com as vogais a, o, u) 

• E ou I (perde, perdi) 

• O ou U (bambu, bambo) 

• Z em início de palavra (zebra, zangado) 

• Uso do R/RR: r (rua, barata, honra, porta), rr (carro) 

• Uso do S/SS em palavras com som de S: s (sapo), ss 
(pássaro) 

• Modos de nasalação - M e N no final da sílaba 
(bombom, ponte); NH (galinha); usando o til (maçã, 
anão) 

• Contiguidade (cama, dama) 

 Redução de gerúndio: andano/andando

 Observação e escrita de fonemas em final de verbos. 

Exemplo: r - vender, comprar, sentir; u (indicando 

pretérito) – vendeu, comprou, sentiu

e antônimos) a partir da leitura ou uso de dicionárioUso 

do dicionário: função, organização e utilização 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

LINGUAGENS – ARTES VISUAIS 

3º ANO - 2º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 Produzir trabalhos artísticos a partir de temas e 

observação do meio ambiente. 

 Selecionar técnicas, materiais e suportes para a 

produção de imagens justificando suas escolhas a 

fim de desenvolver o processo criativo. 

 Relacionar e compreender criticamente formas 

distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas locais, regionais e nacionais. 

 Analisar imagens de obras de arte tradicionais e 
contemporâneas brasileiras com temas 

 Explorar a imaginação e a expressividade por meio 

de temas que contextualizem a ação criadora. 

 Compreender as diferentes características das 

cores, como forma de elaborar novos parâmetros 

de conhecimento e observação da natureza. 

Conhecer alguns fundamentos da linguagem visual, 

aplicando seus princípios na criação de trabalhos 

artísticos variados. 

 Produzir diferentes imagens/composições por meio 

das mídias digitais. 

 

 Espaços culturais diversos

 Produção plástica a partir da leitura de imagens 

de artistas locais e regionais

 Suportes de tamanhos, formas e texturas variadas 

para elaboração de trabalhos

 Cores presentes na natureza em diferentes épocas 

do ano

 Obras de artistas brasileiros

 Desenhos, pinturas, esculturas, etc.

 Elementos básicos da linguagem visual: relação 

entre texturas, formas, ritmos, movimentos e 

equilíbrio

 Espaços de informações e de comunicação 

artística/cultural: museus, mostras, exposições, 

galerias, oficinas, ateliês e outros

 Espaços naturais, como áreas verdes, parques 

ecológicos, parques urbanos e de múltiplas 

funções, Jardim Botânico e outros

 Monumentos/pontos turísticos do Distrito Federal

 Leitura de imagens (fotografia, desenho, pintura, 

escultura, colagem, instalação, objetos)

 Exposições e rodas de apreciação estética
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 2º BIMESTRE 

MATEMÁTICA 

OBJETIVOS 
CONTEÚDOS 

 

Números 

 Atribuir a utilização de números em suas 

diferentes funções sociais. 

 Consolidar a contagem de coleções e/ou eventos. 

 Demonstrar a produção de escritas numéricas, 

levantando hipóteses com base em observação de 

regularidades, utilizando a linguagem oral, de 

registros não convencionais e da linguagem 

matemática. 

Ler, escrever e comparar números naturais até a 

ordem de unidade de milhar, estabelecendo 

relações  entre os registros numéricos e o sistema 

de escrita. 

 Compreender a identificação de quantidade 

de algarismos e da posição por eles 

ocupadas. 

 Ler, escrever e comparar quantidades até 999, 

estabelecendo relações entre os registros 

numéricos e sistema de escrita. 

 Introduzir a nomenclatura milhar. 

 Comparar ou ordenar quantidades por contagem 

(1 em 1, 10 em 10, 100 em 100, 1000 em 1000); 

hipóteses sobre a grandeza numérica pela 

identificação da quantidade de algarismos e da 

posição ocupada por eles na escrita numérica 

(até no mínimo 9999). 

 Compreender e aplicar as diferentes ideias de 

adição: juntar e acrescentar por meio de situações 

problema com registros pictóricos e numéricos. 

 Resolver problemas envolvendo significados da 

adição, juntar e acrescentar. 

 Solucionar problemas envolvendo as diferentes 

ideias de subtração: retirar, comparar e completar 

por meio de situações problema com registros 

Números 

 Funções do número: 

o Indicador de quantidade 

o Indicador de posição 

o Código 

o Medidas de grandezas 

 Quantificação de coleções ou eventos 

 Correspondência biunívoca 

 Sequência oral numérica 

 Zoneamento 

 Conservação de quantidade 

 Leitura, registro, escrita numérica, comparação e 

ordenação de quantidades até 999 

 Leitura, escrita, comparação e ordenação de 

números naturais de quatro ordens 

 Composição e decomposição de números 

naturais 

 Valor posicional dos números 

 Comparação entre números: ordenação crescente e 

decrescente, antecessor e sucessor, maior que, igual 

a, menor que 

 Números ordinais: função, leitura e 

representação 

 Construção de fatos fundamentais da adição e da 

subtração  

 Resolução de situações-problema envolvendo 

significados da adição: juntar e acrescentar 

 Resolução de situações-problema envolvendo 

significados da subtração: retirar, comparar e 

completar 

 Representação e relação de ordem de números 

naturais na reta numérica 



87 
 

pictóricos e numéricos. 

 Demonstrar a relação entre números naturais  e 

pontos da reta numérica para utilizá-la na 

ordenação dos números naturais e também na 

construção de fatos da adição e da subtração, 

relacionando-os com deslocamentos para a direita 

ou para a esquerda. 

 Formulação, interpretação e resolução de situações- 

problema envolvendo ações de adição (ações de 

juntar, acrescentar), subtração (ações de retirar, 

comparar e completar). 

 

 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 2º BIMESTRE 

MATEMÁTICA 

OBJETIVOS 
CONTEÚDOS 

 

Pensamento algébrico 

 Identificar regularidades em sequências 

ordenadas de números naturais, resultantes da 

realização de adições ou subtrações sucessivas 

por um mesmo número. 

 Descrever uma regra de formação da sequência 

ordenada e determinar elementos faltantes ou 

seguintes. 

 Compreender a ideia de igualdade para escrever 

diferentes sentenças de adições ou de subtrações 

de dois números naturais que resultem na mesma 

soma ou diferença. 

Pensamento algébrico 

 Identificação e descrição de regularidades em 

sequências numéricas recursivas 

 Relação de igualdade 

 

 

 

Geometria 

 Associar, nomear e comparar figuras geométricas 

espaciais a objetos do mundo físico. 

 Descrever características de algumas figuras 

 

 

Geometria 
Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco 

retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): 

reconhecimento, análise de características e 

planificações 
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geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides, 

cilindros, cones), relacionando- as com suas 

planificações. 

Formular composição e análises de figuras em 

malhas quadriculadas estabelecendo sua relação 

com a medida de perímetro. 

 

 

Grandezas e Medidas 

 Desenvolver a ideia de grandezas: massa, 
comprimento, 

Estimar e medir capacidade e massa, 

utilizando unidades de medida não 

padronizadas e padronizadas mais usuais 

(litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama), 

reconhecendo-as em leitura de rótulos e 

embalagens, entre outros. 

 Reconhecer que o resultado de uma medida 

depende da unidade. 

 Escolher a unidade de medida e o instrumento 

mais apropriado para medições de comprimento, 

tempo e capacidade. 

 Utilizar as medidas convencionais de tempo, 

massa, capacidade e valores em situações do 

cotidiano e simuladas em problemas 

contextualizados. 

 

 

Grandezas e Medidas 

 Significado de medida e de unidade de medida 

 Medidas de massa (quilograma, meio quilograma, 

grama, tonelada, construção, observação e uso de 

balanças) 

 Medidas de comprimento (metro, meio metro e 

centímetro) 

 Construção, observação e uso de fitas métricas, 

réguas e trenas) 

 Registros pictóricos, orais e/ou escritos das 

experiências matemáticas vivenciadas a partir de 

situações problema 

 

 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 2º BIMESTRE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 

Vida e Evolução 

 Elencar animais que compartilham características 

externas similares, sugerindo categorias para 

aqueles mais semelhantes. 

 Diferenciar os animais por grandes grupos, dando 

destaque às características que os assemelham. 

 Conhecer as classes dos animais vertebrados 

(peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos), 

comparando as características que os situam em 

cada grupo taxonômico. 

 Propor estratégias de preservação dos vertebrados 

do Cerrado, considerando as espécies mais 

afetadas pelas interferências humanas no meio 

ambiente 

 

 

Vida e Evolução 

 Características dos animais: Reino Animalia 

 Classificação Taxonômica dos Vertebrados 

 Subfilo dos Vertebrados: 

o Peixes; 

o Anfíbios; 

o Répteis; 

o Aves; 

o Mamíferos 

Classes Taxonômicas 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 2º BIMESTRE 

 

CIÊNCIAS HUMANAS -  GEOGRAFIA 

 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 

 Identificar as atividades produtivas, profissões e 

ocupações que repercutem na natureza. 

 Compreender a ação da sociedade nas questões 

socioambientais locais e em espaços distantes e 

seus impactos em diferentes espaços e tempos, 

reconhecendo a importância do cuidado e 

preservação do meio em que vive. 

 Estabelecer semelhanças e diferenças que existem 

entre o seu ambiente familiar, escolar e social. 

 Compreender a divisão do trabalho realizada por 

diferentes grupos sociais, considerando questões 

de gênero e tendo em vista as atividades 

produtivas da cidade e do campo. 

 

 

 Atividades produtivas: tipos de produção; locais de 

trabalho; ferramentas e instrumentos; modificação da 

natureza, impactos e riscos. Instrumentos e máquinas 

de trabalho; remuneração e salário; remuneração e 

gênero; relações de poder; regras de trabalho 

 Organização do espaço e da produção, as etapas da 

produção e do produto: aspectos da organização do 

espaço: divisão  funcional; etapas da produção: 

divisão de tarefas; características do produto; 

finalidade da produção 

 Interrelação e a interdependência da vida cotidiana 

com a escola, cidade e trabalho 

 Produtos e serviços importantes ao atendimento das 

necessidades básicas da sociedade e sujeitos 

envolvidos na produção 

 Brasília, Distrito Federal, RIDE, capitais do Brasil. 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 2º BIMESTRE 

CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 

 Compreender as diferenças entre o espaço público 

e o privado, enfatizando as instituições públicas e 

seus aspectos administrativos. 

 Mapear os espaços públicos no lugar em que vive 

e identificar suas funções como equipamentos 

públicos sejam de lazer, administrativos, serviços, 

comunitários, cultura e religião, educação, saúde, 

infraestrutura, segurança pública, esporte, 

assistência social, entre outros  

 Identificar modos de vida na cidade e no campo no 

presente, comparando-os com os do passado. 

 Compreender as diferenças entre o espaço público 

e o privado e mapear os espaços públicos no lugar 

em que vive (ruas, praças, escolas, hospitais, 

prédios do governo etc.) e identificar suas funções. 

 Identificar as áreas de conservação ambiental, 

compreendendo a importância de sua 

preservação.

 Identificar diferenças entre formas de trabalho 

realizadas na cidade e no campo, considerando 

também o uso da tecnologia nesses diferentes 

contextos e comparar as relações de trabalho do 

presente com as de outros tempos e espaços, 

analisando mudanças e permanências.

 Identificar mudanças que ocorreram em profissões, 

produtos e serviços em sua comunidade, ao longo 

do tempo. 

 

 A cidade, suas zonas urbana e rural e seus 

espaços públicos, privados e protegidos (áreas de 

conservação ambiental 

 A cidade e suas atividades: cultura e lazer nas zonas 

rurais e urbanas 

 O trabalho nas zonas urbanas e rurais das cidades: 

serviço e produtos e suas mudanças e 

permanências ao longo do tempo 

 O trabalho nas zonas urbanas e rurais das cidades 

e as tecnologias utilizadas. Profissões, produtos e 

serviços ontem e hoje: características; 

semelhanças e diferenças; razões das 

modificações 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS  

LÍNGUA PORTUGUESA 

3º ANO - 3º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 

Oralidade 

 Corresponder os diversos falares regionais 

adequando- os a situações comunicativas. 

 Compreender a função de determinadas palavras: 

verbos (como ação) e adjetivos, em contextos de 

uso oral.  

 Participar de situações de produção oral de 

diferentes gêneros: debate, entrevista, exposição, 

relatos de experiências para desenvolver as 

habilidades de argumentar, relatar, expor, narrar e 

descrever. 

 Reconstruir contos de fadas, lendas que conhece 

e textos que se sabe de memória. 

 

 

Oralidade 

 

 Modos de falar: regionalismo, sotaque adequação 

linguística à situação comunicativa 

 Relatos orais de acontecimentos do 

cotidiano 

 Recados orais, opinião e comentário, declamação, 

cordel 

 Recursos paralinguísticos (gestos, 

tonalidade da voz e expressão facial), de 

acordo com o objetivo do ato de 

interlocução 

 Debates: espontâneo e planejado (escuta e 

argumentos) 

 Apresentação de trabalhos, exposições e palestras 

 Escuta, leitura, reconto oral: cantiga de roda, 

música com movimento, parlenda, trava-língua, 

lengalenga, adivinhações, piada, quadrinhas, 

poemas, contos de fadas e lendas, contação de 

histórias 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS  

LÍNGUA PORTUGUESA 

3º ANO - 3º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 
Leitura e escuta 

 Corresponder as linguagens verbal e não 

verbal presentes em diversos gêneros 

textuais para construção de sentido e 

compreensão do tema/assunto. 

 Ler e interpretar com autonomia, textos em 

diversos gêneros, mobilizando e combinando 

estratégias de antecipação, inferência, 

seleção e verificação para  compreensão do 

texto lido 

 Retomar e relacionar informações explícitas e 

implícitas para a compreensão de textos lidos. 

 Compreender as finalidades de textos lidos e 

produzidos oralmente e por escrito, de acordo 

com o conteúdo de uso/circulação. 

 Relacionar os assuntos de textos lidos a 

conhecimentos prévios construindo 

significados. 

 Vivenciar por meio da literatura o exercício da 

fantasia e da imaginação. 

 Perceber variações entre o imaginário e o 

mundo real por meio de textos literários. 

 Desenvolver o gosto pela leitura e pelas 

artes por meio da literatura. 

 Compreender a especificidade do texto literário 

e lidar com seus elementos estéticos e 

discursivos. 

 Compreender a especificidade da autoria, a 

relação intrínseca entre autor e obra. 

 Perceber que os textos literários mobilizam 

desejos humanos, inclusive o desejo de 

expressar-se. 

 Compreender a função social de textos que 

circulam em campos da vida social dos quais 

participa cotidianamente e nas mídias 

 
Leitura e escuta 

 Texto: verbal (escrita), não verbal (imagem) e 

multimodal (escrita e imagem), concretizados 

em diversos gêneros, em diferentes suportes 

 Leitura com autonomia: agendas, avisos, 

calendários, bilhetes, convites, receitas, 

instruções de montagem, notícias, anúncios, 

dentre outros gêneros usados no cotidiano, de 

acordo com o contexto de uso, sua forma e 

finalidade

 Níveis de compreensão da leitura: objetiva, 

inferencial e avaliativa

 Conto folclórico, lendas e conto acumulativo: escuta 

da conotação e comparação com a leitura do texto 

escrito (exploração de contos indígenas e africanos) 

 Escuta e manuseio de livros e obras infantis 

 Enunciados de tarefas escolares, curiosidades, 

relatos de experimentos, entrevistas, verbetes 

de dicionários infantis 

 Leitura de imagens, gráficos, tabelas, 

desenhos: levantamento de hipóteses, 

discussão coletiva e construção de sentidos 

 Poesias de autoria: diferenciação da poesia de 

autoria e textos anônimos (parlendas e outros); 

exploração da rima e da musicalidade 

 Contos infantis e fábulas: leitura, análise da 

estrutura, enfatizando elementos da narrativa, 

uso do léxico literário, comparações entre 

textos 

 Biografia e obra de autores  contemporâneos 

 Literatura e cinema: autoria e 

características principais. 
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impressa, de massa e digital, reconhecendo 

para que foram produzidos, onde circulam, 

quem  os produziu e a quem se destinam. 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS  

LÍNGUA PORTUGUESA 

3º ANO - 3º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 
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Escrita/produção de texto 

 Desenvolver situações de produção oral e 

escrita de textos em diferentes gêneros. 

 Compreender as finalidades de textos lidos e 

produzidos oralmente e por escrito. 

 Produzir textos escritos com autonomia – 

coletiva e individualmente – nos mais variados 

gêneros, considerando: planejamento, revisão 

e reescrita de textos produzidos. 

 Manusear, diferenciar e nomear diferentes 

suportes textuais. 

 Analisar textos variados para descobrir a 

diversidade estética presente na literatura 

infantil. 

 Compreender e utilizar a organização de ideias em 

parágrafos na produção de textos escritos em prosa 

em diferentes gêneros. 

 Escrever, revisar e reescrever textos em 

diferentes gêneros considerando um ou mais 

aspectos de cada vez: coerência, coesão, 

pontuação, translineação. 

 

 

Escrita/produção de texto 

 Comparação e diferenciação de diversos 

gêneros textuais quanto a aspectos 

composicionais  

 Elementos que compõem a apresentação de 

diversos gêneros e seu contexto de produção 

(autor, interlocutor, situação de interação, 

finalidade, suporte e circulação) 

 Produção textual por meio de diversos 

gêneros, preferencialmente em situações 

reais de uso 

 Poesias/Poemas: leitura, compreensão, escrita e 

declamação 

 Reescrita de poemas em prosa e vice-versa 

 Reconto e reescrita de histórias acrescentando 

ou mudando personagens ou uma parte (início, 

final, título etc.) 

 Reconto e reescrita de histórias acrescentando ou 

mudando personagens ou uma parte (início, final, 

título etc.) 

 Gêneros que apresentam a instrução/injunção na 

sua organização interna: receitas, regras de jogos, 

manuais – leitura, compreensão e produção 

 Verbetes de dicionário, textos explicativos (de 

livros didáticos ou não), artigos de divulgação 

científica, entre outros 

 Produção oral e escrita de gêneros que 

apresentam a narrativa em sua organização 

interna: conto popular, conto folclórico, conto 

de fadas, lendas, fábulas, entre outros. 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 
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Análise linguística/semiótica 
 

 

 Compreender e criar rimas e aliterações em 

diferentes gêneros.

 Relacionar fonemas e grafemas na leitura e na 

escrita.

 Compreender as diferentes estruturas silábicas, 

para ler e escrever palavras e textos.

 Compreender e fazer uso de letras que têm mais 
de um som e de certos sons que podem ser 
grafados por mais de uma letra. 

 Ler e escrever palavras e textos utilizando diversas 

estruturas silábicas. 

 Analisar na leitura e empregar na produção textual 

a segmentação adequada das palavras. 

 Identificar palavras diferentes com sentidos 

semelhantes (sinônimos). 

Identificar palavras semelhantes com significado 

diferente (homônimas). 

 

 

Análise linguística/semiótica 
 

o Alguns casos de irregularidade (que dependem da 

consulta e memorização): 

Uso do X ou CH (xícara, chuva) 

o Uso do S ou Z (casa, azedo) 

o Uso do S ou C (selva, cidade) 

o Uso do G ou J (girafa, jiló) 

o Uso do H inicial (hora, ora) 

o Uso do L ou LH (Julio, Julho) 

o Uso do U ou L (anel, céu) 

o Nasalização em final de verbos: 

viajaram/viajarão

o Uso do dicionário: função, organização e 

utilização.

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS  

LÍNGUA PORTUGUESA 

3º ANO - 3º BIMESTRE 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

LINGUAGENS – ARTES VISUAIS 

3º ANO - 3º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 

 Produzir trabalhos artísticos a partir de temas e 

observação do meio ambiente. 

 Selecionar técnicas, materiais e suportes para a 

produção de imagens justificando suas escolhas a 

fim de desenvolver o processo criativo. 

 Relacionar e compreender criticamente formas 

distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas locais, regionais e nacionais. 

Analisar imagens de obras de arte tradicionais e 

contemporâneas brasileiras com temas  

contextos e pensamentos, reconhecendo a 

diversidade cultural presente nas manifestações 

artísticas brasileiras para ampliar o repertorio 

cultural. 

 Explorar a imaginação e a expressividade por meio 

de temas que contextualizem a ação criadora. 

 Conhecer alguns fundamentos da linguagem visual, 

aplicando seus princípios na criação de trabalhos 

artísticos variados. 

 Produzir diferentes imagens/composições por meio 

das mídias digitais. 

 



 Espaços culturais diversos

 Suportes de tamanhos, formas e texturas variadas 

para elaboração de trabalhos

 Cores presentes na natureza em diferentes épocas 

do ano

 Obras de artistas brasileiros

 Desenhos, pinturas, esculturas, etc.

 Elementos básicos da linguagem visual: relação 

entre texturas, formas, ritmos, movimentos e 

equilíbrio

 Espaços de informações e de comunicação 

artística/cultural: museus, mostras, exposições, 

galerias, oficinas, ateliês e outros

 Leitura de imagens (fotografia, desenho, pintura, 

escultura, colagem, instalação, objetos)

 Exposições e rodas de apreciação estética
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 3º BIMESTRE 

MATEMÁTICA 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 
Números 

 Atribuir a utilização de números em suas 

diferentes funções sociais. 

 Consolidar a contagem de coleções e/ou 

eventos. 

 Demonstrar a produção de escritas 

numéricas, levantando hipóteses com base 

em observação de regularidades, utilizando a 

linguagem oral, de registros não 

convencionais e da linguagem matemática. 

Ler, escrever e comparar números naturais 

até a ordem de unidade de milhar, 

estabelecendo relações  entre os registros 

numéricos e o sistema de escrita. 

 Compreender a identificação de 

quantidade de algarismos e da 

posição por eles ocupadas. 

 Ler, escrever e comparar quantidades até 

9999, estabelecendo relações entre os 

registros numéricos e sistema de escrita. 

 Introduzir a nomenclatura milhar. 

 Comparar ou ordenar quantidades por 

contagem (1 em 1, 10 em 10, 100 em 100, 

1000 em 1000); hipóteses sobre a 

grandeza numérica pela identificação da 

quantidade de algarismos e da posição 

ocupada por eles na escrita numérica (até 

no mínimo 9999). 

 Compreender e aplicar as diferentes ideias 

de adição: juntar e acrescentar por meio de 

situações problema com registros pictóricos e 

numéricos. 

 Resolver problemas envolvendo significados 

da adição, juntar e acrescentar. 

 
Números 

 Quantificação de coleções ou eventos 

 Correspondência biunívoca 

 Sequência oral numérica 

 Zoneamento 

 Conservação de quantidade 

 Leitura, registro, escrita numérica, comparação e 

ordenação de quantidades até 9.999 

 Leitura, escrita, comparação e ordenação de 

números naturais de quatro ordens 

 Composição e decomposição de números 

naturais 

 Composição e decomposição de números naturais 

até quatro ordens 

 Valor posicional dos números 

 Comparação entre números: ordenação crescente e 

decrescente, antecessor e sucessor, maior que, igual 

a, menor que 

 Construção de fatos fundamentais da adição, 

subtração e multiplicação   

 Representação e relação de ordem de números 

naturais na reta numérica 

 Formulação, interpretação e resolução de situações- 

problema envolvendo ações de adição (ações de 

juntar, acrescentar), subtração (ações de retirar, 

comparar e completar), multiplicação (soma de 

parcelas iguais e configuração retangular associada à 

tabela de dupla entrada, à superfície) 

 Resolução de situações- problema envolvendo as ideias 

da multiplicação: soma de parcelas iguais, combinações, 

proporcionalidade e configuração retangular) 
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 Solucionar problemas envolvendo as 

diferentes ideias de subtração: retirar, 

comparar e completar por meio de situações 

problema com registros pictóricos e 

numéricos. 

 Demonstrar a relação entre números naturais  

e pontos da reta numérica para utilizá-la na 

ordenação dos números naturais e também 

na construção de fatos da adição e da 

subtração, relacionando-os com 

deslocamentos para a direita ou para a 

esquerda. 

 Divisão (ideias de repartir a coleção em partes iguais e 

determinação de quantas vezes uma quantidade cabe em 

outra) 

 

 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 3º BIMESTRE 

MATEMÁTICA 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 
Números 

 Compreender e aplicar diferentes ideias de 

multiplicação: soma de parcelas iguais, e 

configuração retangular por meio da 

resolução de situações-problema com 

registros pictóricos e numéricos, utilizando 

imagens e/ou material manipulável. 

 Compreender e aplicar as diferentes ideias da 

divisão na resolução e elaboração de 

situações-problema com um número natural 

por outro (até 10), com resto zero e com resto 

diferente de zero, com  os significados de 

repartição equitativa e de medida, por meio 

de estratégias e registros pessoais. 

 Compreender e resolver situações- problema 

significativas de adição, subtração, 

multiplicação e divisão, envolvendo as 

diferentes ideias através de registros 

pictóricos, orais e ou escritos das 

experiências matemática vivenciadas a partir 

de jogos, brincadeiras etc. 

 

 

 
Números 

 Formulação, interpretação e resolução de situações- 

problema envolvendo ações de adição (ações de 

juntar, acrescentar), subtração (ações de retirar, 

comparar e completar), multiplicação (soma de 

parcelas iguais e configuração retangular associada à 

tabela de dupla entrada, à superfície) 

 Fracionamento da unidade para representar 

partilha: metade (meio) e metade da metade 

(quarto) em situações  do cotidiano e décimos de 

quantidades contínuas e discretas 

Significados de metade, quarta parte e décima parte 

OBJETIVOS 
CONTEÚDOS 
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Pensamento algébrico 

 Identificar regularidades em sequências 

ordenadas de números naturais, resultantes 

da realização de adições ou subtrações 

sucessivas por um mesmo número. 

 Descrever uma regra de formação da 

sequência ordenada e determinar elementos 

faltantes ou seguintes. 

 Compreender a ideia de igualdade para 

escrever diferentes sentenças de adições 

ou de subtrações de dois números naturais 

que resultem na mesma soma ou diferença. 

 
Pensamento algébrico 

 Identificação e descrição de regularidades em 

sequências numéricas recursivas 

 Relação de igualdade 

 

 

Grandezas e Medidas 

 

 Desenvolver a ideia de grandezas: massa, 
comprimento, 
Estimar e medir capacidade e massa, 

utilizando unidades de medida não 

padronizadas e padronizadas mais 

usuais (litro, mililitro, quilograma, grama 

e miligrama), reconhecendo-as em 

leitura de rótulos e embalagens, entre 

outros. 

 Reconhecer que o resultado de uma 

medida depende da unidade. 

 Escolher a unidade de medida e o 

instrumento mais apropriado para medições 

de comprimento, tempo e capacidade. 

 Utilizar as medidas convencionais de 

tempo, massa, capacidade e valores em 

 

Grandezas e Medidas 

 Utilização de instrumentos não convencionais e 

convencionais na comparação de grandezas (tempo, 

massa, comprimento) 

 Medidas de massa (unidades não convencionais e 

convencionais): registro, estimativas e comparações  

 Significado de medida e de unidade de medida 

 Medidas de massa (quilograma, meio quilograma, 

grama, tonelada, construção, observação e uso de 

balanças) 

 Medidas de comprimento (metro, meio metro e 

centímetro) 

 Construção, observação e uso de fitas métricas, 

réguas e trenas) 

 

 Sistema Monetário Brasileiro: estabelecimento de 



100 
 

 

situações do cotidiano e simuladas em 

problemas contextualizados. 

 Comparar, visualmente ou por superposição, 

áreas de faces de objetos, de figuras planas 

ou de desenhos. 

Comparar intuitivamente a capacidade 

em recipientes de diferentes formas e 

tamanho. 

 Resolver e elaborar problemas que envolvam 
a comparação e a equivalência de valores 
monetários do sistema brasileiro em situações 
de compra, venda e troca. 

equivalências de um mesmo valor na utilização de 

diferentes cédulas e moedas  

 Formulação, interpretação e resolução de situações- 

problema envolvendo o Sistema Monetário Brasileiro 

 

 

 

 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 3º BIMESTRE 

MATEMÁTICA 

OBJETIVOS 
CONTEÚDOS 

 

Geometria 

 Associar, nomear e comparar figuras geométricas 

espaciais a objetos do mundo físico. 

 Descrever características de algumas figuras 

geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides, 

cilindros, cones), relacionando- as com suas 

planificações. 

Formular composição e análises de figuras em malhas 

quadriculadas estabelecendo sua relação com a medida de 

perímetro. 

Geometria 

 Composição e análises de figuras em malhas 

quadriculadas e sua relação com a medida de 

perímetro 

Estabelecimento de comparações entre objetos do espaço físico 

e entre objetos geométricos 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 3º BIMESTRE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 
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Terra e Universo 

 Manipular diferentes tipos de modelos de representação do 

planeta Terra e observar como são expressos os diferentes tipos 

de solos, presença de água e florestas, desníveis e 

irregularidades dos terrenos etc. 

 

 Reconhecer e representar a esfericidade da Terra através de 

modelos. 

 Identificar semelhanças e diferenças nos modelos de 

representação da Terra no que diz respeito aos tipos de solos, 

presença de água e florestas, desníveis e irregularidades dos 

terrenos etc. 

 Contrastar modelos de 
representação da região do entorno da  escola com observação 

de campo, identificando como as características reais se 

traduzem nos modelos. 

 Fazer observações do céu a olho nu e registrar as variações de 

posições do Sol, da Lua e dos planetas num mesmo horário de 

dias, semanas e meses distintos. 

 Manipular mapas celestes para auxiliar na observação e 

registro do ciclo diário, semanal e mensal dos principais astros 

da abóboda celeste, especificamente o Sol, a Lua e planetas do 

sistema solar. 

Observar e registrar como variam as posições do nascente e 

poente do Sol no decorrer do ano. 

 Observar e registrar os principais eventos celestes à noite. 

 Observar e relatar os diferentes tipos de solo existentes na 

cidade e no entorno da escola. 

 Comparar diferentes amostras de solo com base em 

características como cor, textura, tamanho das partículas e 

permeabilidade etc. 

 Investigar as origens e justificar as principais aplicações 

práticas de cada tipo de solo. 

 Identificar os diferentes tipos de solos e classificá-los com 

relação as aplicações na agricultura, na construção civil, 

extração de minerais etc. 

Reconhecer a importância do solo para a manutenção da vida 

destacando seu papel para as plantas, animais invertebrados e 

para os seres humanos. 

 Identificar os diversos usos do solo na região.

 Discutir sobre a importância do solo para a agricultura.

 Propor ações para conservação e preservação do solo 

como: reflorestamento; proteção de nascentes; rotação de 

culturas agrícolas; adubação e plantio direto.

 

Terra e Universo 

 Características do planeta Terra: 

o formato esférico; 

o presença de água (corpos d’água, 

lagos, rios, oceanos); 

o superfícies (planícies, montanhas, 

florestas, desertos, ambientes alagados, 
savanas etc.) 

 
 Modelos de representação do 

Planeta Terra: 

o mapas; 

o globo terrestre; 

o GPS; 

o fotografias 

 Observação dos eventos celestes 

 Movimento aparente dos astros como: 

o Lua; 

o Sol; 

o planetas; 

o estrelas 

 Tipos de solo: 

o arenoso; 

o argiloso; 

o humoso; 

o silte; 

o calcáreo 

 Usos do solo 

 Importância do solo para os seres 

vivos 

 Características dos solos: 

o cor; 

o textura; 

o tamanho das partículas; 

o permeabilidade 

 Solo e agricultura 

Conservação e preservação do solo 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 3º BIMESTRE 

CIÊNCIAS HUMANAS -  GEOGRAFIA 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 

 Compreender a ação da sociedade nas questões 

socioambientais locais e em espaços distantes e 

seus impactos em diferentes espaços e tempos, 

reconhecendo a importância do cuidado e 

preservação do meio em que vive. 

 Utilizar a linguagem cartográfica para se localizar, obter 

informações e interpretar a organização geográfica. 

 Explorar os diferentes tipos de mapas, suas 

aplicações, legendas e escalas. 

 Localizar, conhecer e comparar a realidade das 

relações socioeconômicas e culturais de grupos de 

diferentes origens e de povos de comunidades 

tradicionais nos seus lugares de vivência 

 

 Biodiversidade de sua cidade: paisagem, relevo, as 

águas 

 A produção de lixo doméstico ou da escola, 

problemas causados pelo consumo excessivo, 

propostas para o consumo consciente, hábitos de 

redução, reuso e reciclagem/ descarte de materiais 

consumidos. Uso da água em atividades cotidianas 

(alimentação, higiene, cultivo de plantas etc.) 

 Imagens bidimensionais e tridimensionais em 

diferentes tipos de representação cartográfica 

 Localização de Brasília em relação à sala de aula, à 

escola, à região administrativa, ao Distrito, à Região, 

ao Brasil e ao mundo. Legendas com símbolos de 

diversos tipos de representações em diferentes 

escalas cartográficas 

 Modo de vida e marcas das comunidades do campo, 

quilombolas e indígenas, caiçaras e ribeirinhos, de 

ciganos, de refugiados. Comunidades urbanas 

 

 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 3º BIMESTRE 

CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 

 Identificar os patrimônios históricos e culturais de 

sua cidade ou região e discutir as razões culturais, 

sociais e políticas para que assim sejam 

considerados. 

 Os patrimônios históricos e culturais da cidade e/ou 

do município em que vive 

 A produção dos marcos da memória: formação 

cultural da população 
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 Identificar os marcos históricos do lugar em que 

vive e compreender seus significados. 

 

 

 A produção dos marcos da memória: a cidade e o 

campo, aproximações e diferenças 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS  

LÍNGUA PORTUGUESA 

3º ANO - 4º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 
Oralidade 

 Compreender a função de determinadas palavras: 

verbos (como ação) e adjetivos, em contextos de 

uso oral. 

 Participar de situações de produção oral de 
diferentes gêneros: debate, entrevista, exposição, 
relatos de experiências para desenvolver as 
habilidades de argumentar, relatar, expor, narrar e 
descrever. 

 Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e o 
professor, diversos gêneros do campo investigativo, que 
possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas 
digitais, áudio e vídeo, considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto/finalidade do texto. 

 
Oralidade 

 Relatos orais de acontecimentos do cotidiano 

Recursos paralinguísticos (gestos, tonalidade da 

voz e expressão facial), de acordo com o objetivo 

do ato de interlocução 

 Debates: espontâneo e planejado (escuta e 

argumentos) 

 Apresentação de trabalhos, exposições e palestras 

 Planejamento e produção de textos orais: telejornal, 
notícias, textos de campanhas publicitárias 

 

 

 

 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 
Leitura e escuta 

 Corresponder as linguagens verbal e não 

verbal presentes em diversos gêneros 

textuais para construção de sentido e 

compreensão do tema/assunto. 

 Ler e interpretar com autonomia, textos em 

diversos gêneros, mobilizando e combinando 

estratégias de antecipação, inferência, 

seleção e verificação para  compreensão do 

texto lido 

 Retomar e relacionar informações explícitas e 

implícitas para a compreensão de textos lidos. 

 Compreender as finalidades de textos lidos e 

produzidos oralmente e por escrito, de acordo 

com o conteúdo de uso/circulação. 

 Relacionar os assuntos de textos lidos a 

conhecimentos prévios construindo 

 
Leitura e escuta 

 Texto: verbal (escrita), não verbal (imagem) e 

multimodal (escrita e imagem), concretizados 

em diversos gêneros, em diferentes suportes 

 Leitura com autonomia: agendas, avisos, 

calendários, bilhetes, convites, receitas, 

instruções de montagem, notícias, anúncios, 

dentre outros gêneros usados no cotidiano, de 

acordo com o contexto de uso, sua forma e 

finalidade

 Níveis de compreensão da leitura: objetiva, 

inferencial e avaliativa

 Escuta e manuseio de livros e obras infantis 

 Anúncios publicitários e propagandas – 

levantamento de hipótese sobre produtos, 

informações explícitas e implícitas, finalidade e 

construção de senso crítico sobre o conteúdo 

apresentado 
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significados. 

 Vivenciar por meio da literatura o exercício da 

fantasia e da imaginação. 

 Perceber variações entre o imaginário e o 

mundo real por meio de textos literários. 

 Desenvolver o gosto pela leitura e pelas 

artes por meio da literatura. 

 Compreender a especificidade do texto literário 

e lidar com seus elementos estéticos e 

discursivos. 

 Enunciados de tarefas escolares, curiosidades, 

relatos de experimentos, entrevistas, verbetes 

de dicionários infantis 

 Leitura de imagens, gráficos, tabelas, 

desenhos: levantamento de hipóteses, 

discussão coletiva e construção de sentidos 

 Obras infantis de autores contemporâneos: 

escuta, leitura e manejo de suporte (Exemplo: 

Ana Maria Machado, Ruth Rocha e Ziraldo) 

 

 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS  

LÍNGUA PORTUGUESA 

3º ANO - 4º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 
Leitura e escuta 

 Compreender a especificidade da autoria, a 

relação intrínseca entre autor e obra. 

 Perceber que os textos literários mobilizam 

desejos humanos, inclusive o desejo de 

expressar-se. 

 Compreender a função social de textos que 
circulam em campos da vida social dos quais 
participa cotidianamente e nas mídias impressa, 
de massa e digital, reconhecendo para que 
foram produzidos, onde circulam, quem  os 
produziu e a quem se destinam. 
 

 

 
Leitura e escuta 

 Contos infantis e fábulas: leitura, análise da 

estrutura, enfatizando elementos da narrativa, 

uso do léxico literário, comparações entre 

textos 

 Literatura e cinema: autoria e características 

principais 

 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 

Escrita/produção de texto 

 

 Desenvolver situações de produção oral e escrita 

de textos em diferentes gêneros. 

 Compreender as finalidades de textos lidos e 
produzidos oralmente e por escrito. 
 

 Produzir textos escritos com autonomia – coletiva e 

 

Escrita/produção de texto 

 Comparação e diferenciação de diversos 

gêneros textuais quanto a aspectos 

composicionais 

 Elementos que compõem a apresentação de 

diversos gêneros e seu  contexto de produção 

(autor, interlocutor, situação de interação, 

finalidade, suporte e circulação) 
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individualmente – nos mais variados gêneros, 

considerando: planejamento, revisão e reescrita de 

textos produzidos. 

 Manusear, diferenciar e nomear diferentes suportes 

textuais. 

 Analisar textos variados para descobrir a 

diversidade estética presente na literatura infantil. 

 Compreender e utilizar a organização de ideias em 

parágrafos na produção de textos escritos em prosa 

em diferentes gêneros. 

 Escrever, revisar e reescrever textos em diferentes 

gêneros considerando um ou mais aspectos de 

cada vez: coerência, coesão, 

pontuação, translineação, concordância nominal e verbal, 

adjetivação, pronomes pessoais 

 

 

 

 Produção textual por meio de diversos gêneros, 

preferencialmente em situações reais de uso 

 Reconto e reescrita de histórias a partir de outro 

ponto de vista (Exemplo: Chapeuzinho Vermelho na 

versão do Lobo) 

 Reconto e reescrita de histórias acrescentando ou 

mudando personagens ou uma parte (início, final, 

título etc.) 

 

 Reportagens (temas significativos) – leitura, 

compreensão, identificação e escrita de manchetes 

 Verbetes de dicionário, textos explicativos (de livros 

didáticos ou não), artigos de divulgação científica, 

entre outros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE LINGUAGENS  

LÍNGUA PORTUGUESA 

3º ANO - 4º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 
Análise linguística/semiótica 

 Ler e escrever palavras e textos utilizando diversas 

estruturas silábicas. 

 Analisar na leitura e empregar na produção textual 

a segmentação adequada das palavras. 

 Identificar palavras diferentes com sentidos 

semelhantes (sinônimos). 

 
Análise linguística/semiótica 

 Alguns casos de irregularidade (que dependem da 

consulta e memorização): 

Uso do X ou CH (xícara, chuva) 

o Uso do S ou Z (casa, azedo) 

o Uso do S ou C (selva, cidade) 

o Uso do G ou J (girafa, jiló) 
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Identificar palavras semelhantes com significado diferente 

(homônimas). 
o Uso do H inicial (hora, ora) 

o Uso do L ou LH (Julio, Julho) 

o Uso do U ou L (anel, céu) 

 Redução de gerúndio: andano/andando

 Observação e escrita de fonemas em final de verbos. 

Exemplo: r - vender, comprar, sentir; u (indicando 

pretérito) – vendeu, comprou, sentiu

 Nasalização em final de verbos: viajaram/viajarão

 Vocabulário (ampliação,

significação, sinônimos e antônimos) a partir da leitura 

ou uso de dicionário 

Uso do dicionário: função, organização e utilização 
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

LINGUAGENS – ARTES VISUAIS 

3º ANO - 4º BIMESTRE 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 

 Produzir trabalhos artísticos a partir de temas e 

observação do meio ambiente. 

 Selecionar técnicas, materiais e suportes para a 

produção de imagens justificando suas escolhas a 

fim de desenvolver o processo criativo. 

 Relacionar e compreender criticamente formas 

distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas locais, regionais e nacionais. 

 Analisar imagens de obras de arte tradicionais e 

contemporâneas brasileiras com temas  

contextos e pensamentos, reconhecendo a 

diversidade cultural presente nas manifestações 

artísticas brasileiras para ampliar o repertorio 

cultural. 

 Explorar a imaginação e a expressividade por meio 

de temas que contextualizem a ação criadora. 

 Produzir diferentes imagens/composições por meio 

das mídias digitais. 

 



 Espaços culturais diversos

 Suportes de tamanhos, formas e texturas variadas 

para elaboração de trabalhos

 Obras de artistas brasileiros

 Desenhos, pinturas, esculturas, etc.

 Elementos básicos da linguagem visual: relação 

entre texturas, formas, ritmos, movimentos e 

equilíbrio

 Espaços de informações e de comunicação 

artística/cultural: museus, mostras, exposições, 

galerias, oficinas, ateliês e outros

 Leitura de imagens (fotografia, desenho, pintura, 

escultura, colagem, instalação, objetos)

 Exposições e rodas de apreciação estética
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 4º BIMESTRE 

MATEMÁTICA 

OBJETIVOS 
CONTEÚDOS 

 

Números 

 Atribuir a utilização de números em suas 

diferentes funções sociais. 

 Consolidar a contagem de coleções e/ou eventos. 

 Demonstrar a produção de escritas numéricas, 

levantando hipóteses com base em observação de 

regularidades, utilizando a linguagem oral, de 

registros não convencionais e da linguagem 

matemática. 

Ler, escrever e comparar números naturais até a 

ordem de unidade de milhar, estabelecendo 

relações  entre os registros numéricos e o sistema 

de escrita. 

 Compreender a identificação de quantidade 

de algarismos e da posição por eles 

ocupadas. 

 Ler, escrever e comparar quantidades até 9.999, 

estabelecendo relações entre os registros 

numéricos e sistema de escrita. 

 Compreender e aplicar diferentes ideias de 

multiplicação: soma de parcelas iguais, e 

configuração retangular por meio da resolução de 

situações-problema com registros pictóricos e 

numéricos, utilizando imagens e/ou material 

manipulável. 

 Compreender e aplicar as diferentes ideias da 

divisão na resolução e elaboração de situações-

problema com um número natural por outro (até 

10), com resto zero e com resto 

diferente de zero, com  os significados de repartição 

equitativa e de medida, por meio de estratégias e 

registros pessoais. 

 Compreender em contextos cotidianos ideias 

fracionárias de metade, metade da metade 

(quarto) e dos décimos de quantidades contínuas 

Números 

 Quantificação de coleções ou eventos 

 Correspondência biunívoca 

 Sequência oral numérica 

 Zoneamento 

 Conservação de quantidade 

 Leitura, registro, escrita numérica, comparação e 

ordenação de quantidades até 9.999 

 Leitura, escrita, comparação e ordenação de 

números naturais de quatro ordens 

 Composição e decomposição de números 

naturais 

 Valor posicional dos números 

 Comparação entre números: ordenação crescente e 

decrescente, antecessor e sucessor, maior que, igual 

a, menor que 

 Construção de fatos fundamentais da adição, 

subtração e multiplicação   

 Resolução de situações- problema envolvendo as ideias 

da multiplicação: soma de parcelas iguais, combinações, 

proporcionalidade e configuração retangular) 

 Divisão (ideias de repartir a coleção em partes iguais e 

determinação de quantas vezes uma quantidade cabe 

em outra) 

 Resolução de situações-problema envolvendo as 

ideias da divisão: ideias de repartir a coleção em 

partes iguais e determinação de quantas vezes uma 

quantidade cabe em outra 

 Formulação, interpretação e resolução de situações- 

problema envolvendo ações de adição (ações de 

juntar, acrescentar), subtração (ações de retirar, 

comparar e completar), multiplicação (soma de 

parcelas iguais e configuração retangular associada à 

tabela de dupla entrada, à superfície) 
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e discretas. 

Associar o quociente de uma divisão com resto 

zero de um  número natural por 2, 4 e 10 às ideias 

de metade, quarta e décima partes. 

 Compreender, resolver e formular situações- 

problema, envolvendo meio, quartos e décimos, 

utilizando representações não convencionais. 

 

 

 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 4º BIMESTRE 

MATEMÁTICA 

OBJETIVOS 
CONTEÚDOS 

 

 
Pensamento algébrico 

 Identificar regularidades em sequências 

ordenadas de números naturais, resultantes da 

realização de adições ou subtrações sucessivas 

por um mesmo número. 

 Descrever uma regra de formação da sequência 

ordenada e determinar elementos faltantes ou 

seguintes. 

 Compreender a ideia de igualdade para escrever 

diferentes sentenças de adições ou de subtrações 

de dois números naturais que resultem na mesma 

soma ou diferença. 

 
Pensamento algébrico 

 Identificação e descrição de regularidades em 

sequências numéricas recursivas 

 Relação de igualdade 

 

GEOMETRIA 

Formular composição e análises de figuras em 
malhas quadriculadas estabelecendo sua relação 

com a medida de perímetro. 

GEOMETRIA 

 Composição e análises de figuras em malhas 

quadriculadas e sua relação com a medida de 

perímetro 

Estabelecimento de comparações entre objetos do 
espaço físico e entre objetos geométricos 

Grandezas e Medidas 

 

 Reconhecer que o resultado de uma medida 

depende da unidade. 

 Escolher a unidade de medida e o instrumento 

mais apropriado para medições de comprimento, 

Grandezas e Medidas 

 Medidas de capacidades (litro, meio litro) 

 Registros pictóricos, orais e/ou escritos das 

experiências matemáticas vivenciadas a partir de 

situações problema 

 Comparação de áreas por superposição 
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tempo e capacidade. 

 Utilizar as medidas convencionais de tempo, 

massa, capacidade e valores em situações do 

cotidiano e simuladas em problemas 

contextualizados. 

 Comparar, visualmente ou por superposição, áreas 

de faces de objetos, de figuras planas ou de 

desenhos. 

Comparar intuitivamente a capacidade em 

recipientes de diferentes formas e tamanho. 

Resolver e elaborar problemas que envolvam a 

comparação e a equivalência de valores 

monetários do sistema brasileiro em situações de 

compra, venda e troca. 

 

 Sistema Monetário Brasileiro: estabelecimento de 

equivalências de um mesmo valor na utilização de 

diferentes cédulas e moedas  

Formulação, interpretação e resolução de situações- 

problema envolvendo o Sistema Monetário Brasileiro 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 4º BIMESTRE 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

Matéria e Energia 

 Produzir sons a partir da vibração de objetos de 

diferentes constituições e formatos. 

 Identificar as variáveis que influenciam no som 

emitido por materiais de diferentes constituições e 

formatos. 

 Reconhecer a fonte de diferentes sons, 

relacionando-os à constituição do material que o 

produziu. 

 Experimentar situações com baixa e alta 

luminosidade e luzes com diferentes cores e 

descrever como os 

objetos são  visualizados em cada situação. 

 Investigar o que ocorre com a passagem da luz 

através de objetos transparentes (copos, janelas de 

vidro, lentes, prismas, água etc.), no contato com 

superfícies polidas e espelhos e no contato com 

objetos opacos (paredes, pessoas etc.). 

 Compreender que a luz interage de forma diferente 

de acordo com o material que ilumina. 

 Investigar as consequências do excesso de 

luminosidade sobre o olho humano. 

Matéria e Energia 

 Produção de som 

 Variáveis que influenciam na produção do som: 

o composição (da madeira, do vidro, do metal, do 

elástico, do aço e do plástico) 

o forma/formato 

o vibratilidade 

o espessura 

 Efeitos da luz nos materiais: refração, reflexão e 

absorção 

 Saúde auditiva e visual em termos de som e luz 

 Poluição sonora e visual 
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 Identificar os sons do cotidiano escolar, urbano e 

rural, incluindo ruídos, em especial aqueles que 

produzem incômodo, 

como obras, aviões, trens, fogos de artifício etc. 

 Relacionar as condições sonoras do ambiente e 

hábitos pessoais à saúde auditiva, considerando os 

efeitos negativos de sons altos, ruídos frequentes, 

uso indevido dos fones de ouvido etc., propondo 

estratégias para mitigá- los ou eliminá-los. 

 Discutir sobre a qualidade de vida e o bem-estar 

proporcionados por paisagens sonoras 

agradáveis. 

Identificar os fatores ambientais e os hábitos 
pessoais prejudiciais à saúde dos olhos e acuidade 
visual, propondo estratégias para mitigá-los ou 
eliminá-los. 

 

EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE  

3º ANO - 4º BIMESTRE 

CIÊNCIAS HUMANAS -  GEOGRAFIA 

OBJETIVOS CONTEÚDOS 

 

 Relacionar a evolução dos meios de transporte e de 

comunicação, suas funções, a partir do avanço das 

tecnologias. 

 

 

 Função dos meios de transporte (particular e 

coletivo) 

 Meios de comunicação e tecnologias. Uso das 

tecnologias no dia a dia. 
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Cronograma de conteúdos 1º ano – 2019 

 

Bimestre Conteúdo   

1º 

Bimestre 

11/02 a 

25/04 

Linguagens - Língua portuguesa 

*Descrição oral (sala de aula, pessoas, imagens 

etc.) 

• Recados orais 

• Recursos paralinguísticos (gestos, tonalidade da 

voz e expressão facial),  

de acordo com o objetivo do ato de interlocução 

• Roda de conversa: regra para escuta atenta, fala 

e manutenção do  

Tema Texto: verbal (escrita),não verbal (imagem) e 

multimodal (escrita e 

imagem), concretizados em diversos gêneros, em 

diferentes suportes 

• Nome próprio e de colegas: leitura e escuta 

Matemática 

Números 

• Funções do número: 

o Indicador de quantidade 

o Indicador de posição 

o Código 

oMedidas de grandezas 

• Registro, leitura, 

contagem, ordenação, 

comparação e escrita 

numérica de 

quantidades até 99 ( 1 A 20) 

Ciências Humanas 

Matéria e Energia 

• Características dos 

materiais 

• Uso responsável dos 

materiais e modos de 

descarte 

 

SUSTENTABILIDADE E 

ÁGUA 

 

GEOGRAFIA 
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• Leitura e escuta de listas diversas de acordo com 

alguns critérios:  

ordem alfabética, contexto semântico, entre outros 

 • Rótulos, embalagens, logomarcas e slogans: 

leitura apoiada em 

imagens e em textos (quantidade, 

forma,disposição gráfica, prováveis 

interlocutores) 

• Leitura, declamação, brincadeiras e produção 

• Leitura, em colaboração com os colegas e com a 

ajuda 

do professor ou já com certa autonomia: agendas, 

avisos, calendários,  

bilhetes, convites, receitas, instruções de 

montagem, notícias, anúncios, 

 dentre outros gêneros usados no cotidiano, de 

acordo com o contexto de uso, 

 sua forma e finalidade 

• Relação de ordem 

entre números naturais 

até 99 (antecessor, 

sucessor, maior que, 

menor que) 

• Quantificação de 

eventos: número de 

estudantes presentes, 

número de jogadas, ou 

coleções fazendo 

estimativas, contagem 

um a um, pareamento 

ou outros grupos e 

comparação 

• Correspondência 

 

• Regras em diferentes 

espaços (sala de aula, 

escola, espaços e 

lugares públicos etc.) 

• Paisagem da escola e 

locais próximos ao seu 

lugar de vivência 

• Preservação do 

ambiente (familiar, 

escolar e circunvizinho) 

e dos recursos naturais 

 

HISTÓRIA 
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• Níveis de compreensão da leitura: objetiva, 

inferencial e avaliativa  

*Reconto de histórias por meio da oralidade, 

escrita e desenho 

Ilustração (desenhos) de poemas, músicas, contos 

de fadas, como 

forma de interpretação do tema abordado 

• Relação imagem-texto: leitura de narrativas 

somente com imagens 

Literatura e cinema: diferença entre o filme e o 

livro, realçando a autoria 

• Jornal, campanhas e anúncios publicitários, 

cartazes de  

conscientização, notícias, folhetos, textos digitais. 

Escrita do nome 

próprio e de colegas 

• Noção de espaço movimento e direção em 

produções escritas 

• Escrita de listas diversas de acordo com alguns 

biunívoca 

• Sequência oral 

numérica 

• Zoneamento 

• Conservação de 

quantidade 

• Relação entre: 

quantidade e 

quantidade; quantidade 

e símbolo; símbolo e 

quantidade 

• Valor posicional do 

algarismo 

• Composição e 

decomposição de 

Eu, meu lugar no 

mundo, meu grupo 

social e meu tempo 

• Eu: Direito ao Nome, 

Prenome, 

Sobrenome, Agnome 

e Pseudônimo / 

apelido. Percurso 

trilhado e sua 

importância na 

construção das 

identidades 

• Registros da história 

pessoal: fotos, 

imagens, desenhos, 
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critérios: ordem  

alfabética, contexto semântico  

*Elementos que compõem a narrativa (presente 

em diversos 

gêneros): personagens (quem?), lugar/espaço 

(onde?) e ações (o quê?) 

Manuseio de suportes textuais: livros, revistas, 

jornal, gibi,folhetos, folder, 

encartes, cartazes, cartão, panfletos 

Letras iniciais de 

palavras significativas – 

percepção do som 

• Relação de letras, 

palavras e imagens 

• Análise de palavras 

significativas quanto a 

números naturais 

• Agrupamentos e 

desagrupamentos de 

quantidades menores 

que a centena (2 em 2, 

3 em 3, 5 em 5, 10 em 

10) 

• Adição (ações de juntar 

e acrescentar 

quantidades) 

• Resolução de 

situações-problema 

com adição 

• Utilização do corpo 

para operar e medir 

autorretrato, 

preferências e 

desejos 

• A vida em casa, a 

vida na escola e 

formas de 

representação social 

e espacial: os jogos e 

brincadeiras como 

forma de interação 

social e espacial 

 

ENSINO RELIGIOSO 

 

Conhecimento e 
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número de letras, 

sílabas orais, letras 

inicial e final 

• Estruturas silábicas: 

CV, VC, CCV, CVC, 

CVV, V, CCVCC, 

CVCC e outras 

Segmentação (divisão) 

oral da palavra em 

sílabas 

• Identificação do som da 

sílaba na palavra 

• Relação entre grafema 

(letra) e fonema (som) - 

na leitura e escrita de 

Problemas envolvendo 

diferentes significados 

da adição e da 

subtração (juntar, 

acrescentar, retirar, 

comparar e completar) 

Registros pictóricos orais 

ou escritos de 

experiências vivenciadas 

a partir de situaçõesproblema 

envolvendo 

adição (ideias de juntar e 

acrescentar), 

Pensamento algébrico 

• Padrões figurais e 

respeito da sua 

religiosidade e da do 

outro 
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palavras e textos 

Adjetivação oral 

(atribuição de 

qualidade/característica 

s) de objetos 

enfatizando formas, 

cores e função por 

meio de jogos e 

brincadeiras 

 

ARTE- ARTES VISUAIS 

• Desenho, pintura, 

colagem, escultura, 

modelagem e 

construções a partir de 

numéricos: 

investigação de 

regularidades ou 

padrões em 

sequências 

Localização de objetos 

e de pessoas no 

espaço, segundo um 

dado ponto referencial, 

utilizando termos que 

se referem à posição 

(direita, esquerda, em 

cima, embaixo) e ao 

sentido (para baixo/ 

para cima, por baixo/ 
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vivências relacionadas 

às questões ambientais 

• Cores e formas 

presentes na fauna e 

na flora do Cerrado; 

elementos encontrados 

na natureza (folhas, 

pedras, terra etc.) 

• Elementos da 

linguagem visual: 

cores, linhas, ponto, 

formas e textura 

• Composição de 

imagens em suportes 

de tamanhos, formas e 

por cima, para 

dentro/para fora, para 

trás/pela frente, através 

de, para a direita/para 

a esquerda, horizontal/e 

vertical), 

comparando-os 

• Reconhecimento de 

formas geométricas 

espaciais em contextos 

variados e relações 

com objetos familiares 

do mundo físico 

 

Grandezas e Medidas 

• Utilização das partes 
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texturas variados 

• Técnicas artísticas com 

variados instrumentos 

e materiais (pincéis, 

lápis, giz de cera, 

papéis, tintas e argila) 

• Desenho, pintura, 

colagem, modelagem e 

construção a partir de 

temas, contextos, 

objetos e imagens 

 

ARTE – TEATRO 

• Espaços de informação 

e de comunicação 

do corpo como unidade 

de medida 

Noções de tempo e 

intervalos de tempo e 

uso desses para 

realizar atividades 

diversas 

 

Probabilidade e 

Estatística 

• Leitura, interpretação e 

análise e uso de 

tabelas simples e 

gráficos de colunas 

(pictóricos) 
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artística presente na 

cultura: teatros, salas de 

apresentação e outros 

• Espetáculos cênicos: 

teatro em espaços 

convencionais e de rua 

• Conto e reconto de 

histórias: jogos 

dramáticos e teatrais; 

improvisação teatral e 

representações 

corporais 

• Narrativas de textos 

infantis, de espetáculos 

teatrais, histórias em 

• Decodificação de 

sinalizações, placas e 

códigos mais 

significativos do 

contexto sociocultural 

• Coleta e organização 

de informações 

• Registros pessoais 

para comunicação de 

informações coletadas 

• Construção de tabelas 

• Registro de forma 

variada da coleta de 

informações em 

situações de pesquisa, 
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quadrinhos, filmes, 

propagandas, 

desenhos animados e 

programas infantis de 

TV 

• Texto dramático e 

elementos do 

espetáculo 

(personagem, cena, 

texto, iluminação e 

sonoplastia) 

• Máscaras com 

referências indígenas, 

africanas japonesas, 

gregas, indianas e 

jogos e brincadeiras 

• Noção de acaso 
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outras 

• Palco, plateia, 

figurino, maquiagem e 

sonoplastia 

• Variadas entonações 

de voz, diferentes 

fisicalidades, 

diversidade de 

personagens e 

narrativas 

 

ARTE – DANÇA 

• Brincadeiras, jogos 

rítmicos, brinquedos 

cantados e canções do 
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repertório da criança e 

de seus pares 

• Ações corporais: 

caminhar, correr, saltar, 

girar, pausar 

• Níveis do espaço (alto 

e baixo) e direções 

básicas (frente, trás, 

lado) 

• Deslocamento: retas, 

curvas, círculos, ziguezague 

e formas 

geométricas 

• Movimento com tempo 

rápido, lento, pausado 
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ARTE – MÚSICA 

 

• Percussão corporal: 

estalo, passos, palmas, 

assovio, voz 

(onomatopeias, 

vocalizações) 

Jogos de Bingo sonoro 

intercalados com 

silêncio e som, 

brincadeira de estátua, 

dança das cadeiras, 

dentre outras 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Brincadeiras e Jogos 

• Brincadeiras e jogos 

que possibilitem a 

combinação de 

habilidades 

estabilizadoras (rotar, 

desviar, equilibrar e 

apoiar), locomotoras 

(correr, saltar, saltitar, 

galopar e pular), 

manipulativas (chutar, 

arremessar, apanhar, 

interceptar e driblar) 
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• Movimentos que 

exigem diferentes 

habilidades perceptivomotoras 

(coordenação, 

lateralidade, equilíbrio 

e organização espaço 

temporal) 

• Brincadeiras e jogos 

populares (amarelinha, 

elástico, pula-corda, 

brincadeiras de pique 

etc.) 

2º 

Bimestre 

26/04 a 

08/07 

Entrevistas, relatos de curiosidades e reportagens. 

• Texto: verbal (escrita), não verbal (imagem) e 

multimodal (escrita e 

imagem), concretizados em diversos gêneros, em 

NÚMEROS 

20 A 50 

 

Vida e Evolução 

• Partes do corpo 

humano e noções 
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diferentes suportes 

• Leitura e escuta de listas diversas de acordo com 

alguns critérios: ordem 

alfabética, contexto semântico, entre outros  

Rótulos, embalagens, logomarcas e slogans: 

leitura apoiada em 

imagens e em textos (quantidade, forma, 

disposição gráfica, 

prováveis interlocutores) Leitura, declamação, 

brincadeiras e 

produção. 

• Leitura, em colaboração com os colegas e com a 

ajuda 

do professor ou já com certa autonomia: agendas, 

avisos, 

calendários, bilhetes, convites, receitas, instruções 

de 

montagem, notícias, anúncios, dentre outros 

Construção de fatos 

básicos da adição 

• Multiplicação (ações de 

agrupar parcelas iguais 

e combinações) 

subtração 

(ideias de retirar, 

comparar e completar), 

Geometria 

• Reconhecimento da 

corporeidade 

(semelhanças, 

diferenças e respeito 

às singularidades) 

Orientação e trajetória 

básicas das suas 

funções 

• Fontes/focos de 

microorganismos 

nocivos à 

saúde 

• Relação dos 

ambientes 

sujos com doenças 

(infecções, doenças de 

pele, doenças 

respiratórias etc.) 

• Higiene e cuidados 

com o corpo 

• Semelhanças e 

diferenças individuais, 
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gêneros usados no cotidiano, de acordo 

com o contexto de uso, sua forma e finalidade 

• Níveis de compreensão da leitura: objetiva, 

inferencial e avaliativa 

• Reconto de histórias por meio da oralidade, 

escrita e desenho 

• Relação imagem-texto: leitura de narrativas 

somente com imagens 

• Jornal, campanhas e anúncios publicitários, 

cartazes de 

conscientização, notícias, folhetos, textos digitais  

Escrita de listas diversas de acordo com alguns 

critérios: ordem alfabética, 

contexto semântico 

• Elementos que compõem a narrativa (presente 

em diversos 

gêneros): personagens (quem?), lugar/espaço 

(onde?) e ações (oquê?) 

no espaço vivido, em 

trajetórias familiares 

(casa, vizinhança, 

escola) 

• Registro, relato e 

socialização de 

orientação e trajetória 

no espaço 

• Figuras geométricas 

planas: 

reconhecimento do 

formato das faces de 

figuras geométricas 

espaciais 

Grandezas e Medidas 

físicas, 

socioeconômicas, 

étnico-raciais, de 

gênero, de orientação 

sexual, de idade e 

culturais entre os 

indivíduos 

• A diversidade entre os 

indivíduos e a 

importância do 

acolhimento e do 

respeito às diferenças, 

físicas, 

socioeconômicas, 

étnico-raciais, de 

gênero, de orientação 
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• Manuseio de suportes textuais: livros, revistas, 

jornal, gibi, folhetos, folder, 

encartes, cartazes, cartão, panfletos 

Letras iniciais de 

palavras significativas – 

percepção do som 

• Relação de letras, 

palavras e imagens 

• Análise de palavras 

significativas quanto a 

número de letras, 

sílabas orais, letras 

inicial e final 

• Estruturas silábicas: 

CV, VC, CCV, CVC, 

CVV, V, CCVCC, 

• Registros pictóricos, 

orais e ou escritos das 

experiências 

matemáticas 

vivenciadas 

envolvendo a utilização 

padronizada (exemplo: 

fases da lua) e 

convencionais (hora 

inteira, meia hora) 

• Unidades de medida de 

tempo, suas relações e 

a exploração e 

utilização do 

calendário, da rotina e 

sexual, de idade e 

culturais. 

Terra e Universo 

• Escalas de tempo: 

o dia (manhã, tarde e 

noite); 

o semana; 

o mês; 

o ano 

• A sucessão de dias e 

noites e o ritmo de 

atividades dos seres 

vivos 

• Formas de registro do 

tempo: 
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CVCC e outras 

Exploração de sons 

iniciais (aliteração) ou 

finais (rimas) das 

palavras 

• Utilização da estrutura silábica CV para ler e 

escrever palavras e 

pequenos textos 

 

ARTE- ARTES VISUAIS 

 

• Técnicas artísticas com 

variados instrumentos 

e materiais (pincéis, 

lápis, giz de cera, 

da agenda 

• Estimativa de 

resultados de medidas 

o relógios (digital, 

analógico, ampulheta, 

solar, outros); 

 

GEOGRAFIA 

 

Semelhanças e 

diferenças de usos dos 

espaços públicos 

• Espaços vividos: 

reconhecimento, 

cuidados e leitura 

crítica. Localização, 

utilização, comparação, 

reorganização e 
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papéis, tintas e argila) 

• Desenho, pintura, 

colagem, modelagem e 

construção a partir de 

temas, contextos, 

objetos e imagens 

• Composição de 

imagens utilizando 

fotografia por meio de 

softwares 

• Leitura de imagens 

(fotografia, desenho, 

pintura, escultura, 

colagem, instalação e 

objetos) 

conservação dos 

espaços e da paisagem 

 

• Espaço da casa: minha 

casa, meu endereço, 

meu lugar de vivência. 

Reorganização do 

espaço pelo grupo 

• Tipos de moradia ou 

objetos de uso 

cotidiano (brinquedos, 

roupas, mobiliários), 

considerando técnicas 

e materiais utilizados 

em sua produção 
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• Manifestações 

populares retratadas 

em diferentes imagens 

 

ARTE – TEATRO 

• Histórias dramatizadas 

e repertório ficcional 

• Movimentos 

socioculturais (frevo 

maracatu, quadrilha, 

samba, capoeira) e 

outros do contexto 

 

ARTE – DANÇA 

Espaços culturais da 

• Mapas simples e 

croquis para localizar 

elementos do local de 

vivência 

 

HISTÓRIA 

 

Eu, meu lugar no 

mundo, meu grupo 

social e meu tempo 

Compreensão dos 

espaços de 

convivência que 

contribuem na 

formação identitária 
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comunidade local 

• Partes do corpo: 

cabeça, braços, 

pernas, tronco. Forma 

corporal 

Processos de Criação 

• Improvisação livre com 

movimentos 

espontâneos 

• Improvisação a partir 

das características da 

água, terra, fogo e ar 

• Imaginário infantil 

(sonhos, fantasias, 

desenhos, relatos, 

do indivíduo, como 

casa, escola, 

comunidade e 

hospitais 

• A vida em família: 

diferentes 

configurações e 

vínculos 

Permanências e 

mudanças dentro do 

contexto familiar 

• As diferentes formas 

de 

organização da família 

e da comunidade: os 

vínculos pessoais e as 
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histórias, narrativas, 

outros) 

• Registros pessoais da 

experiência vivenciada 

(conversas, desenhos, 

textos) 

 

ARTE – MÚSICA 

Improvisações em 

rodas de percussão 

corporal, rodas de 

cantos coletivos e 

individuais 

• Pulsação da música 

(percepção do tempo 

relações de amizade 

• Instrumentos e 

marcadores de tempo 

(relógios, 

calendários...) 

elaborados e ou 

utilizados por 

sociedades ou grupos 

de convívio em 

diferentes localidades 

 

ENSINO RELIGIOSO 

• Convivência humana e 

ações éticas 
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forte da música e da 

palavra) 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

• Circuitos psicomotores; 

jogos simbólicos; jogos 

com regras simples 

Danças e atividades 

rítmicas e expressivas 

• Danças populares 

regionais; brincadeiras 

cantadas; jogos de 

expressão corporal 

Conhecimento sobre o 

corpo 
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• O conhecimento sobre 

o corpo por meio de 

atividades lúdicas, 

desenhos, pinturas, 

espelho, argila e 

desenho animado 

3º 

Bimestre 

29/07 a 

04/10 

• Entrevistas, relatos de curiosidades e 

reportagens 

• Escuta, leitura, reconto oral: cantiga de roda, 

música com 

movimento, parlenda, trava-língua, lengalenga, 

adivinhações, piada, 

quadrinhas, poemas, contos de fadas e lendas, 

contação de 

histórias Texto: verbal (escrita), não verbal 

(imagem) e multimodal (escrita e 

imagem), concretizados em diversos gêneros, em 

NÚMEROS 

50 A 70 

 

• Subtração (ações de 

retirar, comparar e 

completar quantidades) 

• Resolução de 

situações-problema 

com subtração 

PLANTAS 

 

GEOGRAFIA 

 

• Observação, 

orientação, registro de 

características 

observadas nos 

lugares de vivência 
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diferentes suportes 

• Leitura e escuta de listas diversas de acordo com 

alguns critérios: ordem 

alfabética, contexto semântico, entre outros • 

Rótulos, embalagens, 

logomarcas e slogans: leitura apoiada em imagens 

e em textos 

(quantidade, forma, disposição gráfica, prováveis 

interlocutores) 

• Leitura, declamação, brincadeiras e produção 

Leitura, em colaboração com os colegas e com a 

ajuda do professor ou já com 

certa autonomia: agendas, avisos, calendários, 

bilhetes, convites, receitas, 

instruções de montagem, notícias, anúncios, 

dentre outros gêneros usados no 

cotidiano, de acordo com o contexto de uso, sua 

forma e finalidade 

• Níveis de compreensão da leitura: objetiva, 

multiplicação (ações de 

agrupar parcelas iguais, 

combinações e 

configuração retangular) 

• Sequências recursivas: 

observação de regras 

utilizadas em seriações 

numéricas (mais 1, 

mais 2, menos 1, 

menos 2, por exemplo) 

 

Grandezas e Medidas 

Comparação de 

medida de 

comprimento, massa e 

• Comunidades rurais, 

quilombolas e 

indígenas. Organização 

sociocultural das 

comunidades 

 

HISTÓRIA 

 

• Registros de 

experiências pessoais 

e da comunidade no 

tempo e no espaço 

como, por exemplo, 

festas populares e 

demais manifestações 
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inferencial e avaliativa 

Reconto de histórias por meio da oralidade, escrita 

e desenho • Criação de histórias por 

meio de desenhos 

• Escuta e manuseio de livros e obras infantis  

• Enunciados de tarefas escolares,  curiosidades, 

pequenos 

relatos de experimentos, entrevistas, verbetes de 

dicionários infantis 

• Cantiga de roda, parlenda, trava-língua, 

lengalenga, 

adivinhação, piada, quadrinhas, poema  

Estudo de personagens clássicos da literatura 

brasileira: diferença da 

obra literária, de adaptações feitas pela criança 

• Jornal, campanhas e anúncios publicitários, 

cartazes de 

capacidade, utilizando 

termos como mais alto, 

mais baixo, mais 

comprido, mais curto, 

mais grosso, mais fino, 

mais largo, mais 

pesado, mais leve, 

cabe mais, cabe 

menos, entre outros, 

para ordenar objetos 

de uso cotidiano 

Comparação e 

socialização de 

estratégias pessoais a 

partir do uso de 

culturais 

• As fases da vida e a 

ideia de 

temporalidade 

(passado, presente e 

futuro) 

• A escola e a 

diversidade do grupo 

social envolvido, sua 

representação 

espacial, histórica, e 

seu papel na 

comunidade 

• A escola, sua 

representação 
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conscientização, notícias, folhetos, textos digitais 

 • Escrita de listas diversas de acordo com alguns 

critérios: ordem alfabética, 

contexto semântico 

• Produção textual por meio de diversos gêneros, 

preferencialmente em 

situações reais de uso 

• Produção oral e escrita de gêneros que 

apresentam a narrativa 

em sua organização interna: contos infantis, 

lendas, fábulas 

• Elementos que compõem a narrativa (presente 

em diversos gêneros): personagens 

(quem?), lugar/espaço (onde?) e ações (o quê?) 

• Manuseio de suportes textuais: livros, revistas, 

jornal, gibi, folhetos, folder, 

encartes, cartazes, cartão, panfletos 

 • Exploração estética (ritmo, rima, estrofe e 

instrumentos de 

medidas não 

convencionais 

Sistema Monetário 

Brasileiro 

(reconhecimento de 

cédulas e moedas) 

 

espacial, sua história 

e seu papel na 

comunidade 

 

ENSINO RELIGIOSO 

 

Simbolismo Religioso: 

objetos simbólicos 

como expressão do 

fenômeno religioso 
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silhueta) de gêneros da tradição oral: 

parlendas, cantigas, música popular, outros. 

Letras iniciais de 

palavras significativas – 

percepção do som 

• Relação de letras, 

palavras e imagens 

• Análise de palavras 

significativas quanto a 

número de letras, 

sílabas orais, letras 

inicial e final 

• Estruturas silábicas: 

CV, VC, CCV, CVC, 

CVV, V, CCVCC, 
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CVCC e outras 

• Correspondências 

regulares diretas entre 

letras e fonemas: P, B, 

T, D, F, V 

• Oposição surda/sonora 

(diferenças sonoras) 

entre: p/b; t/d; f/v 

• Palavras novas a partir 

de outras, trocando 

letras e sílabas 

(PATO/MATO, 

GADO/DADO) 

• Verbos - apenas para 

perceber e nomear 
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ações realizadas no dia 

a dia: correr, caminhar, 

levantar, pular, comer, 

escovar, escrever, 

espreguiçar, outros 

• Vocabulário - 

ampliação a partir da 

compreensão de 

significados no 

contextualizados 

 

ARTE- ARTES VISUAIS 

• Técnicas artísticas com 

variados instrumentos 

e materiais (pincéis, 
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lápis, giz de cera, 

papéis, tintas e argila) 

• Desenho, pintura, 

colagem, modelagem e 

construção a partir de 

temas, contextos, 

• Cores e formas 

presentes na fauna e 

na flora do Cerrado; 

elementos encontrados 

na natureza (folhas, 

pedras, terra etc.) 

objetos e imagens 

• Monumentos/pontos 

turísticos do Distrito 
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Federal 

 

ARTE – MÚSICA  

• Gêneros e estilos 

musicais (cantigas de 

roda, marchinhas, 

canções indígenas, 

cirandas, parlendas, 

canções afrobrasileiras, 

música 

popular brasileira – 

MPB e de massa, 

jingles, trilhas sonoras, 

música instrumental) 

• Instrumentos musicais: 
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convencionais ou 

alternativos 

• Materiais da natureza 

(madeira, pedras, 

sementes, galhos, 

folhas, outros), sons 

dos bichos 

• Objetos (canos de 

PVC, barbante, jornal, 

copos, conduítes, 

elásticos, cones de 

plástico, entre outros) 

• Brinquedos cantados e 

jogos folclóricos como: 

ciranda, canções 
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folclóricas, indígenas, 

africanas, asiáticas, 

ocidentais, orientais, 

sobre bichos e 

marchinhas 

carnavalescas 

• Variações rítmicas com 

os instrumentos 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

• Circuitos psicomotores; 

jogos simbólicos; jogos 

com regras simples 

• Brinquedos e jogos 
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com materiais 

alternativos (sucatas, 

reutilizados e 

recicláveis) 

4º 

Bimestre 

07/10 a 

19/02 

• Texto: verbal (escrita), não verbal (imagem) e 

multimodal (escrita e 

imagem),concretizados em diversos gêneros, em 

diferentes suportes 

Leitura e escuta de listas diversas de acordo com alguns 

critérios: ordem 

alfabética, contexto 

semântico, entre outros 

• Rótulos, embalagens, 

logomarcas e slogans: 

leitura apoiada em 

imagens e em textos 

NÚMEROS 

70 A 100 

divisão (ideias de 

repartir a coleção em 

partes iguais e 

determinação de 

quantas vezes uma 

quantidade cabe em 

outra) 

 

GRANDEZAS E MEDIDAS 

ANIMAIS 

 

HISTÓRIA 

• A vida em casa, a 

vida na escola e 

formas de 

representação social 

e espacial: os jogos e 

brincadeiras como 

forma de interação 

social e espacial 
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(quantidade, forma, 

disposição gráfica, 

prováveis 

interlocutores) • Leitura, declamação, 

brincadeiras e 

produção 

• Leitura, em 

colaboração com os 

colegas e com a ajuda 

do professor ou já com 

certa autonomia: 

agendas, avisos, 

calendários, bilhetes, 

convites, receitas, 

instruções de 

Comparação de 

medida de 

comprimento, massa e 

capacidade, utilizando 

termos como mais alto, 

mais baixo, mais 

comprido, mais curto, 

mais grosso, mais fino, 

mais largo, mais 

pesado, mais leve, 

cabe mais, cabe 

menos, entre outros, 

para ordenar objetos 

de uso cotidiano 

• Noções de tempo e 

 

 

ENSINO RELIGIOSO 

 

• Cantos presentes nas 

diferentes 

manifestações 

religiosas 
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montagem, notícias, 

anúncios, dentre outros 

gêneros usados no 

cotidiano, de acordo 

com o contexto de uso, 

sua forma e finalidade 

• Níveis de compreensão 

da leitura: objetiva, 

inferencial e avaliativa 

Reconto de histórias 

por meio da oralidade, 

escrita e desenho 

• Poema (versos e 

estrofes) e textos em 

prosa – diferenças 

intervalos de tempo e 

uso desses para 

realizar atividades 

diversas 
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entre as estruturas 

• Ilustração (desenhos) 

de poemas, músicas, 

contos de fadas, como 

forma de interpretação 

do tema abordado 

• Escuta e manuseio de 

livros e obras infantis 

• Enunciados de tarefas 

escolares, 

curiosidades, pequenos 

relatos de 

experimentos, 

entrevistas, verbetes 

de dicionários infantis 
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• Jornal, campanhas e 

anúncios publicitários, 

cartazes de 

conscientização, 

notícias, folhetos, 

textos digitais 

• Elementos que 

compõem a estrutura e 

a escrita de diversos 

gêneros e seu contexto 

de produção 

(características 

composicionais, autor, 

interlocutor, situação 

de interação, 
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finalidade, suporte, 

circulação) 

Letras iniciais de 

palavras significativas – 

percepção do som 

• Relação de letras, 

palavras e imagens 

• Análise de palavras 

significativas quanto a 

número de letras, 

sílabas orais, letras 

inicial e final 

• Estruturas silábicas: 

CV, VC, CCV, CVC, 

CVV, V, CCVCC, 
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CVCC e outras 

• Correspondências 

regulares diretas entre 

letras e fonemas: P, B, 

T, D, F, V 

• Oposição surda/sonora 

(diferenças sonoras) 

entre: p/b; t/d; f/v 

• Palavras novas a partir 

de outras, trocando 

letras e sílabas 

(PATO/MATO, 

GADO/DADO) 

• Verbos - apenas para 

perceber e nomear 
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ações realizadas no dia 

a dia: correr, caminhar, 

levantar, pular, comer, 

escovar, escrever, 

espreguiçar, outros 

• Vocabulário - 

ampliação a partir da 

compreensão de 

significados no 

contextualizados 

 

ARTE- ARTES VISUAIS 

• Técnicas artísticas com 

variados instrumentos 

e materiais (pincéis, 
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lápis, giz de cera, 

papéis, tintas e argila) 

• Desenho, pintura, 

colagem, modelagem e 

construção a partir de 

temas, contextos, 

objetos e imagens 

• Exposições, galerias, 

oficinas, ateliês e 

outros 

 

ARTE – MÚSICA 

Representação gráfica 

de sons, partituras 

alternativas, ilustrações 
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EDUCAÇÃO FÍSICA  

• Circuitos psicomotores; 

jogos simbólicos; jogos 

com regras simples 

• Jogos de tabuleiro 

(dominó, damas, 

xadrez etc.) 

 

Divisão dos conteúdos por bimestre – 4º Ano 

Linguagens – Língua Portuguesa 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

Oralidade 

 Recursos paralinguísticos (gestos, 

tonalidade da voz e expressão 

facial), de acordo com o objetivo 

do ato de interlocução  

 Debates: espontâneo, temático, 

intencional e planejado (escuta 

Oralidade 

 Recursos paralinguísticos (gestos, 

tonalidade da voz e expressão 

facial), de acordo com o objetivo 

do ato de interlocução  

 Debates: espontâneo, temático, 

intencional e planejado (escuta 

Oralidade  

 Recursos paralinguísticos (gestos, 

tonalidade da voz e expressão 

facial), de acordo com o objetivo 

do ato de interlocução  

 Debates: espontâneo, temático, 

intencional e planejado (escuta 

Oralidade 

 Recursos paralinguísticos (gestos, 

tonalidade da voz e expressão 

facial), de acordo com o objetivo 

do ato de interlocução  

 Debates: espontâneo, temático, 

intencional e planejado (escuta 
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organizada e apresentação de 

argumentos, opiniões e 

comentários)  

 Entrevistas 

 Relatos de acontecimentos, 

histórias e experiências vividas a 

partir de anotações prévias 

 Relatos de experiências científicas 

ou de estudos do meio com 

planejamento prévio e organização 

de registros 

 Peças teatrais, cordel, declamação, 

performances orais, jogral, auto, 

comédia, contos, obras literárias 

organizada e apresentação de 

argumentos, opiniões e 

comentários) 

 Relatos de experiências científicas 

ou de estudos do meio com 

planejamento prévio e organização 

de registros 

 Peças teatrais, cordel, declamação, 

performances orais, jogral, auto, 

comédia, contos, obras literárias 

organizada e apresentação de 

argumentos, opiniões e 

comentários) 

 Obras literárias, de arte e pinturas 

conhecidas 

 Planejamento e produção de textos 

orais: telejornal, notícias, textos de 

campanhas publicitárias 

 Relatos de experiências científicas 

ou de estudos do meio com 

planejamento prévio e organização 

de registros 

 Peças teatrais, cordel, declamação, 

performances orais, jogral, auto, 

comédia, contos, obras literárias 

organizada e apresentação de 

argumentos, opiniões e 

comentários) 

 Relatos de experiências científicas 

ou de estudos do meio com 

planejamento prévio e organização 

de registros 

 Peças teatrais, cordel, declamação, 

performances orais, jogral, auto, 

comédia, contos, obras literárias 

Leitura/Escuta 

 Textos: verbal (escrita), não verbal 

(imagem) e multimodal (escrita e 

imagem) concretizados em 

diversos gêneros em diferentes 

suportes 

 Comparação e diferenciação de 

diversos gêneros textuais quanto a 

aspectos composicionais e 

finalidade 

 Níveis de compreensão da leitura: 

objetiva, inferencial e avaliativa 

 Leitura textual, contextual, 

inferencial e intertextual 

 Obras literárias (apreciação, escuta 

e manuseio; compreensão e 

Leitura/Escuta 

 Textos: verbal (escrita), não verbal 

(imagem) e multimodal (escrita e 

imagem) concretizados em 

diversos gêneros em diferentes 

suportes 

 Comparação e diferenciação de 

diversos gêneros textuais quanto a 

aspectos composicionais e 

finalidade 

 Níveis de compreensão da leitura: 

objetiva, inferencial e avaliativa 

 Leitura textual, contextual, 

inferencial e intertextual 

 Letras de músicas: uso de recursos 

estéticos, composição e 

Leitura/Escuta 

 Textos: verbal (escrita), não verbal 

(imagem) e multimodal (escrita e 

imagem) concretizados em 

diversos gêneros em diferentes 

suportes 

 Comparação e diferenciação de 

diversos gêneros textuais quanto a 

aspectos composicionais e 

finalidade 

 Níveis de compreensão da leitura: 

objetiva, inferencial e avaliativa 

 Leitura textual, contextual, 

inferencial e intertextual 

 Letras de músicas: uso de recursos 

estéticos, composição e 

Leitura/Escuta 

 Textos: verbal (escrita), não verbal 

(imagem) e multimodal (escrita e 

imagem) concretizados em 

diversos gêneros em diferentes 

suportes 

 Comparação e diferenciação de 

diversos gêneros textuais quanto a 

aspectos composicionais e 

finalidade 

 Níveis de compreensão da leitura: 

objetiva, inferencial e avaliativa 

 Leitura textual, contextual, 

inferencial e intertextual 

 Obras literárias (apreciação, escuta 

e manuseio; compreensão e 
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interpretação, leitura individual e 

coletiva 

 Ditados populares, trovas, 

literatura de cordel e adivinhações; 

Contos de fada, contos populares, 

contos indígenas e africanos, 

folclóricos, causos, mitos e fábulas 

 Livros e obras infantis: Clássicos 

da Literatura Infantil 

 Poesia/Poema: moderna e 

contemporânea; uso de metáforas e 

outras figuras de linguagem 

(estudo sem classificação, apenas 

discutindo o sentido) 

 Elementos da narrativa: enredo, 

tempo, espaço, personagens, 

narrador e a construção do discurso 

direto e discurso indireto 

 Biografia e obras de autores 

selecionados 

 Leitura, interpretação e escrita dos 

gêneros textuais: 

 Biografia 

 Poesia/prosa 

 Narração 

 Fábula 

 Texto informativo 

comparações entre vários autores 

 Obras literárias (apreciação, escuta 

e manuseio; compreensão e 

interpretação, leitura individual e 

coletiva 

 Ditados populares, trovas, literatura 

de cordel e adivinhações; contos de 

fada, contos populares, contos 

indígenas e africanos, folclóricos, 

causos, mitos e fábulas 

 Livros e obras infantis: Clássicos 

da Literatura Infantil 

 Estudo de personagens clássicos da 

literatura brasileira: contexto 

histórico e geográfico 

 Elementos da narrativa: enredo, 

tempo, espaço, personagens, 

narrador e a construção do discurso 

direto e discurso indireto 

 Letra de música: compreensão do 

contexto da autoria; paródias 

 Leitura, interpretação e escrita dos 

gêneros textuais: 

 Música 

 Informativo 

 Quadrinhos 

 Diálogo 

 Folder  

 

 

comparações entre vários autores 

 Artigos de divulgação científica: 

análise de texto utilizando esquema 

gráfico, com o objetivo de 

evidenciar dados do texto; análise 

do contexto de produção, o autor, 

portador, público, leitor, objetivo, 

assunto 

 Reportagens e suplemento infantil 

de grandes jornais: leitura e estudo 

de reportagem levando em conta o 

tipo de leitor 

 Obras literárias (apreciação, escuta 

e manuseio; compreensão e 

interpretação, leitura individual e 

coletiva 

 Ditados populares, trovas, literatura 

de cordel e adivinhações; Contos 

de fada, contos populares, contos 

indígenas e africanos, folclóricos, 

causos, mitos e fábulas 

 Livros e obras infantis: Clássicos 

da Literatura Infantil 

 Elementos da narrativa: enredo, 

tempo, espaço, personagens, 

narrador e a construção do discurso 

direto e discurso indireto 

 Cordel: análise do gênero e estudo 

de obras de alguns autores 

Funções do texto dramático (escrito 

para ser encenado) e sua 

interpretação, leitura individual e 

coletiva 

 Ditados populares, trovas, literatura 

de cordel e adivinhações; Contos 

de fada, contos populares, contos 

indígenas e africanos, folclóricos, 

causos, mitos e fábulas 

 Livros e obras infantis: Clássicos 

da Literatura Infantil 

 Comparação de versões literárias e 

produções artísticas (cinema, telas, 

livros) analisando similaridades e 

mudanças das obras 

 Elementos da narrativa: enredo, 

tempo, espaço, personagens, 

narrador e a construção do discurso 

direto e discurso indireto 

 Leitura, interpretação e escrita dos 

gêneros textuais: 

 Narração 

 Informativo 

 Diálogo 

 Descrição 

 Cartas, email 
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organização por meio de diálogos 

entre personagens e marcadores das 

falas das personagens e de cena 

 Leitura, interpretação e escrita dos 

gêneros textuais: 

 Contos 

 Mitos 

 Receitas 

 Texto jornalístico 

 Propaganda 
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Escrita/produção de texto 

 Elementos que compõem a 

apresentação de diversos gêneros e 

seu contexto de produção (autor, 

interlocutor, situação de interação, 

suporte e circulação) 

 Gêneros que apresentam a 

narrativa em sua organização 

interna: fábulas tradicionais e 

modernas; contos de suspense; 

conto popular; lendas, mitos e 

crônica – análise de mecanismos 

de coesão e coerência, reconto oral 

e produção escrita 

 Análise e percepção de elementos 

da narrativa, presentes em 

diferentes gêneros: foco narrativo; 

características físicas e 

psicológicas (teimoso, corajoso 

etc.) do personagem principal; 

identificação de personagens 

secundários; caracterização de 

lugar (onde) e o tempo (quando), 

enredo (desenvolvimento do 

conflito, clímax e desfecho), 

discurso direto e indireto 

 Fábula: produção de reconto e 

autoria de fábulas após 

comparação entre fábulas 

tradicionais e contemporâneas, 

considerando os aspectos que 

Escrita/produção de texto 

 Elementos que compõem a 

apresentação de diversos gêneros e 

seu contexto de produção (autor, 

interlocutor, situação de interação, 

suporte e circulação) 

 Gêneros que apresentam a narrativa 

em sua organização interna: fábulas 

tradicionais e modernas; contos de 

suspense; conto popular; lendas, 

mitos e crônica – análise de 

mecanismos de coesão e coerência, 

reconto oral e produção escrita 

 Análise e percepção de elementos 

da narrativa, presentes em 

diferentes gêneros: foco narrativo; 

características físicas e psicológicas 

(teimoso, corajoso etc.) do 

personagem principal; identificação 

de personagens secundários; 

caracterização de lugar (onde) e o 

tempo (quando), enredo 

(desenvolvimento do conflito, 

clímax e desfecho), discurso direto 

e indireto 

 Fábula: produção de reconto e 

autoria de fábulas após comparação 

entre fábulas tradicionais e 

contemporâneas, considerando os 

aspectos que compõem esse gênero 

 Poesia/Poema: produção a partir de 

Escrita/produção de texto 

 Elementos que compõem a 

apresentação de diversos gêneros e 

seu contexto de produção (autor, 

interlocutor, situação de interação, 

suporte e circulação) 

 Gêneros que apresentam a 

narrativa em sua organização 

interna: fábulas tradicionais e 

modernas; contos de suspense; 

conto popular; lendas, mitos e 

crônica – análise de mecanismos 

de coesão e coerência, reconto oral 

e produção escrita 

 Análise e percepção de elementos 

da narrativa, presentes em 

diferentes gêneros: foco narrativo; 

características físicas e 

psicológicas (teimoso, corajoso 

etc.) do personagem principal; 

identificação de personagens 

secundários; caracterização de 

lugar (onde) e o tempo (quando), 

enredo (desenvolvimento do 

conflito, clímax e desfecho), 

discurso direto e indireto 

 Fábula: produção de reconto e 

autoria de fábulas após 

comparação entre fábulas 

tradicionais e contemporâneas, 

considerando os aspectos que 

Escrita/produção de texto 

 Elementos que compõem a 

apresentação de diversos gêneros e 

seu contexto de produção (autor, 

interlocutor, situação de interação, 

suporte e circulação) 

 Gêneros que apresentam a narrativa 

em sua organização interna: fábulas 

tradicionais e modernas; contos de 

suspense; conto popular; lendas, 

mitos e crônica – análise de 

mecanismos de coesão e coerência, 

reconto oral e produção escrita 

 Análise e percepção de elementos 

da narrativa, presentes em 

diferentes gêneros: foco narrativo; 

características físicas e psicológicas 

(teimoso, corajoso etc.) do 

personagem principal; identificação 

de personagens secundários; 

caracterização de lugar (onde) e o 

tempo (quando), enredo 

(desenvolvimento do conflito, 

clímax e desfecho), discurso direto 

e indireto 

 Fábula: produção de reconto e 

autoria de fábulas após comparação 

entre fábulas tradicionais e 

contemporâneas, considerando os 

aspectos que compõem esse gênero 

 Textos de divulgação científica: 
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compõem esse gênero 

 Poesia/Poema: produção a partir de 

um texto em prosa, de um 

tema/assunto significativo, por 

meio de paródia ou autoria 

 Reescrita de poema em forma de 

prosa e vice-versa 

 Resumo de livro 

 Criação de suportes para 

publicação: mural, varal, revistas, 

jornais, placas, faixas, folhetos, 

cartazes 

 Concordância nominal em 

situações contextuais: relações de 

gênero e número necessárias para o 

aperfeiçoamento do texto 

 Concordância verbal em situações 

contextuais: utilização de sujeito e 

verbo visando aperfeiçoamento do 

texto 

 Elementos coesivos e de coerência 

(para garantir a progressão 

temática e conceitual) 

 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 

um texto em prosa, de um 

tema/assunto significativo, por meio 

de paródia ou autoria 

 Reescrita de poema em forma de 

prosa e vice-versa 

 Resumo de livro 

 Sinopse (de livros ou filmes): 

produção após assistir um filme ou 

ler um livro 

 Criação de suportes para 

publicação: mural, varal, revistas, 

jornais, placas, faixas, folhetos, 

cartazes 

 Concordância nominal em situações 

contextuais: relações de gênero e 

número necessárias para o 

aperfeiçoamento do texto 

 Concordância verbal em situações 

contextuais: utilização de sujeito e 

verbo visando aperfeiçoamento do 

texto 

 Elementos coesivos e de coerência 

(para garantir a progressão temática 

e conceitual) 

 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 

compõem esse gênero 

 Transcrição de diálogos sob a 

forma de texto narrativo usando 

pontuação 

 Notícia: escrita de texto de autoria 

a partir de pesquisa de dados e 

organização de informações 

 Criação de manchetes para notícias 

 Resumo de livro 

 História em quadrinhos: reconto de 

fábulas e contos em forma de HQ e 

produção de autoria 

 Criação de suportes para 

publicação: mural, varal, revistas, 

jornais, placas, faixas, folhetos, 

cartazes 

 Concordância nominal em 

situações contextuais: relações de 

gênero e número necessárias para o 

aperfeiçoamento do texto 

 Concordância verbal em situações 

contextuais: utilização de sujeito e 

verbo visando aperfeiçoamento do 

texto 

 Elementos coesivos e de coerência 

(para garantir a progressão temática 

e conceitual) 

 Revisão e reescrita de textos 

produzidos, considerando um ou 

mais aspectos: pontuação, 

paragrafação, ortografia, 

concordância nominal e verbal, 

resumo a partir de esquemas 

 Resumo de livro 

 Criação de suportes para 

publicação: mural, varal, revistas, 

jornais, placas, faixas, folhetos, 

cartazes 

 Concordância nominal em situações 

contextuais: relações de gênero e 

número necessárias para o 

aperfeiçoamento do texto 

 Concordância verbal em situações 

contextuais: utilização de sujeito e 

verbo visando aperfeiçoamento do 

texto 

 Elementos coesivos e de coerência 

(para garantir a progressão temática 

e conceitual) 

 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 
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coerência e coesão, características 

do gênero produzido 

Análise linguística/ semiótica 

 Revisão do alfabeto (letras 

maiúsculas e minúsculas) 

 Letra maiúscula (substantivo 

próprio – revisão) 

 Ordem alfabética – revisão 

 Separação silábica 

 Identificação dos encontros 

vocálicos e consonantais 

 Classificação quanto à tonicidade 

(oxítona, paroxítona e 

proparoxítona), com foco em 

acentuação de palavras conhecidas, 

destacando a frequência de 

Análise linguística/ semiótica 

 Acentuação de palavras conhecidas 

 Substantivos (apresentação do 

conceito, em situações contextuais): 

 Próprio e comum 

 Primitivo e derivado 

 Simples e composto 

 Coletivo  

 Pontuação: importância e uso 

contextual, pontuação do diálogo: 

ponto final, vírgula, exclamação, 

interrogação, dois pontos e 

travessão 

 Artigos: definido e indefinido 

Análise linguística/ semiótica 

 Adjetivos (apresentação do 

conceito, em situações 

contextuais): 

 Adjetivos pátrios 

 Locução adjetiva 

 Pronomes pessoais (reto, oblíquo e 

de tratamento) – uso do pronome 

no texto, realçando seus efeitos na 

coesão 

 Concordância nominal: adjetivo 

 Sibilantes: /s/ e suas escritas (“s”, 

“c”, “ç” etc.) 

 Sufixo “oso”(adjetivos) e “eiro” – 

Análise linguística/ semiótica 

 Verbo (apresentação do conceito, 

em situações contextuais): 

identificação, infinitivo e 

conjugações 

 Tempos do verbo: presente, 

pretérito perfeito e futuro do 

presente 

 Verbo (pretérito perfeito) – em 

texto com lacunas (apenas 

evidenciar o tempo passado, sem 

classificar o aspecto) 

 Revisão: R (cantar, dançar), S 

(plural), U (desinência de pretérito) 
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paroxítonas na língua portuguesa 

 Revisão: Modos de nasalização - 

M e N no final de sílaba (bombom, 

ponte); NH (galinha); usando o til 

(maçã, anão); contiguidade (cama, 

dama); uso do “m” antes de “p” e 

“b” 

 Dígrafos (ortografia): “nh” e “ch” 

 Dígrafos orais 

 Redução de ditongos (poço/ pouco; 

pexe/peixe) 

 Hipercorreção “u/l” em verbos 

(enganol/enganou) 

 Consulta a dicionário: estudo de 

verbete como gênero e formas de 

uso 

 Vocabulário: ampliação, 

significação, sinônimos e 

antônimos (inferir sentido a partir 

da leitura e uso do dicionário) 

 

 Concordância nominal: gênero e 

número do substântivo 

 Representação das sibilantes /s/, /z/ 

representadas por “s” (Exemplo: 

sapo, asa) 

 Hipercorreção “u/l” em verbos 

(enganol/enganou) 

 Palavras semelhantes (a palavra 

dentro de outra palavra. Exemplo: 

preferido/ferido; felicidade/cidade) 

 Contraposição entre representações 

da letra “c” (fonemas /k/ e /s/: cada, 

parece) 

 Consulta a dicionário: estudo de 

verbete como gênero e formas de 

uso 

fama=famoso, leite=leiteiro 

 Hipercorreção “u/l” em verbos 

(enganol/enganou) 

 Pontuação: reticências, aspas e 

parênteses 

 Consulta a dicionário: estudo de 

verbete como gênero e formas de 

uso 

 Verbo: contraposição de 

desinências do gerúndio 

(falano/falando) e entre as nasais 

“am” (passado) e “ão” (futuro) a 

partir do uso 

 Hipercorreção “u/l” em verbos 

(enganol/enganou) 

 Fonemas /ch/, /ksi/, /s/, /z/ 

representadas pela letra “x” 

(xarope, fixo, próximo, exato) – 

sons da letra X 

 Consulta a dicionário: estudo de 

verbete como gênero e formas de 

uso 
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Linguagens – Artes Visuais 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 Vivências com brinquedos, 

brincadeiras, jogos, danças, 

canções e histórias de diferentes 

matrizes estéticas e culturais 

 Diferenciação de cores primárias, 

secundárias e terciárias 

 Desenho de observação e de 

imaginação sobre a cidade (casa, 

rua, quadra, praça, escola, bairro) 

 Elementos básicos da linguagem 

visual: relação entre ponto, linha, 

plano, cor, textura, forma, volume, 

luz, ritmo, movimento, equilíbrio 

 Noções de plano, volume e espaço 

bi e tridimensional 

 Criações bi e tridimensionais 

 Espaços de informação e de 

comunicação artística/cultural: 

museus, mostras, exposições, 

galerias, oficinas, ateliês, feiras e 

outros 

 Técnicas artísticas utilizando 

variados instrumentos, materiais 

(pincéis, lápis, giz de cera, papéis, 

tintas, argila) e meios tecnológicos 

(fotografias, aplicativos, vídeos 

etc.) 

 Experimentação de elementos 

 Manifestações culturais e 

artísticas das culturas locais, 

regionais e nacionais 

 Experimentação com cores frias e 

cores quentes 

 Cores na natureza e as produzidas 

pelo ser humano 

 Elementos básicos da linguagem 

visual: relação entre ponto, linha, 

plano, cor, textura, forma, 

volume, luz, ritmo, movimento, 

equilíbrio 

 AthosBulcão 

 Desenho urbanístico de Lúcio 

Costa 

 Monumentos de Oscar Niemeyer 

 Arte no Distrito Federal e seus 

artistas locais 

 Espaços de informação e de 

comunicação artística/cultural: 

museus, mostras, exposições, 

galerias, oficinas, ateliês, feiras e 

outros 

 Técnicas artísticas utilizando 

variados instrumentos, materiais 

(pincéis, lápis, giz de cera, papéis, 

tintas, argila) e meios 

tecnológicos (fotografias, 

 Manifestações culturais e 

artísticas das culturas locais, 

regionais e nacionais 

 Desenhos, pinturas, construções e 

esculturas temáticas 

 Elementos básicos da linguagem 

visual: relação entre ponto, linha, 

plano, cor, textura, forma, volume, 

luz, ritmo, movimento, equilíbrio 

 Noções de plano, volume e espaço 

bi e tridimensional 

 Primeiras noções de 

perspectiva/profundidade 

 Criações bi e tridimensionais 

 Obras artísticas em períodos e 

movimentos distintos 

 Pontos turísticos da cidade 

 Espaços de informação e de 

comunicação artística/cultural: 

museus, mostras, exposições, 

galerias, oficinas, ateliês, feiras e 

outros 

 Suportes de tamanhos, formas e 

texturas variadas para elaboração 

de trabalhos 

 Técnicas artísticas utilizando 

variados instrumentos, materiais 

(pincéis, lápis, giz de cera, papéis, 

 Manifestações culturais e 

artísticas das culturas locais, 

regionais e nacionais 

 Desenhos, pinturas, construções e 

esculturas temáticas 

 Elementos básicos da linguagem 

visual: relação entre ponto, linha, 

plano, cor, textura, forma, 

volume, luz, ritmo, movimento, 

equilíbrio 

 Noções de proporção 

 Obras de artistas do modernismo 

brasileiro 

 Obras artísticas em períodos e 

movimentos distintos 

 Espaços de informação e de 

comunicação artística/cultural: 

museus, mostras, exposições, 

galerias, oficinas, ateliês, feiras e 

outros 

 Técnicas artísticas utilizando 

variados instrumentos, materiais 

(pincéis, lápis, giz de cera, 

papéis, tintas, argila) e meios 

tecnológicos (fotografias, 

aplicativos, vídeos etc.) 

 Experimentação de elementos 

objetos e materiais diversos 
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objetos e materiais diversos 

 Produção de desenho, pintura, 

colagem, modelagem, construção, 

a partir de temas, contextos, 

objetos e imagens 

aplicativos, vídeos etc.) 

 Experimentação de elementos 

objetos e materiais diversos 

 Arte como manifestação da 

cultura e identidade de uma 

região (arte produzida no Distrito 

Federal) 

 Visita a espaços naturais, como 

áreas verdes, parques ecológicos, 

parques urbanos e de múltiplas 

funções, Jardim Botânico e outros 

 Produção de desenho, pintura, 

colagem, modelagem, construção, 

a partir de temas, contextos, 

objetos e imagens 

 Leitura de imagens (fotografia, 

desenho, pintura, escultura, 

colagem, instalação, objetos) 

tintas, argila) e meios tecnológicos 

(fotografias, aplicativos, vídeos 

etc.) 

 Experimentação de elementos 

objetos e materiais diversos 

 Manifestações folclóricas, 

populares retratadas em diferentes 

imagens 

 Visita a espaços naturais, como 

áreas verdes, parques ecológicos, 

parques urbanos e de múltiplas 

funções, Jardim Botânico e outros 

 Produção de desenho, pintura, 

colagem, modelagem, construção, 

a partir de temas, contextos, 

objetos e imagens 

 Produção de desenho, pintura, 

colagem, modelagem, construção, 

a partir de temas, contextos, 

objetos e imagens 

 Participação em exposições e 

rodas de apreciação estética 

 

Linguagens – Arte teatro 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 Espetáculos cênicos convencionais 

e não convencionais. Formação de 

plateia 

 Tecnologia e recursos digitais em 

produções cênicas. Exemplo: 

filmadora, gravador, câmeras, 

celulares, jogos eletrônicos, 

aplicativos, websites, entre outros 

 Espetáculos cênicos 

convencionais e não 

convencionais. Formação de 

plateia 

 Grupos indígenas (Tapuias-

Fulniôs, Guajajaras, Pataxós, 

Tukano e outros), Quilombo 

Mesquita, Ciganos e Afro-

 Espetáculos cênicos 

convencionais e não 

convencionais. Formação de 

plateia 

 Composição de cenas teatrais: 

monólogo, stand-up, esquetes 

 Dramatização de histórias 

diversas 

 Espetáculos cênicos 

convencionais e não 

convencionais. Formação de 

plateia 

 Grupos indígenas (Tapuias-

Fulniôs, Guajajaras, Pataxós, 

Tukano e outros), Quilombo 

Mesquita, Ciganos e Afro-
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(biografia) brasileiros  Produção e encenação textos 

dramáticos: expressão corporal; 

expressão vocal: articulação, 

dicção e projeção e comunicação 

espontânea das diferentes 

sensações (olhar, ver, escutar, 

ouvir, comer, pegar, cheirar, andar 

etc.) 

 Teatro de bonecos/marionetes, 

teatro de atores, teatro de 

sombras, teatro de máscaras, 

musicais, entre outros 

brasileiros 

 

Linguagens – Arte dança 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

Contextos e práticas Contextos e práticas 

 Manifestações de dança da 

comunidade local e regional 

 Manifestações de dança da cultura 

brasileira e suas matrizes 

indígenas e africanas 

Contextos e práticas 

 Espaços culturais do Distrito 

Federal 

Contextos e práticas 

 Manifestações de dança da 

cultura brasileira e suas matrizes 

indígenas e africanas 

Elementos da Linguagem (Ajuda 

ECM) 

 Independência de movimento das 

partes do corpo (movimentos 

parciais). Domínio de movimento 

do corpo como um todo 

Elementos da Linguagem (Ajuda 

ECM) 

 Independência de movimento das 

partes do corpo (movimentos 

parciais). Domínio de movimento 

do corpo como um todo 

Elementos da Linguagem (Ajuda 

ECM) 

 Independência de movimento das 

partes do corpo (movimentos 

parciais). Domínio de movimento 

do corpo como um todo 

Elementos da Linguagem (Ajuda 

ECM) 

 Independência de movimento das 

partes do corpo (movimentos 

parciais). Domínio de movimento 

do corpo como um todo 
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(movimentos totais) 

 Formas do corpo: contraída, 

dilatada, curva, reta, simétrica, 

assimétrica, geométricas, estáticas 

e dinâmicas 

 Ações corporais: inclinar, 

gesticular, cair, levantar, 

espreguiçar, torcer, deslizar, 

chacoalhar 

 Níveis do espaço (alto, médio e 

baixo) e planos horizontal (mesa), 

vertical (porta) e sagital (roda) 

 Tempo rápido, lento, contínuo, 

descontínuo, pausado 

(movimentos totais) 

 Formas do corpo: contraída, 

dilatada, curva, reta, simétrica, 

assimétrica, geométricas, estáticas 

e dinâmicas 

 Ações corporais: inclinar, 

gesticular, cair, levantar, 

espreguiçar, torcer, deslizar, 

chacoalhar 

 Tempo rápido, lento, contínuo, 

descontínuo, pausado 

(movimentos totais) 

 Formas do corpo: contraída, 

dilatada, curva, reta, simétrica, 

assimétrica, geométricas, estáticas 

e dinâmicas 

 Ações corporais: inclinar, 

gesticular, cair, levantar, 

espreguiçar, torcer, deslizar, 

chacoalhar 

 Níveis do espaço (alto, médio e 

baixo) e planos horizontal (mesa), 

vertical (porta) e sagital (roda) 

 Tempo rápido, lento, contínuo, 

descontínuo, pausado 

(movimentos totais) 

 Formas do corpo: contraída, 

dilatada, curva, reta, simétrica, 

assimétrica, geométricas, estáticas 

e dinâmicas 

 Ações corporais: inclinar, 

gesticular, cair, levantar, 

espreguiçar, torcer, deslizar, 

chacoalhar 

 Tempo rápido, lento, contínuo, 

descontínuo, pausado 

 

Processos de criação  

 Imaginação, memórias, histórias 

pessoais ou inventadas 

Processos de criação (festa 

junina) 

 Obras literárias, arquitetônicas, 

musicais, teatrais, plásticas, 

fotográficas e audiovisual 

 Experiências pessoais e coletivas 

em dança 

 Dança e sua característica 

processual: a dança como um 

processo de criação. Etapas dos 

processos de criação em dança 

vivenciados 

Processos de criação 

 Criação e improvisação em 

pequenos e grandes grupos 

 

Processos de criação 

 Experiências pessoais e coletivas 

em dança 
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Matemática 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

Números 

 Sistema de numeração decimal: 

ordem de dezena de milhar 

 Decomposição numérica: forma 

polinomial; forma de produto de 

fatores 

 Composição e decomposição de 

um número natural de até cinco 

ordens, por meio de adições e 

multiplicações por potências de 10 

 Relação de ordem dos números 

naturais e seu posicionamento na 

reta numerada 

 Escrita por extenso 

 Ordem crescente e 

decrescente 

 Valor absoluto e relativo 

 Antecessor e sucessor 

 Propriedades das operações: 

adição, subtração e multiplicação 

 Termos e ideias 

 Elaboração e resolução de 

problemas envolvendo diferentes 

significados da multiplicação e da 

divisão: adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, 

proporcionalidade, partilha e 

Números 

 Propriedades das operações: 

multiplicação simples e divisão 

simples 

 Termos e ideias  

 Elaboração e resolução de 

problemas envolvendo diferentes 

significados da multiplicação e da 

divisão: adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, 

proporcionalidade, partilha e 

medida 

 Cálculo mental, cálculo 

aproximado, estimativa, uso de 

calculadora, socialização de 

estratégias de conferência 

 Atividades lúdicas envolvendo os 

conceitos e operações 

matemáticas estudados 

Números 

 Elaboração e resolução de 

problemas envolvendo diferentes 

significados da multiplicação e da 

divisão: adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, 

proporcionalidade, partilha e 

medida 

 Multiplicação e divisão com 

multiplicadores e divisores de dois 

algarismos, respectivamente 

 Forma de produto de fatores 

 Cálculo mental, cálculo 

aproximado, estimativa, uso de 

calculadora, socialização de 

estratégias de conferência 

 Atividades lúdicas envolvendo os 

conceitos e operações 

matemáticas estudados 

 Sistema monetário brasileiro: 

 História da moeda 

 Representação 

 Situações-problema 

envolvendo o SMB 

 

Números 

 Elaboração e resolução de 

problemas envolvendo diferentes 

significados da multiplicação e da 

divisão: adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, 

proporcionalidade, partilha e 

medida 

 Números decimais: representação 

de diferentes formas 

reconhecendo o procedimento da 

complementação das casas 

decimais 

 Números racionais: o 

representação decimal para 

escrever valores do sistema 

monetário brasileiro o resolução 

de situações-problema 

envolvendo números fracionários 

(parte, todo e fração de 

quantidade) no contexto social 

 Associação da representação de 

um número decimal a uma fração, 

em especial: ½ = 0,5; ¼ = 0,25; ¾ 

= 0,75; 1/10 = 0,1; 1/100 = 0,01 

sempre em contextos ligados a 

medidas e grandezas 
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medida 

 Problemas simples de contagem 

 Cálculo mental, cálculo 

aproximado, estimativa, uso de 

calculadora, socialização de 

estratégias de conferência 

 Atividades lúdicas envolvendo os 

conceitos e operações matemáticas 

estudados 

 Ampliação dos procedimentos 

operatórios de adição e subtração 

dos números naturais para 

contextos envolvendo os números 

decimais 

 Relação de equivalência entre 

frações 

 Relação de ordem entre frações 

de mesmo denominador ou 

mesmo numerador 

 Situações-problema envolvendo 

números fracionários (parte/ todo 

e fração de quantidade) no 

contexto social 

 Cálculo mental, cálculo 

aproximado, estimativa, uso de 

calculadora, socialização de 

estratégias de conferência 

 Atividades lúdicas envolvendo os 

conceitos e operações 

matemáticas estudados 

Pensamento algébrico 

 Relações entre adição e subtração 

e entre multiplicação e divisão 

 Propriedades da igualdade 

 

Pensamento algébrico 

 Sequência numérica recursiva 

formada por números que deixam 

o mesmo resto ao serem divididos 

por um mesmo número natural 

diferente de zero 

 Relações entre adição e subtração 

e entre multiplicação e divisão 

 Propriedades da igualdade 

Pensamento algébrico 

 Sequência numérica recursiva 

formada por múltiplos de um 

número natural 

 Relações entre adição e subtração 

e entre multiplicação e divisão 

 Propriedades da igualdade 

 

Pensamento algébrico 

 Relações entre adição e subtração 

e entre multiplicação e divisão 

 Propriedades da igualdade 
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Grandezas e medidas 

 Identificação e utilização dos 

principais instrumentos de 

medidas presentes no contexto 

sociocultural: régua, para medir 

pequenos objetos e distâncias; 

trena e metro, para medir 

distâncias maiores; fita métrica, 

para medir o corpo; balanças, 

explorando diferentes tipos e usos; 

recipientes graduados para 

comparar quantidades de líquidos; 

termômetros, velocímetros, 

relógios e cronômetros 

 Relógio analógico 

 Situações-problema envolvendo 

transformações entre as principais 

unidades de tempo: dia/mês; 

dia/semana; mês/ano; horas/dias 

 Medidas de tempo: leitura e 

registro de horas em relógios 

digitais e analógicos, duração de 

eventos e relações entre unidades 

de medida de tempo 

 Situações-problema envolvendo 

transformações entre as principais 

unidades de tempo: dia/mês; 

dia/semana; mês/ano; horas/dias 

Grandezas e medidas 

 Medidas de comprimento, massa 

e capacidade: estimativas, 

utilização de instrumentos de 

medida e de unidades de medida 

convencionais mais usuais (lata de 

óleo, punhado, entre outros) 

 Identificação e utilização dos 

principais instrumentos de 

medidas presentes no contexto 

sociocultural: régua, para medir 

pequenos objetos e distâncias; 

trena e metro, para medir 

distâncias maiores; fita métrica, 

para medir o corpo; balanças, 

explorando diferentes tipos e 

usos; recipientes graduados para 

comparar quantidades de líquidos; 

termômetros, velocímetros, 

relógios e cronômetros 

 

Grandezas e medidas 

 Medidas de comprimento, massa e 

capacidade: estimativas, utilização 

de instrumentos de medida e de 

unidades de medida convencionais 

mais usuais (lata de óleo, 

punhado, entre outros) 

 Identificação e utilização dos 

principais instrumentos de 

medidas presentes no contexto 

sociocultural: régua, para medir 

pequenos objetos e distâncias; 

trena e metro, para medir 

distâncias maiores; fita métrica, 

para medir o corpo; balanças, 

explorando diferentes tipos e usos; 

recipientes graduados para 

comparar quantidades de líquidos; 

termômetros, velocímetros, 

relógios e cronômetros 

 Áreas de figuras construídas em 

malhas quadriculadas 

 Unidade de medida de 

temperatura: grau Celsius 

 Temperaturas máxima e mínima 

diárias, em locais do seu cotidiano 

 Interpretação e resolução de 

problemas utilizando o Sistema 

Monetário Brasileiro 

Grandezas e medidas 

 Realização de leituras de medidas 

em instrumentos que expressem o 

resultado por número decimal 
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Geometria 

 Exploração, representação e 

localização por meio de mapas e 

desenho de plantas baixas para o 

reconhecimento do espaço 

 Localização e movimentação: 

pontos de referência, direção e 

sentido paralelismo e 

perpendicularismo 

 Utilização de malha ou redes para 

representar no plano a posição de 

uma pessoa ou objeto 

 Orientação e trajetória 

 Observação de objetos: mantendo 

a posição do objeto e mudando a 

posição do observador; mantendo 

a posição do observador e 

mudando a posição do objeto 

 Registro e socialização da 

observação 

 Ângulos retos e não retos: uso de 

dobraduras, esquadros e softwares 

 Construção e interpretação de 

maquetes 

Geometria 

 Ângulos retos e não retos: uso de 

dobraduras, esquadros e softwares 

 Ângulos com rotação e trajetória 

(girar 90°, 180º, 360º, desviar 30º) 

(ECM) 

 Planificações de cubos e 

paralelepípedos 

 Composição de figuras 

geométricas planas a partir de 

justaposição de outras 

Geometria 

 Ângulos retos e não retos: uso de 

dobraduras, esquadros e softwares 

 Simetria de reflexão 

 Construção e interpretação de 

maquetes 

 Semelhanças e diferenças entre os 

polígonos 

 Cálculo do perímetro de figuras 

planas 

 Planificações de cubos e 

paralelepípedos 

 Composição de figuras 

geométricas planas a partir de 

justaposição de outras 

Geometria 

 Ângulos retos e não retos: uso de 

dobraduras, esquadros e softwares 

 Figuras geométricas espaciais 

(prismas e pirâmides): 

reconhecimento, representações, 

planificações e características 

 Composição, decomposição e 

representação de figuras 

tridimensionais:  

o Construção de sólidos 

o Embalagens 

Probabilidade e estatística  

 Leitura e interpretação de 

informações presentes nos meios 

de comunicação e no comércio, 

Probabilidade e estatística 

 Leitura e interpretação de 

informações presentes nos meios 

de comunicação e no comércio, 

Probabilidade e estatística 

 Leitura e interpretação de 

informações presentes nos meios 

de comunicação e no comércio, 

Probabilidade e estatística 

 Leitura e interpretação de 

informações presentes nos meios 

de comunicação e no comércio, 
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registradas por meio de tabelas e 

gráficos 

 Diferenciação entre variáveis 

categóricas e variáveis numéricas 

 Coleta, classificação e 

representação de dados de 

pesquisa, realizada por meio da 

construção de tabelas e gráficos de 

colunas simples ou agrupadas 

 Situações-problema simples, 

envolvendo noções de 

possibilidade e probabilidade 

registradas por meio de tabelas e 

gráficos 

 Diferenciação entre variáveis 

categóricas e variáveis numéricas 

 Coleta, classificação e 

representação de dados de 

pesquisa, realizada por meio da 

construção de tabelas e gráficos de 

colunas simples ou agrupadas 

 Situações-problema simples, 

envolvendo noções de 

possibilidade e probabilidade 

 Noções de combinação associada 

à multiplicação e tabela 

registradas por meio de tabelas e 

gráficos 

 Diferenciação entre variáveis 

categóricas e variáveis numéricas 

 Coleta, classificação e 

representação de dados de 

pesquisa, realizada por meio da 

construção de tabelas e gráficos de 

colunas simples ou agrupadas 

 Situações-problema simples, 

envolvendo noções de 

possibilidade e probabilidade 

registradas por meio de tabelas e 

gráficos 

 Diferenciação entre variáveis 

categóricas e variáveis numéricas 

 Coleta, classificação e 

representação de dados de 

pesquisa, realizada por meio da 

construção de tabelas e gráficos de 

colunas simples ou agrupadas 

 Situações-problema simples, 

envolvendo noções de 

possibilidade e probabilidade 

 

Ciências da Natureza 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

Matéria e energia Matéria e energia 

 Substâncias e misturas 

 Composição de misturas 

 Propriedades físicas das 

substâncias e das misturas 

 Transformações físicas da matéria 

 Efeitos da variação de 

temperatura, radiação (luz) e 

umidade nas transformações 

físicas da matéria 

 Transformações reversíveis e não 

Matéria e energia Matéria e energia 
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reversíveis da matéria 

 

Vida e evolução 

 Plantas e alimentos como fonte de 

energia 

 Doenças causadas por vírus, 

bactérias, fungos e protozoários 

 Transmissão e prevenção de 

doenças causadas por 

microorganismos (vírus, bactérias, 

fungos e protozoários) 

 Pontos cardeais 

 Instrumentos de orientação e 

localização: Bússola e GPS 

 Movimentos cíclicos do Sol e da 

Lua: o fases da Lua; o movimento 

de rotação e translação da Terra 

 Registro do tempo e a organização 

da vida 

 Calendários e anos bissextos 

 Saúde pessoal e coletiva 

Vida e evolução 

 Doenças causadas por vírus, 

bactérias, fungos e protozoários 

 Estações do ano 

 

 

Vida e evolução 

 Cadeias Alimentares 

 Teias Alimentares 

 Perda energética entre níveis 

tróficos 

 Interações tróficas 

 Impacto das extinções e 

diminuição das populações nos 

ecossistemas e cadeias 

alimentares 

 Relação de alimentação (fonte de 

energia e matéria) estabelecida 

por organismos em um 

ecossistema 

 Produtores, consumidores e 

decompositores 

 Sol como fonte de energia 

primária para os seres vivos 

 Sol com fonte primária de energia 

para a produção de alimentos 

 Conservação e preservação do 

Cerrado 

 Fluxo de energia nos ecossistemas 

 Ciclo da matéria nos 

ecossistemas: matéria orgânica - 

decompositores - matéria 

inorgânica - produtores - matéria 

orgânica 

Vida e evolução 

 Fluxo de Energia e matéria 

unidirecional em cada nível 

trófico; liberação de energia e 

disponibilização de matéria 

(orgânica e inorgânica) ao longo 

das cadeias alimentares, 

diminuição da energia e matéria 

disponíveis em cada nível trófico 

 Processo de decomposição de 

seres vivos 

 Fungos e bactérias - agentes 

decompositores 

 Fatores importantes para que 

ocorra a decomposição: calor, 

umidade e oxigênio 

 Ciclagem de nutrientes 

 Introdução aos micro-organismos 

 Micro-organismos e a 

manutenção da vida na Terra 

 Bactérias e os seres vivos 

 Fermentação - bebidas alcoólicas, 

produtos lácteos e panificação 

 Doenças causadas por vírus, 

bactérias, fungos e protozoários 
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 Equilíbrio ecológico de 

ecossistemas 

Doenças causadas por vírus, 

bactérias, fungos e protozoários 

 Estações do ano 

 

 

Ciências Humanas - Geografia 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 Planejamento do DF: construção 

processos migratórios. 

Crescimento demográfico. 

Regiões Administrativas e a 

RIDE. Etapas de ocupação no DF 

– semelhanças, permanências e 

mudanças. Formas de organização 

dos poderes: papel do executivo, 

do legislativo, do judiciário e da 

sociedade civil 

 Distrito Federal na região 

CentroOeste; Interdependência do 

campo e da cidade, considerando 

fluxos econômicos, de 

informações, de ideias e de 

pessoas. Características do 

trabalho no campo e na cidade 

 Questões da Infraestrutura: 

 Planejamento do DF: construção 

processos migratórios. 

Crescimento demográfico. 

Regiões Administrativas e a 

RIDE. Etapas de ocupação no DF 

– semelhanças, permanências e 

mudanças. Formas de organização 

dos poderes: papel do executivo, 

do legislativo, do judiciário e da 

sociedade civil 

 Distrito Federal na região 

CentroOeste; Interdependência do 

campo e da cidade, considerando 

fluxos econômicos, de 

informações, de ideias e de 

pessoas. Características do 

trabalho no campo e na cidade 

 Realidade das diferentes 

 Planejamento do DF: construção 

processos migratórios. 

Crescimento demográfico. 

Regiões Administrativas e a 

RIDE. Etapas de ocupação no DF 

– semelhanças, permanências e 

mudanças. Formas de organização 

dos poderes: papel do executivo, 

do legislativo, do judiciário e da 

sociedade civil 

 População total do DF e sua 

distribuição, fluxos migratórios. 

Modos de vida nas regiões 

administrativas do DF. Principais 

atividades econômicas e 

produtivas. Espaços de memória, 

cultura, lazer e patrimônio 

 Características das paisagens 

 População total do DF e sua 

distribuição, fluxos migratórios. 

Modos de vida nas regiões 

administrativas do DF. Principais 

atividades econômicas e 

produtivas. Espaços de memória, 

cultura, lazer e patrimônio 

 Ocupação do solo: RA, 

condomínios, ocupações não 

regularizadas, causas e 

consequências 

 Casa, educação, saúde, transporte, 

serviços, indústria, agropecuária, 

comunicação etc. 

 Necessidades básicas e a 

condição dos serviços prestados. 

Atividades econômicas, 

produtivas e desenvolvimento 
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saneamento básico, mobilidade 

etc. 

 Características das paisagens 

naturais e antrópicas no ambiente 

em que vive, a ação humana na 

conservação ou degradação. 

Relevo (áreas altas, baixas, planas 

e elevações); águas (rios, lagos, 

mares, lagoas, canais e baías); 

vegetação (natural e introduzida); 

clima e tempo (temperatura, 

chuvas, vento e umidade) 

 Tipos variados de mapas 

(características, elaboradores, 

finalidades, diferenças e 

semelhanças). Usos das imagens 

de satélites 

 Distância, pontos cardeais, 

orientação. Noções de proporção, 

escala e referenciais de localização 

comunidades (urbana, do campo, 

quilombolas, indígenas e outras). 

Territórios existentes no DF e no 

Brasil: terras indígenas com 

ênfase no Santuário dos Pajés 

(Povo Tapuia-Fulniô) e 

comunidades remanescentes de 

quilombos com ênfase na 

comunidade do Quilombo 

Mesquita na Cidade Ocidental, 

entre outros 

 

naturais e antrópicas no ambiente 

em que vive, a ação humana na 

conservação ou degradação. 

Relevo (áreas altas, baixas, planas 

e elevações); águas (rios, lagos, 

mares, lagoas, canais e baías); 

vegetação (natural e introduzida); 

clima e tempo (temperatura, 

chuvas, vento e umidade) 

sustentável do DF: agricultura, 

indústria, transporte, comércio, 

serviços e turismo 

 

Ciências Humanas - História 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

Migrações como uma característica 

humana: trajetórias dos grupos 

humanos e a formação do Distrito 

Federal 

 Novos movimentos migratórios: 

Migrações como uma 

característica humana: trajetórias 

dos grupos humanos e a formação 

do Distrito Federal 

 A ação das pessoas, grupos sociais 

Migrações como uma 

característica humana: trajetórias 

dos grupos humanos e a formação 

do Distrito Federal 

Migrações como uma 

característica humana: trajetórias 

dos grupos humanos e a formação 

do Distrito Federal 

 A ação das pessoas, grupos sociais 
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refugiados, imigrantes e asilados e comunidades no tempo e no 

espaço: nomadismo, agricultura, 

escrita, navegações, indústria, entre 

outras 

 O passado e o presente: a noção de 

permanência e as lentas 

transformações sociais e culturais 

 Os processos migratórios para a 

formação do Brasil: os grupos 

indígenas, seu deslocamento e sua 

reorganização territorial, a 

presençaportuguesa, a diáspora 

forçada dos africanos, os processos 

de escravização. Aculturação, 

inculturação e interculturalidade 

 Os processos migratórios do final 

do século XIX e início do século 

XX no Brasil 

 As dinâmicas internas de migração 

no Brasil a partir dos anos 1960 

 Antigas capitais, Missão Cruls, a 

história de JK, os idealizadores de 

Brasília (Lúcio Costa e Niemeyer), 

os candangos. Povos indígenas que 

migraram para a região e ajudaram 

na construção como os 

TapuiasFulniôs, os Cariri-Xocó e 

os Xikrin 

 Fluxo migratório para o DF, 

características dos povos que 

migraram para o DF 

 e comunidades no tempo e no 

espaço: nomadismo, agricultura, 

escrita, navegações, indústria, 

entre outras 

 O mundo da tecnologia: a 

integração de pessoas e as 

exclusões sociais e culturais 

 O surgimento da espécie humana 

no continente africano e sua 

expansão pelo mundo 

 A vida dos sujeitos no DF: 

economia, hábitos, costumes, 

religiões, organização social, 

modos de viver, convivência 

 Formação dos Quilombos rurais e 

urbanos próximas ao DF, com 

ênfase aos remanescentes 

quilombolas da Cidade ocidental 

(Quilombo Mesquita) 
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Ensino Religioso – Alteridade e simbolismo 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

Alteridade e simbolismo 

 Paz e justiça em diversos grupos 

sociais (família, escola e 

comunidade) 

 Solidariedade e percepção do outro 

como postura ética 

 Percepção das diversas formas de 

manifestação do fenômeno religioso, 

crenças religiosas e filosofias de 

vida 

 Narrativas sagradas orais e escritas 

Alteridade e simbolismo 

 Paz e justiça em diversos grupos 

sociais (família, escola e 

comunidade) 

 Solidariedade e percepção do outro 

como postura ética 

 Importância da família, em suas 

diferentes composições, e da 

comunidade na estruturação do ser 

humano em sociedade 

 Percepção das diversas formas de 

manifestação do fenômeno 

religioso, crenças religiosas e 

filosofias de vida 

 Narrativas sagradas orais e escritas 

 Tradições religiosas e culturais da 

comunidade e do Distrito Federal 

Alteridade e simbolismo 

 Paz e justiça em diversos grupos 

sociais (família, escola e 

comunidade) 

 Solidariedade e percepção do outro 

como postura ética 

 Percepção das diversas formas de 

manifestação do fenômeno 

religioso, crenças religiosas e 

filosofias de vida 

 Narrativas sagradas orais e escritas 

 Tradições religiosas e culturais da 

comunidade e do Distrito Federal 

Alteridade e simbolismo 

 Paz e justiça em diversos grupos 

sociais (família, escola e 

comunidade) 

 Solidariedade e percepção do 

outro como postura ética 

 Percepção das diversas formas de 

manifestação do fenômeno 

religioso, crenças religiosas e 

filosofias de vida 

 Rituais e práticas religiosas 

elaboradas por diferentes grupos 

religiosos 

 Narrativas sagradas orais e escritas 

 Tradições religiosas e culturais da 

comunidade e do Distrito Federal 
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Divisão dos conteúdos por bimestre – 5º Ano 

Linguagens – Língua Portuguesa 

 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

Oralidade 

 Recursos paralinguísticos (gestos, 

tonalidade da voz e expressão 

facial), de acordo com o objetivo 

do ato de interlocução 

 Debates: espontâneo, temático, 

intencional e planejado (escuta 

organizada e apresentação de 

argumentos, opiniões e 

comentários) 

 Planejamento e produção de textos 

orais: telejornal, notícias, textos de 

campanhas publicitárias 

Oralidade 

 Recursos paralinguísticos (gestos, 

tonalidade da voz e expressão 

facial), de acordo com o objetivo 

do ato de interlocução 

 Debates: espontâneo, temático, 

intencional e planejado (escuta 

organizada e apresentação de 

argumentos, opiniões e 

comentários) 

 Técnica de discussão em grupo, 

para posterior plenária: debate de 

temas em grupos, elaboração de 

síntese seguida de apresentação 

para o grande grupo 

 Entrevistas 

 Comentário crítico sobre obras 

literárias, de arte e pinturas 

conhecidas 

 Planejamento e produção de textos 

orais: telejornal, notícias, textos de 

campanhas publicitárias 

Oralidade  

 Recursos paralinguísticos (gestos, 

tonalidade da voz e expressão 

facial), de acordo com o objetivo 

do ato de interlocução 

 Debates: espontâneo, temático, 

intencional e planejado (escuta 

organizada e apresentação de 

argumentos, opiniões e 

comentários) 

 Planejamento e produção de textos 

orais: telejornal, notícias, textos de 

campanhas publicitárias 

 Comédia, piada, tragédia, drama 

 Peças teatrais, cordel, declamação, 

performances orais, jogral, auto, 

comédia, contos, obras literárias 

Oralidade 

 Recursos paralinguísticos (gestos, 

tonalidade da voz e expressão 

facial), de acordo com o objetivo 

do ato de interlocução 

 Debates: espontâneo, temático, 

intencional e planejado (escuta 

organizada e apresentação de 

argumentos, opiniões e 

comentários) 

 Planejamento e produção de textos 

orais: telejornal, notícias, textos de 

campanhas publicitárias 

 Seminário: exposição oral na sala, 

usando apoio de anotações; estudo 

de algum modelo (exposição 

gravada em vídeo, por exemplo) 
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Leitura/Escuta 

 Textos: verbal (escrita), não verbal 

(imagem) e multimodal (escrita e 

imagem) concretizados em 

diversos gêneros em diferentes 

suportes 

 Comparação e diferenciação de 

diversos gêneros textuais quanto a 

aspectos composicionais e 

finalidade 

 Elementos que compõem a 

apresentação de diversos gêneros e 

seu contexto de produção (autor, 

interlocutor, situação de interação, 

suporte e circulação) 

 Níveis de compreensão da leitura: 

objetiva, inferencial e avaliativa 

 Leitura textual, contextual, 

inferencial e intertextual 

 Letras de músicas: uso de recursos 

estéticos, composição e 

comparações entre vários autores 

 Poesia moderna e contemporânea: 

leitura e análise. Sugestão de 

autores: Cecília Meireles, Manuel 

Bandeira, Vinícius de Morais, José 

Paulo Paes, outros • Obras 

literárias (apreciação, escuta e 

manuseio; compreensão e 

interpretação, leitura individual e 

coletiva 

Leitura/Escuta 

 Textos: verbal (escrita), não verbal 

(imagem) e multimodal (escrita e 

imagem) concretizados em diversos 

gêneros em diferentes suportes 

 Comparação e diferenciação de 

diversos gêneros textuais quanto a 

aspectos composicionais e 

finalidade 

 Elementos que compõem a 

apresentação de diversos gêneros e 

seu contexto de produção (autor, 

interlocutor, situação de interação, 

suporte e circulação) 

 Níveis de compreensão da leitura: 

objetiva, inferencial e avaliativa 

 Notícias e manchetes: estudo de 

gênero enfocando os elementos 

fundamentais (O quê? Com quem? 

Quando? Onde? Em que 

circunstâncias?) 

 Carta de leitor: finalidade, 

localização do assunto, destaque da 

reclamação, isolamento do relato 

ou exposição do assunto e 

argumentos 

 Reportagens e suplemento infantil 

de grandes jornais: leitura e estudo 

de reportagem levando em conta o 

tipo de leitor. Tiras de jornal: 

análise de ambiguidades no efeito 

Leitura/Escuta 

 Textos: verbal (escrita), não verbal 

(imagem) e multimodal (escrita e 

imagem) concretizados em diversos 

gêneros em diferentes suportes 

 Comparação e diferenciação de 

diversos gêneros textuais quanto a 

aspectos composicionais e 

finalidade 

 Elementos que compõem a 

apresentação de diversos gêneros e 

seu contexto de produção (autor, 

interlocutor, situação de interação, 

suporte e circulação) 

 Níveis de compreensão da leitura: 

objetiva, inferencial e avaliativa 

 Ditados populares, trovas, literatura 

de cordel e adivinhações. Contos 

de fada, contos populares, contos 

indígenas e africanos, folclóricos, 

causos, mitos e fábulas 

 Livros e obras infantis: Clássicos 

da literatura Infantil 

 Estudo de personagens clássicos da 

literatura brasileira: contexto 

histórico e geográfico 

 Comparação de versões literárias e 

produções artísticas (cinema, telas, 

livros), analisando similaridades e 

mudanças das obras 

 Elementos da narrativa: enredo, 

Leitura/Escuta 

 Textos: verbal (escrita), não verbal 

(imagem) e multimodal (escrita e 

imagem) concretizados em diversos 

gêneros em diferentes suportes 

 Comparação e diferenciação de 

diversos gêneros textuais quanto a 

aspectos composicionais e 

finalidade 

 Elementos que compõem a 

apresentação de diversos gêneros e 

seu contexto de produção (autor, 

interlocutor, situação de interação, 

suporte e circulação) 

 Níveis de compreensão da leitura: 

objetiva, inferencial e avaliativa 

 Letra de música: compreensão do 

contexto da autoria; paródias 
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 Letra de música: compreensão do 

contexto da autoria; paródias 

de humor 

 Letra de música: compreensão do 

contexto da autoria; paródias 

 Biografia e obras de autores 

selecionados (Exemplo: Poesia: 

Cecília Meireles e Pedro Bandeira, 

Fábulas: Esopo, Contos: Irmãos 

Grimm) 

tempo, espaço, personagens, 

narrador e a construção do discurso 

direto e discurso indireto 

 Letra de música: compreensão do 

contexto da autoria; paródias 

 Cordel: análise do gênero e estudo 

de obras de alguns autores 

 Funções do texto dramático (escrito 

para ser encenado) e sua 

organização por meio de diálogos 

entre personagens e marcadores das 

falas das personagens e de cena. 

Escrita/produção de texto 

 Gêneros que apresentam a 

narrativa em sua organização 

interna: fábulas tradicionais e 

modernas; contos de suspense; 

conto popular; lendas, mitos e 

crônica – análise de mecanismos 

de coesão e coerência, reconto oral 

e produção escrita 

 Análise, percepção de elementos 

da narrativa presentes em 

diferentes gêneros: foco narrativo; 

características físicas e 

psicológicas (teimoso, corajoso 

etc.) do personagem principal; 

identificação de personagens 

secundários; caracterização de 

lugar (onde) e tempo (quando); 

enredo (desenvolvimento do 

Escrita/produção de texto 

 Gêneros que apresentam a narrativa 

em sua organização interna: fábulas 

tradicionais e modernas; contos de 

suspense; conto popular; lendas, 

mitos e crônica – análise de 

mecanismos de coesão e coerência, 

reconto oral e produção escrita 

 Análise, percepção de elementos da 

narrativa presentes em diferentes 

gêneros: foco narrativo; 

características físicas e psicológicas 

(teimoso, corajoso etc.) do 

personagem principal; identificação 

de personagens secundários; 

caracterização de lugar (onde) e 

tempo (quando); enredo 

(desenvolvimento do conflito, 

clímax e desfecho); discurso direto 

Escrita/produção de texto 

 Gêneros que apresentam a 

narrativa em sua organização 

interna: fábulas tradicionais e 

modernas; contos de suspense; 

conto popular; lendas, mitos e 

crônica – análise de mecanismos 

de coesão e coerência, reconto oral 

e produção escrita 

 Análise, percepção de elementos 

da narrativa presentes em 

diferentes gêneros: foco narrativo; 

características físicas e 

psicológicas (teimoso, corajoso 

etc.) do personagem principal; 

identificação de personagens 

secundários; caracterização de 

lugar (onde) e tempo (quando); 

enredo (desenvolvimento do 

Escrita/produção de texto 

 Gêneros que apresentam a narrativa 

em sua organização interna: fábulas 

tradicionais e modernas; contos de 

suspense; conto popular; lendas, 

mitos e crônica – análise de 

mecanismos de coesão e coerência, 

reconto oral e produção escrita 

 Análise, percepção de elementos da 

narrativa presentes em diferentes 

gêneros: foco narrativo; 

características físicas e psicológicas 

(teimoso, corajoso etc.) do 

personagem principal; identificação 

de personagens secundários; 

caracterização de lugar (onde) e 

tempo (quando); enredo 

(desenvolvimento do conflito, 

clímax e desfecho); discurso direto 
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conflito, clímax e desfecho); 

discurso direto e indireto 

 Fábula: produção de reconto e 

autoria de fábulas após 

comparação entre fábulas 

tradicionais e contemporâneas, 

considerando os aspectos do 

gênero 

 Contos e crônica: análise, 

produção de reconto e texto de 

autoria  

 Textos de divulgação científica: 

resumo a partir de esquemas 

 Produção de diário e relatórios a 

partir de fatos motivadores (Diário 

de bordo) 

 Concordância nominal em 

situações contextuais: relações de 

gênero e número necessárias para o 

aperfeiçoamento do texto 

 Concordância verbal em situações 

contextuais: utilização de sujeito e 

verbo visando aperfeiçoamento do 

texto 

 Elementos coesivos e de coerência 

(para garantir a progressão 

temática e conceitual) 

 Revisão e reescrita de textos 

produzidos, considerando um ou 

mais aspectos: pontuação, 

paragrafação, ortografia, 

concordância nominal e verbal, 

e indireto 

 Autobiografia 

 Notícia: escrita de texto de autoria a 

partir de pesquisa de dados e 

organização de informações 

 Notícias e manchetes: estudo de 

gênero enfocando os elementos 

fundamentais: oquê? Com quem? 

Quando? Onde? Em que 

circunstâncias? 

 Carta de leitor: finalidade, 

localização do assunto, destaque da 

reclamação, isolamento do relato ou 

exposição do assunto e argumentos 

 Análise e enfoque em gêneros que 

apresentam em sua organização 

interna a instrução: manual, regra 

de jogo, entre outros 

 Entrevista: planejamento, realização 

oral, organização de dados e escrita 

 Produção de diário e relatórios a 

partir de fatos motivadores (Diário 

de bordo) 

 Concordância nominal em 

situações contextuais: relações de 

gênero e número necessárias para o 

aperfeiçoamento do texto 

 Concordância verbal em situações 

contextuais: utilização de sujeito e 

verbo visando aperfeiçoamento do 

texto 

 Elementos coesivos e de coerência 

conflito, clímax e desfecho); 

discurso direto e indireto 

 Poesia/popular (Cordel): completar 

textos com lacunas ou paródia 

 Produção de diário e relatórios a 

partir de fatos motivadores (Diário 

de bordo) 

 Criação de suportes para 

publicação: mural, varal, revistas, 

jornais, placas, faixas, folhetos, 

cartazes (SEBRAE) 

 Concordância nominal em 

situações contextuais: relações de 

gênero e número necessárias para o 

aperfeiçoamento do texto 

 Concordância verbal em situações 

contextuais: utilização de sujeito e 

verbo visando aperfeiçoamento do 

texto 

 Elementos coesivos e de coerência 

(para garantir a progressão temática 

e conceitual) 

 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 

 

e indireto 

 Contos e crônica: análise, produção 

de reconto e texto de autoria 

 Textos de divulgação científica: 

resumo a partir de esquemas 

 Produção de diário e relatórios a 

partir de fatos motivadores (Diário 

de bordo) 

 Resumo e sinopse (de livros ou 

filmes): produção após assistir um 

filme ou ler um livro 

 Concordância nominal em 

situações contextuais: relações de 

gênero e número necessárias para o 

aperfeiçoamento do texto 

 Concordância verbal em situações 

contextuais: utilização de sujeito e 

verbo visando aperfeiçoamento do 

texto 

 Elementos coesivos e de coerência 

(para garantir a progressão temática 

e conceitual) 

 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 
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coerência e coesão, características 

do gênero produzido 

 

(para garantir a progressão temática 

e conceitual) 

 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 

 

Análise linguística/ semiótica 

 Letra maiúscula: nomes próprios, 

início de frases e parágrafos 

 Acentuação de palavras conhecidas 

 Acentuação gráfica de 

proparoxítonas 

 Classificação quanto a tonicidade 

(oxítona, paroxítona e 

proparoxítona), com foco na 

acentuação de palavras conhecidas, 

destacando a frequência de 

paroxítonas na língua portuguesa 

 Elementos coesivos e de coerência 

(para garantir a progressão 

Análise linguística/ semiótica 

 Marcadores textuais: artigo, 

preposição e conjunção – sem 

nomeação, com foco na 

paragrafação 

 Elementos coesivos e de coerência 

(para garantir a progressão temática 

e conceitual) 

 Sufixos: esa e eza 

 Manuseio e uso de dicionário, 

enciclopédias e gramáticas 

 Vocabulário: ampliação, 

significação, sinônimos e antônimos 

(inferir o sentido a partir da leitura e 

Análise linguística/ semiótica 

 Elementos coesivos e de coerência 

(para garantir a progressão 

temática e conceitual) 

 Pronomes pessoais (reto, oblíquo) 

– uso do pronome no texto, 

realçando seus efeitos na coesão 

 Pontuação: importância e uso 

contextual; pontuação do diálogo e 

reticências 

 Manuseio e uso de dicionário, 

enciclopédias e gramáticas 

Análise linguística/ semiótica 

 Elementos coesivos e de coerência 

(para garantir a progressão temática 

e conceitual) 

 Verbos: presente, passado e futuro 

 Verbos “pôr”, “querer”, “dizer” –

foco na forma ortográfica 

 Verbos na terceira conjugação 

(partir, sorrir), nas formas 

“sorrisse”, “partisse”, sendo 

contrapostos a outras palavras, 

como “tolice”, “meninice 

 Contraposição – fazendo/fazeno 

(uso popular do gerúndio) 
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temática e conceitual) 

 Revisão: modos de nasalização - M 

e N no final de sílaba (bombom, 

ponte); NH (galinha); usando o til 

(maçã, anão); contiguidade (cama, 

dama); uso do “m” antes de “p” e 

“b” 

 Fonemas/sibilantes: /s/, /z/ 

representados pela letra “s” (sapo, 

casa) 

 Fonemas /ch/, /ksi/, /s/, /z/ 

representadas pela letra “x” 

(xarope, fixo, próximo, exato) – 

sons da letra X 

 Manuseio e uso de dicionário, 

enciclopédias e gramáticas 

uso do dicionário)  Análise das diversas formas de uso: 

por que, por quê, porque, porquê  

 Manuseio e uso de dicionário, 

enciclopédias e gramáticas 

 

Linguagens – Artes Visuais 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 Composições temáticas com cores 

frias e cores quentes 

 Cores e suas diversas 

representações na natureza e as 

produzidas pelo ser humano 

 Artistas nacionais e locais que 

utilizaram a cidade e temáticas 

sociais para elaboração de 

trabalho plástico. 

 Elementos básicos da linguagem 

 Profissões artísticas: pintor, 

escultor, arquiteto, artesão, 

musicista, ator, fotógrafo, 

designer, poeta, etc. 

 Manifestações culturais e 

artísticas das culturas locais, 

regionais e nacionais 

 Elementos básicos da linguagem 

visual: relação entre ponto, linha, 

plano, cor, textura, forma, volume, 

  Manifestações culturais e 

artísticas das culturas locais, 

regionais e nacionais 

 Elementos básicos da linguagem 

visual: relação entre ponto, linha, 

plano, cor, textura, forma, 

volume, luz, ritmo, movimento, 

equilíbrio 

 Composições a partir de técnicas 

artísticas com variados 

 Vivência com brinquedos, 

brincadeiras, jogos, danças, 

canções e histórias de diferentes 

matrizes estéticas e culturais 

 Artesanato regional e nacional 

 Relação da arte e do artesanato 

com a cultura do estudante e de 

outras regiões 

 Arte como manifestação da 

cultura e identidade de um povo 
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visual: relação entre ponto, linha, 

plano, cor, textura, forma, volume, 

luz, ritmo, movimento, equilíbrio 

 Obras artísticas em períodos e 

movimentos distintos 

 Pontos turísticos da cidade 

 Espaços de informação e de 

comunicação artística/cultural, 

museus, mostras, exposições, 

galerias, oficinas, ateliês, feiras e 

outros 

 Composições a partir de técnicas 

artísticas com variados 

instrumentos, materiais (pincéis, 

lápis, giz de cera, papéis, tintas, 

argila) e meios tecnológicos 

(fotografias, softwares, vídeos 

etc.) 

 Suportes de tamanhos, formas e 

texturas variadas em objetos e 

materiais diversos para elaboração 

de trabalhos 

 Desenho, pintura, colagem e 

modelagem a partir de temas, 

contextos, objetos e imagens 

luz, ritmo, movimento, equilíbrio 

 Noções de plano, volume e espaço 

bi e tridimensional 

 Noções de 

perspectiva/profundidade 

 Criações bi e tridimensionais 

 Pesquisa e experimentação com a 

proporção nas obras de arte 

 Obras de artistas do modernismo 

brasileiro 

 Arte no Distrito Federal e artistas 

locais  

 Composições a partir de técnicas 

artísticas com variados 

instrumentos, materiais (pincéis, 

lápis, giz de cera, papéis, tintas, 

argila) e meios tecnológicos 

(fotografias, softwares, vídeos 

etc.) 

 Suportes de tamanhos, formas e 

texturas variadas em objetos e 

materiais diversos para elaboração 

de trabalhos 

 Arte como manifestação da 

cultura e identidade de um povo 

(matriz africana, indígena e 

europeia) 

 Espaços naturais, como áreas 

verdes, parques ecológicos, 

parques urbanos e de múltiplas 

funções, Jardim Botânico e outros 

 Desenho, pintura, colagem e 

instrumentos, materiais (pincéis, 

lápis, giz de cera, papéis, tintas, 

argila) e meios tecnológicos 

(fotografias, softwares, vídeos 

etc.) 

 Suportes de tamanhos, formas e 

texturas variadas em objetos e 

materiais diversos para 

elaboração de trabalhos 

 Desenho, pintura, colagem e 

modelagem a partir de temas, 

contextos, objetos e imagens 

 Exposições e participação em 

rodas de apreciação estética 

(matrizes brasileiras) 

 Elementos básicos da linguagem 

visual: relação entre ponto, linha, 

plano, cor, textura, forma, 

volume, luz, ritmo, movimento, 

equilíbrio 

 Composições a partir de técnicas 

artísticas com variados 

instrumentos, materiais (pincéis, 

lápis, giz de cera, papéis, tintas, 

argila) e meios tecnológicos 

(fotografias, softwares, vídeos 

etc.) 

 Suportes de tamanhos, formas e 

texturas variadas em objetos e 

materiais diversos para 

elaboração de trabalhos 

 Arte como manifestação da 

cultura e identidade de um povo 

(matriz africana, indígena e 

europeia) 

 Características da produção 

visual inspirada na cultura afro-

brasileira e indígena 

 Manifestações da cultura popular 

retratadas em diferentes imagens 

 Desenho, pintura, colagem e 

modelagem a partir de temas, 

contextos, objetos e imagens 

 Exposições e participação em 

rodas de apreciação estética 
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modelagem a partir de temas, 

contextos, objetos e imagens 

 Leitura de imagens (fotografia, 

desenho, pintura, escultura, 

colagem, instalação, objetos) 

 Exposições e participação em 

rodas de apreciação estética 

 

Linguagens – Arte teatro 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 Pesquisa de espaços teatrais nas 

regiões do Brasil por meio de 

recursos tecnológicos e digitais. 

Exemplo: Teatro Municipal de 

São Paulo, Teatro Municipal do 

Rio de Janeiro, Teatro da Paz – 

Belém, Teatro José de Alencar – 

Fortaleza, Teatro Ópera de Arame 

– Curitiba, Teatro Nacional – 

Brasília 

 Espetáculos cênicos convencionais 

e não convencionais. Formação de 

plateia 

 

 

 Pesquisa de espaços teatrais nas 

regiões do Brasil por meio de 

recursos tecnológicos e digitais. 

Exemplo: Teatro Municipal de 

São Paulo, Teatro Municipal do 

Rio de Janeiro, Teatro da Paz – 

Belém, Teatro José de Alencar – 

Fortaleza, Teatro Ópera de Arame 

– Curitiba, Teatro Nacional – 

Brasília 

 Espetáculos cênicos 

convencionais e não 

convencionais. Formação de 

plateia 

 Dramaturgos e atores brasileiros 

 Pesquisa de espaços teatrais nas 

regiões do Brasil por meio de 

recursos tecnológicos e digitais. 

Exemplo: Teatro Municipal de 

São Paulo, Teatro Municipal do 

Rio de Janeiro, Teatro da Paz – 

Belém, Teatro José de Alencar – 

Fortaleza, Teatro Ópera de Arame 

– Curitiba, Teatro Nacional – 

Brasília 

 Espetáculos cênicos 

convencionais e não 

convencionais. Formação de 

plateia 

 

 Pesquisa de espaços teatrais nas 

regiões do Brasil por meio de 

recursos tecnológicos e digitais. 

Exemplo: Teatro Municipal de 

São Paulo, Teatro Municipal do 

Rio de Janeiro, Teatro da Paz – 

Belém, Teatro José de Alencar – 

Fortaleza, Teatro Ópera de Arame 

– Curitiba, Teatro Nacional – 

Brasília 

 Espetáculos cênicos 

convencionais e não 

convencionais. Formação de 

plateia 
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Linguagens – Arte dança 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

Contextos e práticas Contextos e práticas 

  

Contextos e práticas 

  

Contextos e práticas 

  

Elementos da Linguagem (Ajuda 

ECM) 

 Independência de movimento das 

partes do corpo (movimentos 

parciais). Domínio de movimento 

do corpo como um todo 

(movimentos totais) 

 Formas do corpo: contraída, 

dilatada, curva, reta, simétrica, 

assimétrica, geométricas, estáticas 

e dinâmicas 

 Ações corporais: inclinar, 

gesticular, cair, levantar, 

espreguiçar, torcer, deslizar, 

chacoalhar 

 Níveis do espaço (alto, médio e 

baixo) e planos horizontal (mesa), 

vertical (porta) e sagital (roda) 

 Tempo rápido, lento, contínuo, 

descontínuo, pausado 

Elementos da Linguagem (Ajuda 

ECM) 

 Independência de movimento das 

partes do corpo (movimentos 

parciais). Domínio de movimento 

do corpo como um todo 

(movimentos totais) 

 Formas do corpo: contraída, 

dilatada, curva, reta, simétrica, 

assimétrica, geométricas, estáticas 

e dinâmicas 

 Ações corporais: inclinar, 

gesticular, cair, levantar, 

espreguiçar, torcer, deslizar, 

chacoalhar 

 Tempo rápido, lento, contínuo, 

descontínuo, pausado 

Elementos da Linguagem (Ajuda 

ECM) 

 Independência de movimento das 

partes do corpo (movimentos 

parciais). Domínio de movimento 

do corpo como um todo 

(movimentos totais) 

 Formas do corpo: contraída, 

dilatada, curva, reta, simétrica, 

assimétrica, geométricas, estáticas 

e dinâmicas 

 Ações corporais: inclinar, 

gesticular, cair, levantar, 

espreguiçar, torcer, deslizar, 

chacoalhar 

 Níveis do espaço (alto, médio e 

baixo) e planos horizontal (mesa), 

vertical (porta) e sagital (roda) 

 Tempo rápido, lento, contínuo, 

descontínuo, pausado 

Elementos da Linguagem (Ajuda 

ECM) 

 Independência de movimento das 

partes do corpo (movimentos 

parciais). Domínio de movimento 

do corpo como um todo 

(movimentos totais) 

 Formas do corpo: contraída, 

dilatada, curva, reta, simétrica, 

assimétrica, geométricas, estáticas 

e dinâmicas 

 Ações corporais: inclinar, 

gesticular, cair, levantar, 

espreguiçar, torcer, deslizar, 

chacoalhar 

 Tempo rápido, lento, contínuo, 

descontínuo, pausado 

 

Processos de criação  

 Imaginação, memórias, histórias 

pessoais ou inventadas 

Processos de criação (festa 

junina) 

 Obras literárias, arquitetônicas, 

Processos de criação 

 Criação e improvisação em 

pequenos e grandes grupos 

Processos de criação 

 Experiências pessoais e coletivas 

em dança 



189 
 

musicais, teatrais, plásticas, 

fotográficas e audiovisual 

 Experiências pessoais e coletivas 

em dança 

 Dança e sua característica 

processual: a dança como um 

processo de criação. Etapas dos 

processos de criação em dança 

vivenciados 

 

 

Matemática 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

Números 

 Sistema de numeração decimal: 

ordem de dezena de milhar 

 Decomposição numérica: forma 

polinomial; forma de produto de 

fatores 

 Composição e decomposição de 

um número natural de até cinco 

ordens, por meio de adições e 

multiplicações por potências de 10 

 Relação de ordem dos números 

naturais e seu posicionamento na 

reta numerada 

 Propriedades das operações 

 Elaboração e resolução de 

problemas envolvendo diferentes 

Números 

 Propriedades das operações 

 Elaboração e resolução de 

problemas envolvendo diferentes 

significados da multiplicação e da 

divisão: adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, 

proporcionalidade, partilha e 

medida 

 Cálculo mental, cálculo 

aproximado, estimativa, uso de 

calculadora, socialização de 

estratégias de conferência 

 Atividades lúdicas envolvendo os 

conceitos e operações 

matemáticas estudados 

Números 

 Elaboração e resolução de 

problemas envolvendo diferentes 

significados da multiplicação e da 

divisão: adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, 

proporcionalidade, partilha e 

medida 

 Forma de produto de fatores 

 Cálculo mental, cálculo 

aproximado, estimativa, uso de 

calculadora, socialização de 

estratégias de conferência 

 Atividades lúdicas envolvendo os 

conceitos e operações 

matemáticas estudados 

Números 

 Elaboração e resolução de 

problemas envolvendo diferentes 

significados da multiplicação e da 

divisão: adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, 

proporcionalidade, partilha e 

medida 

 Números decimais: representação 

de diferentes formas 

reconhecendo o procedimento da 

complementação das casas 

decimais 

 Números racionais: o 

representação decimal para 

escrever valores do sistema 
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significados da multiplicação e da 

divisão: adição de parcelas iguais, 

configuração retangular, 

proporcionalidade, partilha e 

medida 

 Problemas simples de contagem 

 Cálculo mental, cálculo 

aproximado, estimativa, uso de 

calculadora, socialização de 

estratégias de conferência 

 Atividades lúdicas envolvendo os 

conceitos e operações matemáticas 

estudados 

monetário brasileiro o resolução 

de situações-problema 

envolvendo números fracionários 

(parte, todo e fração de 

quantidade) no contexto social 

 Associação da representação de 

um número decimal a uma fração, 

em especial: ½ = 0,5; ¼ = 0,25; ¾ 

= 0,75; 1/10 = 0,1; 1/100 = 0,01 

sempre em contextos ligados a 

medidas e grandezas 

 Ampliação dos procedimentos 

operatórios de adição e subtração 

dos números naturais para 

contextos envolvendo os números 

decimail 

 Relação de equivalência entre 

frações 

 Relação de ordem entre frações de 

mesmo denominador ou mesmo 

numerador 

 Situações-problema envolvendo 

números fracionários (parte/ todo 

e fração de quantidade) no 

contexto social 

 Cálculo mental, cálculo 

aproximado, estimativa, uso de 

calculadora, socialização de 

estratégias de conferência 

 Atividades lúdicas envolvendo os 

conceitos e operações 

matemáticas estudados 
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Pensamento algébrico 

 Relações entre adição e subtração 

e entre multiplicação e divisão 

 Propriedades da igualdade 

 

Pensamento algébrico 

 Sequência numérica recursiva 

formada por números que deixam 

o mesmo resto ao serem divididos 

por um mesmo número natural 

diferente de zero 

 Relações entre adição e subtração 

e entre multiplicação e divisão 

 Propriedades da igualdade 

 

Pensamento algébrico 

 Sequência numérica recursiva 

formada por múltiplos de um 

número natural 

 Relações entre adição e subtração 

e entre multiplicação e divisão 

 Propriedades da igualdade 

 

Pensamento algébrico 

 Relações entre adição e subtração 

e entre multiplicação e divisão 

 Propriedades da igualdade 

 

Grandezas e medidas 

 Identificação e utilização dos 

principais instrumentos de 

medidas presentes no contexto 

sociocultural: régua, para medir 

pequenos objetos e distâncias; 

trena e metro, para medir 

distâncias maiores; fita métrica, 

para medir o corpo; balanças, 

explorando diferentes tipos e usos; 

recipientes graduados para 

comparar quantidades de líquidos; 

termômetros, velocímetros, 

relógios e cronômetros 

 Relógio analógico 

 Situações-problema envolvendo 

transformações entre as principais 

unidades de tempo: dia/mês; 

dia/semana; mês/ano; horas/dias 

Grandezas e medidas 

 Medidas de comprimento, massa e 

capacidade: estimativas, utilização 

de instrumentos de medida e de 

unidades de medida convencionais 

mais usuais (lata de óleo, 

punhado, entre outros) 

 Identificação e utilização dos 

principais instrumentos de 

medidas presentes no contexto 

sociocultural: régua, para medir 

pequenos objetos e distâncias; 

trena e metro, para medir 

distâncias maiores; fita métrica, 

para medir o corpo; balanças, 

explorando diferentes tipos e usos; 

recipientes graduados para 

comparar quantidades de líquidos; 

termômetros, velocímetros, 

Grandezas e medidas 

 Medidas de comprimento, massa 

e capacidade: estimativas, 

utilização de instrumentos de 

medida e de unidades de medida 

convencionais mais usuais (lata 

de óleo, punhado, entre outros) 

 Identificação e utilização dos 

principais instrumentos de 

medidas presentes no contexto 

sociocultural: régua, para medir 

pequenos objetos e distâncias; 

trena e metro, para medir 

distâncias maiores; fita métrica, 

para medir o corpo; balanças, 

explorando diferentes tipos e 

usos; recipientes graduados para 

comparar quantidades de líquidos; 

termômetros, velocímetros, 

Grandezas e medidas 

 Realização de leituras de medidas 

em instrumentos que expressem o 

resultado por número decimal 
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 Medidas de tempo: leitura e 

registro de horas em relógios 

digitais e analógicos, duração de 

eventos e relações entre unidades 

de medida de tempo 

 

relógios e cronômetros 

 Situações-problema envolvendo 

transformações entre as principais 

unidades de tempo: dia/mês; 

dia/semana; mês/ano; horas/dias 

 

relógios e cronômetros 

 Áreas de figuras construídas em 

malhas quadriculadas 

 Unidade de medida de 

temperatura: grau Celsius 

 Temperaturas máxima e mínima 

diárias, em locais do seu cotidiano 

 Interpretação e resolução de 

problemas utilizando o Sistema 

Monetário Brasileiro 

Geometria 

 Exploração, representação e 

localização por meio de mapas e 

desenho de plantas baixas para o 

reconhecimento do espaço 

 Localização e movimentação: 

pontos de referência, direção e 

sentido paralelismo e 

perpendicularismo 

 Utilização de malha ou redes para 

representar no plano a posição de 

uma pessoa ou objeto 

 Orientação e trajetória 

 Observação de objetos: mantendo 

a posição do objeto e mudando a 

posição do observador; mantendo 

a posição do observador e 

mudando a posição do objeto 

 Registro e socialização da 

observação 

 Ângulos retos e não retos: uso de 

Geometria 

 Ângulos retos e não retos: uso de 

dobraduras, esquadros e softwares 

 Ângulos com rotação e trajetória 

(girar 90°, 180º, 360º, desviar 30º) 

(ECM) 

 Planificações de cubos e 

paralelepípedos 

 Composição de figuras 

geométricas planas a partir de 

justaposição de outras 

Geometria 

 Ângulos retos e não retos: uso de 

dobraduras, esquadros e softwares 

 Simetria de reflexão 

 Construção e interpretação de 

maquetes 

 Semelhanças e diferenças entre os 

polígonos 

 Cálculo do perímetro de figuras 

planas 

 Planificações de cubos e 

paralelepípedos 

 Composição de figuras 

geométricas planas a partir de 

justaposição de outras 

Geometria 

 Ângulos retos e não retos: uso de 

dobraduras, esquadros e softwares 

 Figuras geométricas espaciais 

(prismas e pirâmides): 

reconhecimento, representações, 

planificações e características 

 Composição, decomposição e 

representação de figuras 

tridimensionais:  

o Construção de sólidos 

o Embalagens 
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dobraduras, esquadros e softwares 

 Construção e interpretação de 

maquetes 

Probabilidade e estatística  

 Leitura e interpretação de 

informações presentes nos meios 

de comunicação e no comércio, 

registradas por meio de tabelas e 

gráficos 

 Diferenciação entre variáveis 

categóricas e variáveis numéricas 

 Coleta, classificação e 

representação de dados de 

pesquisa, realizada por meio da 

construção de tabelas e gráficos de 

colunas simples ou agrupadas 

 Situações-problema simples, 

envolvendo noções de 

possibilidade e probabilidade 

Probabilidade e estatística 

 Leitura e interpretação de 

informações presentes nos meios 

de comunicação e no comércio, 

registradas por meio de tabelas e 

gráficos 

 Diferenciação entre variáveis 

categóricas e variáveis numéricas 

 Coleta, classificação e 

representação de dados de 

pesquisa, realizada por meio da 

construção de tabelas e gráficos de 

colunas simples ou agrupadas 

 Situações-problema simples, 

envolvendo noções de 

possibilidade e probabilidade 

 Noções de combinação associada 

à multiplicação e tabela 

Probabilidade e estatística 

 Leitura e interpretação de 

informações presentes nos meios 

de comunicação e no comércio, 

registradas por meio de tabelas e 

gráficos 

 Diferenciação entre variáveis 

categóricas e variáveis numéricas 

 Coleta, classificação e 

representação de dados de 

pesquisa, realizada por meio da 

construção de tabelas e gráficos de 

colunas simples ou agrupadas 

 Situações-problema simples, 

envolvendo noções de 

possibilidade e probabilidade 

Probabilidade e estatística 

 Leitura e interpretação de 

informações presentes nos meios 

de comunicação e no comércio, 

registradas por meio de tabelas e 

gráficos 

 Diferenciação entre variáveis 

categóricas e variáveis numéricas 

 Coleta, classificação e 

representação de dados de 

pesquisa, realizada por meio da 

construção de tabelas e gráficos de 

colunas simples ou agrupadas 

 Situações-problema simples, 

envolvendo noções de 

possibilidade e probabilidade 

 

Ciências da Natureza 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

Matéria e energia Matéria e energia 

 Substâncias e misturas 

 Composição de misturas 

Matéria e energia Matéria e energia 
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 Propriedades físicas das 

substâncias e das misturas 

 Transformações físicas da matéria 

 Efeitos da variação de 

temperatura, radiação (luz) e 

umidade nas transformações 

físicas da matéria 

 Transformações reversíveis e não 

reversíveis da matéria 

 

Vida e evolução 

 Plantas e alimentos como fonte de 

energia 

 Doenças causadas por vírus, 

bactérias, fungos e protozoários 

 Transmissão e prevenção de 

doenças causadas por 

microorganismos (vírus, bactérias, 

fungos e protozoários) 

 Pontos cardeais 

 Instrumentos de orientação e 

localização: Bússola e GPS 

 Movimentos cíclicos do Sol e da 

Lua: o fases da Lua; o movimento 

de rotação e translação da Terra 

 Registro do tempo e a organização 

da vida 

 Calendários e anos bissextos 

Vida e evolução 

 Doenças causadas por vírus, 

bactérias, fungos e protozoários 

 Estações do ano 

 

 

Vida e evolução 

 Cadeias Alimentares 

 Teias Alimentares 

 Perda energética entre níveis 

tróficos 

 Interações tróficas 

 Impacto das extinções e 

diminuição das populações nos 

ecossistemas e cadeias 

alimentares 

 Relação de alimentação (fonte de 

energia e matéria) estabelecida 

por organismos em um 

ecossistema 

 Produtores, consumidores e 

decompositores 

 Sol como fonte de energia 

primária para os seres vivos 

 Sol com fonte primária de energia 

para a produção de alimentos 

Vida e evolução 

 Fluxo de Energia e matéria 

unidirecional em cada nível 

trófico; liberação de energia e 

disponibilização de matéria 

(orgânica e inorgânica) ao longo 

das cadeias alimentares, 

diminuição da energia e matéria 

disponíveis em cada nível trófico 

 Processo de decomposição de 

seres vivos 

 Fungos e bactérias - agentes 

decompositores 

 Fatores importantes para que 

ocorra a decomposição: calor, 

umidade e oxigênio 

 Ciclagem de nutrientes 

 Introdução aos micro-organismos 

 Micro-organismos e a 

manutenção da vida na Terra 
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 Conservação e preservação do 

Cerrado 

 Fluxo de energia nos ecossistemas 

 Ciclo da matéria nos 

ecossistemas: matéria orgânica - 

decompositores - matéria 

inorgânica - produtores - matéria 

orgânica 

 Equilíbrio ecológico de 

ecossistemas 

Doenças causadas por vírus, 

bactérias, fungos e protozoários 

 Estações do ano 

 

 Bactérias e os seres vivos 

 Fermentação - bebidas alcoólicas, 

produtos lácteos e panificação 

 Doenças causadas por vírus, 

bactérias, fungos e protozoários 

 

 

Ciências Humanas - Geografia 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

 Planejamento do DF: construção 

processos migratórios. 

Crescimento demográfico. 

Regiões Administrativas e a 

RIDE. Etapas de ocupação no DF 

– semelhanças, permanências e 

mudanças. Formas de organização 

dos poderes: papel do executivo, 

do legislativo, do judiciário e da 

sociedade civil 

 Planejamento do DF: construção 

processos migratórios. 

Crescimento demográfico. 

Regiões Administrativas e a 

RIDE. Etapas de ocupação no DF 

– semelhanças, permanências e 

mudanças. Formas de organização 

dos poderes: papel do executivo, 

do legislativo, do judiciário e da 

sociedade civil 

 Planejamento do DF: construção 

processos migratórios. 

Crescimento demográfico. 

Regiões Administrativas e a 

RIDE. Etapas de ocupação no DF 

– semelhanças, permanências e 

mudanças. Formas de organização 

dos poderes: papel do executivo, 

do legislativo, do judiciário e da 

sociedade civil 

 População total do DF e sua 

distribuição, fluxos migratórios. 

Modos de vida nas regiões 

administrativas do DF. Principais 

atividades econômicas e 

produtivas. Espaços de memória, 

cultura, lazer e patrimônio 

 Ocupação do solo: RA, 

condomínios, ocupações não 

regularizadas, causas e 
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 Distrito Federal na região 

CentroOeste; Interdependência do 

campo e da cidade, considerando 

fluxos econômicos, de 

informações, de ideias e de 

pessoas. Características do 

trabalho no campo e na cidade 

 Questões da Infraestrutura: 

saneamento básico, mobilidade 

etc. 

 Características das paisagens 

naturais e antrópicas no ambiente 

em que vive, a ação humana na 

conservação ou degradação. 

Relevo (áreas altas, baixas, planas 

e elevações); águas (rios, lagos, 

mares, lagoas, canais e baías); 

vegetação (natural e introduzida); 

clima e tempo (temperatura, 

chuvas, vento e umidade) 

 Tipos variados de mapas 

(características, elaboradores, 

finalidades, diferenças e 

semelhanças). Usos das imagens 

de satélites 

 Distância, pontos cardeais, 

orientação. Noções de proporção, 

escala e referenciais de localização 

 Distrito Federal na região 

CentroOeste; Interdependência do 

campo e da cidade, considerando 

fluxos econômicos, de 

informações, de ideias e de 

pessoas. Características do 

trabalho no campo e na cidade 

 Realidade das diferentes 

comunidades (urbana, do campo, 

quilombolas, indígenas e outras). 

Territórios existentes no DF e no 

Brasil: terras indígenas com 

ênfase no Santuário dos Pajés 

(Povo Tapuia-Fulniô) e 

comunidades remanescentes de 

quilombos com ênfase na 

comunidade do Quilombo 

Mesquita na Cidade Ocidental, 

entre outros 

 

 População total do DF e sua 

distribuição, fluxos migratórios. 

Modos de vida nas regiões 

administrativas do DF. Principais 

atividades econômicas e 

produtivas. Espaços de memória, 

cultura, lazer e patrimônio 

 Características das paisagens 

naturais e antrópicas no ambiente 

em que vive, a ação humana na 

conservação ou degradação. 

Relevo (áreas altas, baixas, planas 

e elevações); águas (rios, lagos, 

mares, lagoas, canais e baías); 

vegetação (natural e introduzida); 

clima e tempo (temperatura, 

chuvas, vento e umidade) 

consequências 

 Casa, educação, saúde, transporte, 

serviços, indústria, agropecuária, 

comunicação etc. 

 Necessidades básicas e a 

condição dos serviços prestados. 

Atividades econômicas, 

produtivas e desenvolvimento 

sustentável do DF: agricultura, 

indústria, transporte, comércio, 

serviços e turismo 
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Ciências Humanas - História 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

Migrações como uma característica 

humana: trajetórias dos grupos 

humanos e a formação do Distrito 

Federal 

 Novos movimentos migratórios: 

refugiados, imigrantes e asilados 

Migrações como uma 

característica humana: trajetórias 

dos grupos humanos e a formação 

do Distrito Federal 

 A ação das pessoas, grupos sociais 

e comunidades no tempo e no 

espaço: nomadismo, agricultura, 

escrita, navegações, indústria, entre 

outras 

 O passado e o presente: a noção de 

permanência e as lentas 

transformações sociais e culturais 

 Os processos migratórios para a 

formação do Brasil: os grupos 

indígenas, seu deslocamento e sua 

reorganização territorial, a 

presença portuguesa, a diáspora 

forçada dos africanos, os processos 

de escravização. Aculturação, 

inculturação e interculturalidade 

 Os processos migratórios do final 

do século XIX e início do século 

XX no Brasil 

 As dinâmicas internas de migração 

no Brasil a partir dos anos 1960 

 Antigas capitais, Missão Cruls, a 

história de JK, os idealizadores de 

Migrações como uma 

característica humana: trajetórias 

dos grupos humanos e a formação 

do Distrito Federal 

 

Migrações como uma 

característica humana: trajetórias 

dos grupos humanos e a formação 

do Distrito Federal 

 A ação das pessoas, grupos sociais 

e comunidades no tempo e no 

espaço: nomadismo, agricultura, 

escrita, navegações, indústria, 

entre outras 

 O mundo da tecnologia: a 

integração de pessoas e as 

exclusões sociais e culturais 

 O surgimento da espécie humana 

no continente africano e sua 

expansão pelo mundo 

 A vida dos sujeitos no DF: 

economia, hábitos, costumes, 

religiões, organização social, 

modos de viver, convivência 

 Formação dos Quilombos rurais e 

urbanos próximas ao DF, com 

ênfase aos remanescentes 

quilombolas da Cidade ocidental 

(Quilombo Mesquita) 
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Brasília (Lúcio Costa e Niemeyer), 

os candangos. Povos indígenas que 

migraram para a região e ajudaram 

na construção como os 

TapuiasFulniôs, os Cariri-Xocó e 

os Xikrin 

 Fluxo migratório para o DF, 

características dos povos que 

migraram para o DF 

 

Ensino Religioso – Alteridade e simbolismo 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

Alteridade e simbolismo 

 Paz e justiça em diversos grupos 

sociais (família, escola e 

comunidade) 

 Solidariedade e percepção do outro 

como postura ética 

 Percepção das diversas formas de 

manifestação do fenômeno religioso, 

crenças religiosas e filosofias de 

vida 

 Narrativas sagradas orais e escritas 

Alteridade e simbolismo 

 Paz e justiça em diversos grupos 

sociais (família, escola e 

comunidade) 

 Solidariedade e percepção do outro 

como postura ética 

 Importância da família, em suas 

diferentes composições, e da 

comunidade na estruturação do ser 

humano em sociedade 

 Percepção das diversas formas de 

manifestação do fenômeno 

religioso, crenças religiosas e 

filosofias de vida 

 Narrativas sagradas orais e escritas 

 Tradições religiosas e culturais da 

Alteridade e simbolismo 

 Paz e justiça em diversos grupos 

sociais (família, escola e 

comunidade) 

 Solidariedade e percepção do outro 

como postura ética 

 Percepção das diversas formas de 

manifestação do fenômeno 

religioso, crenças religiosas e 

filosofias de vida 

 Narrativas sagradas orais e escritas 

 Tradições religiosas e culturais da 

comunidade e do Distrito Federal 

Alteridade e simbolismo 

 Paz e justiça em diversos grupos 

sociais (família, escola e 

comunidade) 

 Solidariedade e percepção do 

outro como postura ética 

 Percepção das diversas formas de 

manifestação do fenômeno 

religioso, crenças religiosas e 

filosofias de vida 

 Rituais e práticas religiosas 

elaboradas por diferentes grupos 

religiosos 

 Narrativas sagradas orais e escritas 

 Tradições religiosas e culturais da 

comunidade e do Distrito Federal 
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comunidade e do Distrito Federal 
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PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

Ano: 2019 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação das ações Responsáveis Cronograma 

 

 

 

 

Gestão 

Pedagógica 

 

 

Despertar o interesse e o 

gosto pela leitura, 

ampliando o universo 

linguístico da criança. 

 

Proporcionar espaços na 

escola para aquisição do 

gosto pela leitura durante o 

ano letivo. 

 

Por meio de debates sobre as 

obras para que os estudantes 

reflitam sobre o quanto ampliam 

seus conhecimentos ao ler um 

livro. E também, pela 

participação durante todo o 

projeto, verificando o 

crescimento de cada um de 

acordo com sua capacidade e 

seu potencial, sempre 

incentivando a troca de 

vivências e a interação entre os 

educandos. 

 

Professores e Equipe 

pedagógica. 

 

Todo o ano 

letivo. 
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Gestão 

Pedagógica 

 

Despertar o interesse 

pela diversidade 

humana, não 

esquecendo a 

pluralidade cultural, 

respeitando a 

individualidade de cada 

um. 

 

 

Sensibilizar toda comunidade 

escolar de que “todos os 

seres humanos nascem livres 

e iguais em dignidade e 

direitos”      (Declaração 

Universal dos Direitos 

Humanos). 

 

A avaliação será mediante a 

participação e mudança de 

comportamento da comunidade 

escolar. 

 

Equipe gestora, 

equipe pedagógica, 

equipe de apoio, 

professores e 

auxiliares em 

educação. 

 

Durante todo o 

ano letivo. 

 

Gestão das 

aprendizagens e 

dos resultados 

educacionais 

 

Diminuir os índices de 

repetência, ao rever os 

procedimentos 

metodológicos em 

relação aos estudantes 

com ritmo de 

aprendizagem 

diferenciada por motivos 

diversos, na tentativa de 

elevar sua autoestima.  

 

 

Realizar intervenções 

pedagógicas. 

 

A avaliação acontecerá durante 

e após cada intervenção 

realizada. 

 

Professores, 

coordenadores, equipe 

de apoio e equipe 

gestora. 

 

Durante todo o 

ano letivo. 

 

Gestão 

 

Promover na escola 

encontros (reuniões, 

 

Promover a participação da 

comunidade no ambiente 

 

Ocorrerá por meio da 

observação da participação dos 

 

Professores e equipe 

pedagógica. 

 

Durante todo o 

ano letivo. 
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Participativa debates) em que 

professores, 

coordenadores e equipe 

gestora possam analisar, 

continuamente, o papel 

da avaliação como 

instrumento de melhoria 

no ensino e no fazer 

pedagógico. 

escolar buscando estimular a 

relação de afetividade, de 

conhecimento e troca de 

experiências entre alunos, 

pais, equipe gestora, 

docentes, auxiliares de 

educação. Resgatando a 

valorização e participação da 

família na escola. 

envolvidos no processo. 

 

Gestão 

Participativa 

 

Fortalecer o Conselho 

Escolar com instrumento 

de participação e 

transformação da escola. 

 

 

Reuniões mensais para 

informar, discutir e decidir 

sobre as demandas da escola. 

 

A avaliação acontecerá durante 

as avaliações institucionais 

 

Equipe gestora, 

Conselho escolar e 

Comunidade Escolar. 

 

Durante todo o 

ano letivo. 

 

Gestão de 

pessoas 

 

Motivar e valorizar todos 

os funcionários, 

oferecendo um ambiente 

propício ao trabalho. 

 

 

Promover momentos de 

socialização, discussão e 

valorização dos servidores. 

 

A avaliação acontecerá durante 

as avaliações institucionais 

realizadas no decorrer. 

 

Equipe Gestora 

 

Todo o ano 

letivo. 

 

Gestão 

Financeira 

 

Utilizar os recursos do 

Governo (PDAF, PDDE) 

de maneira a oportunizar 

aos estudantes e 

professores melhorias no 

 

Aplicação de recursos 

financeiros destinados à 

escola PDAF, PDDE e PDDE 

MAIS EDUCAÇÃO, além de 

arrecadações de acordo com 

 

A avaliação acontecerá durante 

as avaliações institucionais. 

 

Equipe Gestora 

 

Durante todo o 

ano letivo. 
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ambiente escolar e 

aquisição de materiais 

pedagógicos. 

 

as prioridades definidas pelo 

Conselho Escolar   

 

Gestão 

Administrativa 

 

Estimular a participação 

nas formações 

continuadas oferecidas 

pela Instituição de 

Ensino, Secretaria de 

Educação e Ministério da 

Educação. 

 

 

Formação nas coletivas com 

temas ligados ao 

desenvolvimento do trabalho 

pedagógico e bem estar dos 

profissionais em educação 

como: palestra com 

formadores da UNIEB e 

profissionais de outras áreas, 

além de apresentação das 

circulares divulgando cursos, 

formações e palestras 

oferecidas pela EAPE e MEC. 

 

A avaliação acontecerá por meio 

da participação dos envolvidos 

no processo. 

 

Equipe Gestora e 

Equipe pedagógica 

 

Durante todo o 

ano letivo. 
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APÊNDICE II- ORGANIZAÇAO CURRICULAR 

 

I. PLANO DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA-

2019 

OBJETIVO ESPECÍFICO  AÇÕES/ESTRATÉGIAS PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

Orientar os docentes em sua 

prática pedagógica. 

Orientação a todos os professores quanto ao 

funcionamento e trabalho pedagógico da 

Instituição. 

Coordenadores 

pedagógicos. 

Professores Ao longo do ano 

letivo. 

 

Participação e 

execução das 

atividades 

pedagógicas. 

Planejar as atividades 

didático-pedagógicas 

Planejamento bimestral e divisão de conteúdos 

com base no Currículo em Movimento. 

Coordenadores 

pedagógicos 

Professores Ao longo do ano 

letivo 

Participação e 

execução das 

atividades 

pedagógicas. 

Acompanhar o planejamento 

pedagógico. 

Planejamento semanal de atividades 

pedagógicas com base no Currículo em 

Movimento. 

Coordenadores 

pedagógicos 

Professores Ao longo do ano 

letivo 

Participação e 

execução das 

atividades 

pedagógicas. 

Reduzir os acidentes e 

conflitos entre estudantes 

durante o recreio. 

Observação do comportamento dos alunos, 

orientação e intervenções quando necessário. 

Coordenadores 

pedagógicos 

 

Estudantes 

Ao longo do ano 

letivo 

 

Por meio do baixo 

índice de 

acidentes. 
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Atender a comunidade 

escolar 

Orientações coletivas e individuais aos pais, 

professores e estudantes. 

Coordenadores 

pedagógicos 

Estudantes, 

professores 

e pais. 

Ao longo do ano 

letivo 

 

Por meio da 

satisfação com o 

trabalho 

desenvolvido. 

Promover aprendizagens. Elaboração e aplicação de atividades 

diferenciadas como: reagrupamentos, testes da 

psicogênese, mapeamento ortográfico e sanfona 

do grafismo. 

Coordenadores 

pedagógicos 

e professores. 

 

 

Professores Ao longo do ano 

letivo 

 

Por meio dos 

resultados 

apresentados. 

Articular ações pedagógicas. Mediação de informações e sugestões relativas à 

elaboração das avaliações. 

Coordenadores 

pedagógicos 

e professores. 

Professores Bimestral. Por meio da 

unificação do 

trabalho coletivo. 

Atender as necessidades 

específicas de aprendizagem 

dos estudantes.  

Aplicação de atividades de leitura e escrita e 

raciocínio para estudantes em defasagem por 

meio do projeto interventivo. 

Coordenadores 

pedagógicos. 

Estudantes. 

Estudantes. Segundo 

semestre. 

Por meio dos 

resultados 

apresentados. 

Estimular a leitura, e a 

escrita. 

Entrega semanal de livros literários variados aos 

estudantes, que realizarão tarefas relacionadas. 

Estudantes, pais, 

coordenadores 

pedagógicos e 

professores. 

Estudantes. Ao longo do ano. Exposição de 

trabalhos na Feira 

Cultural. 

Agrupar os alunos de acordo 

com o nível de conhecimento 

cognitivo. 

Elaboração, auxilio e aplicação junto aos 

professores de atividades diversificadas para 

estudantes agrupados de acordo com o nível de 

aprendizagem que se encontram no momento 

Coordenadores 

pedagógicos, 

estudantes, 

professores. 

Estudantes. Ao longo do ano. Participação dos 

estudantes nas 

atividades. 
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 (reagrupamento intraclasse e interclasse)  

 

 

Contribuir para a formação 

de leitores e produtores de 

textos de forma lúdica e 

prazerosa estimulando a 

sensibilidade e criatividade, 

contribuindo para a 

aprendizagem e 

desenvolvimento da 

consciência ambiental. 

Construção de subprojetos relevantes a realidade 

de cada ano escolar junto aos professores. 

Coordenadores 

pedagógicos, 

estudantes, 

professores. 

Estudantes. Ao longo do ano. Culminância dos 

projetos. 

Incentivar o professor a 

utilizar novas práticas de 

ensino, 

Oferecendo formação 

continuada em serviço. 

 

 

Realizar oficinas de cunho pedagógico: Caderno 

pedagógico; Diário; Relatório; 

Níveis da psicogênese; 

Produção de texto; 

Mapeamento ortográfico; 

Estudo do currículo; 

Avaliação; 

Pro-letramento-matemático. 

 

Direção 

Coordenadores 

pedagógicos 

Professores e 

convidados. 

Professores 

e 

estudantes. 

Ao longo do ano 

letivo 

Por meio da prática 

pedagógica  
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Estrutura de Projeto Integrador 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 43 de Ceilândia 

Título do Projeto: Literatura Gera Cultura 

Etapas: Durante ano letivo Estudantes envolvidos: Todos 

Áreas de conhecimento: Língua Portuguesa e arte. 

Equipe responsável: Direção, professores e coordenadores. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

A cada dia verifica-se que o contato com livros de literatura é fundamental para o aprendizado 

da língua escrita e para o fortalecimento do prazer em ler.  

Para estimular o hábito da leitura e desenvolver a capacidade criadora nos educandos, se faz 

necessário desenvolver um projeto que permita aos estudantes ter um contato direto com obras de 

literatura infantil e juvenil, e na ausência de um profissional na sala de leitura, cabe aos profissionais 

em educação, em especial professores e coordenadores, unir conhecimento à brincadeira ajudando as 

crianças a se apropriarem do conhecimento literário. Para tanto será feito empréstimos de livros, de 

acordo com a faixa etária dos estudantes, além de apresentar histórias de forma lúdica, onde as 

crianças irão participar de maneira efetiva, descobrindo que a cada nova história mais interessante vai 

se tornando o universo literário, pais para gostar de ler, para gostar de escrever é preciso que os 

estudantes sejam expostos a situações de leitura. É preciso que ouçam alguém lendo e que leiam 

para que outros os ouçam e principalmente, façam uma leitura crítica do que estão lendo. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

É possível sanar as dificuldades dos educandos em ler, entender, criticar e criar novos textos? 

 

OBJETIVOS 

 

GERAL 

Despertar o interesse e o gosto pela leitura, ampliando assim o universo 

linguístico da criança. 

 

ESPECÍFICOS 

1.  Familiarizar os estudantes com os livros de histórias, despertando o prazer 

por ler; 
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2. Capacitar o estudante para realizar inferências; 

3. Despertar no estudante a capacidade crítico-reflexiva e criativa; 

4. Desenvolver a interdisciplinaridade nas habilidades propostas; 

5. Estimular o poder criador do pensamento infantil; 

6. Trabalhar com valores presentes em nossa sociedade tendo como base os 

textos dos livros literários; 

7. Realizar as atividades com uso de diferentes materiais como: giz, argila, 

carvão, gesso, tintas, massinha, colas e outros; 

8. Trabalhar com a música e a dança sempre relacionando com a história 

contada no dia; 

9. Proporcionar situações de leitura compartilhada e de deleite; 

10. Construir com os estudantes o hábito de ouvir histórias; 

11. Desenvolver no estudante a facilidade de se expressar em público. 

12. Desenvolver na criança valores e atitudes como a obediência, o respeito, o 

amor, a honestidade, a solidariedade, a bondade, o perdão, entre outros, a 

partir das histórias. 

13. Desenvolver no estudante a prática de inferir sobre um texto, bem como 

sua mensagem. 

14. Reconhecer os autores de algumas histórias infantis; 

15. Utilizar a técnica de dramatizar e fazer recontos; 

16. Enriquecer e ampliar o vocabulário; 

17. Intervir, posicionar, julgar e modificar histórias e contos; 

18. Desenvolver o pensamento lógico e a rapidez de raciocínio 

19. Permitir a livre expressão; 

20. Promover e estimular a linguagem oral; 

21. Desenvolver a atenção e a coordenação motora fina e ampla; 

22. Desenvolver e estimular a expressão corporal; 

23. Cuidar e valorizar os livros. 
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CONTEÚDOS 

 

Língua Portuguesa, arte. 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) 

Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1  Manuseio de livros, folheando e apreciando suas páginas para que 

escolham um para ler. 

Professores Livros de 

literatura. 

Todo o ano 

letivo. 

3 e18 Exploração da história lida pelos estudantes de maneira interdisciplinar     

5 Visita a eventos literários  Direção. 

Coordenação e 

professores. 

Ônibus para levar 

os estudantes,  

Durante os 

bimestres. 

9 e10 Utilização da caixa de histórias, com diversos livros para serem lidos, 

trocados, contados, desenhados e ou reescritos. 

Professores Caixa literária Todo o ano 

letivo. 

12 Identificação nas histórias as mensagem voltadas para os valores humanos: 

ternura, humor, alegria, paz, amor, etc. 

Professores  Livros de 

literatura 

Todo o ano 

letivo. 

15 Estímulo para que os estudantes dramatizem e façam recontos de histórias. Professores Livros de 

literatura  

Todo o ano 

letivo. 

16 e19 Reprodução oral das histórias pelos estudantes por meio do canto e da 

coreografia 

Professores  Livros de 

literatura 

Todo o ano 

letivo 

7 e 21 Realização de atividades após a leitura de livros utilizando diversos materiais 

como: argila, giz, carvão, gesso etc. 

Professores e 

coordenadores 

Giz, argila, 

carvão, gesso, 

etc. 

Aulas de arte 

durante o ano 

letivo. 
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AVALIAÇÃO  

 

A avaliação ocorrerá por meio de debates sobre as obras, para que os estudantes reflitam sobre o 

quanto ampliam seus conhecimentos ao ler um livro. Além da participação durante  todo o projeto, 

verificando o crescimento de cada um dos estudantes de acordo com sua capacidade e seu 

potencial, sempre incentivando a troca de vivências e a interação entre os educandos 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

MOULY, George. Psicologia educacional. São Paulo: Pioneira, 1996. 

 

NÉRICI, Imídeo. Introdução à didática geral. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1968. 

 

ABRAMOVICH, Fanny. Literatura Infantil: Gostosuras e bobices. 5ª edição. São Paulo: Scipione, 2004.   
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS TRANSVERSAIS 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 
UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

  PLANO DE AÇÃO 2019  

 

CRE: Ceilândia 
Escola:Escola Classe 43 de Ceilândia 
Telefone: 39017682 
Nome dos Profissionais da Sala de Recursos: Ed Shanty M.G. de Sousa Matrícula 
SEEDF: 240575 
E-mail: ed.shanty@edu.se.df.gov.br 

 

Objetivo Geral: Estabelecer as estratégias de acompanhamento dos estudantes com necessidades educacionais especiais, transitórias ou não, 
possibilitando ao estudante o desenvolvimento das suas potencialidades (PDE – DF 2015 – 2024) 

 

Justificativa: Visando à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos, de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos 
alunos nas atividades escolares, desenvolver ações de articulação com professores de sala de aula bem como com a família. Entendendo que cabe à 
instituição de educacional regular garantir o acesso e a permanência do estudante com necessidades educacionais especiais, apoiando-o, e aos 
professores, a fim que lhe seja assegurado o acesso à aprendizagem (OP 2010). 

mailto:ed.shanty@edu.se.df.gov.br
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AÇÃO DO AEE – SALA DE RECURSOS 2019 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

CRONOGRAMA RESPONSÁVEIS E/OU 

INTERLOCUTORES 

Acolher os professores Propiciar ao 

professor um 

panorama geral do 

estudante especial, 

visando adequação 

curricular. 

Auxiliar no 

preenchimento das 

fichas de adequação 

curricular 

Bimestral de acordo 

com o desenvolvimento 

do estudante. 

Início do ano AEE/ Professores 

 
Sensibilizar os 

professores e funcionários 

 
 
 
 
 
 

Preparar material 

específico para os 

ANNE’S 

Propiciar aos 

professores e 

funcionários momento 

de reflexão sobre as 

dificuldades e 

potencialidades dos 

ANEE’S. 

Ofertar suporte 

pedagógico, 

facilitando o acesso 

ao conteúdo. 

 
 

Filme com pipoca: 

Extraordinário 

 
 
 

 
Organizar portfólio e/ou 

cadernos 

 
 

 
Reflexão por meio de 

roda de conversa 

 
 
 

 
Durante o ao letivo se 

necessário. 

 

 
05/03 à 09/03 

 
Semana da Inclusão 

 
 
 
 

Ano letivo 

 

 
Supervisora Educacional/AEE e 

demais funcionários. 

 
 
 

 
AEE/Professor 
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Atender 

sistematicamente os 

ANEE’S 

Complementar as 

orientações 

curriculares 

desenvolvidas em 

classe comum. 

Atender em grupos ou 

de forma individualizada 

os ANEE’S conforme 

portaria. 

Durante o ano letivo. 
 

Duas vezes por 

semana/uma hora ou 

duas horas/uma vez na 

semana 

AEE/ANEE’S 
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              SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 
       SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

      Coordenação de Políticas Educacionais Transversais 
      Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

                                       Gerência de Orientação Educacional e Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
 

 

 
 

Plano de Ação da Orientação Educacional (OE) - 2019 
 

 

CRE: Ceilândia 

Unidade Escolar: Escola Classe 43 de Ceilândia                                                                   Telefone: 39017682 

Orientador (a) Educacional: Celma de Souza Marinho Dantas                                             Matrícula: 201156-5 

E-mail:   celmasmarinho@gmail.com                                                                                        Celular:  984086124               

Turno (s) de atendimento: Matutino - Vespertino 
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Contextualização e caracterização da Unidade Escolar  

    A Escola Classe 43 de Ceilândia, situada na EQNP14/18, foi construída pelo Governo do Distrito Federal ao mesmo tempo em que eram feitas as  

casas do setor P Sul, pela antiga “SHIS” , hoje CODHAB (Companhia do Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal), sendo inaugurada em 9  

de outubro de 1979. Como a nona gestão, desde a inauguração, assume a direção da escola, atualmente, a Diretora Alda Ribeiro de Souza e o Vice- 

diretor Kaio da Silva Souza, indicados pelo Diretor Marcos da CRE, por não ter havido, em 2016, candidatos ao cargo, todavia, em 2017, firmam-se 

como gestores por eleição. Neste ano, a instituição de ensino possui 619 estudantes, distribuídos em 28 turmas, sendo 26 estudantes ANEES e 20 

 Transtornos Funcionais.  

    Como meio de educação consciente, construtiva, socializadora, permanente e transformadora, o Projeto CID (Centro de Iniciação Desportivas de  

Voleibol), tem como objetivo oportunizar o acesso à cultura corporal desportiva, atendendo os estudantes do 5º ano e adolescentes da comunidade de 

 09 a 17 anos de ambos os sexos. O projeto Educação com Movimento (PECM), tem como finalidade a ampliação das experiências corporais dos estu- 

dantes do 1º ao 5º ano.  Por meio da oferta de práticas esportivas e atividades sociais gratuitas, o programa Ginástica nas Quadras, com aulas minis- 

tradas por professores de Educação Física da Secretaria de Educação, tem como objetivo promover a melhoria da qualidade de vida da comunidade  

escolar, prioritariamente idosos.  

    A escola obteve resultados satisfatórios, de acordo com os dados do INEP. Os dados referentes à ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização), apon- 

taram que no que se refere a leitura, 48% da escola está no nível 3, o que mostra uma boa apropriação da leitura e interpretação por parte dos discen- 

tes. O resultado em escrita também reflete o bom trabalho executado e internalizado pelos alunos, onde 70% dos alunos estão no nível 4. Já na profi- 

ciência em matemática, o resultado foi mais diluído entre os níveis, mas, ainda assim, 42,16% dos nossos alunos apresentaram resultados referentes  

ao nível 4 da avaliação. 

    Buscando a melhoria dos indicadores externos e internos, a escola busca atender às expectativas da comunidade, afim de proporcionar uma educa- 

cão de qualidade, a qual o estudante é prioridade, objetivando contribuir com a formação integral do educando, desenvolvendo projetos que envolvam 

toda a comunidade escolar.  
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Objetivos da Orientação Educacional para 2019 

 
 ARTICULAR O PROJETO DE TRANSIÇÃO JUNTO AS INSTITUIÇÕES SEQUENCIAIS; 

 PROMOVER DE FORMA INTEGRADA O PROJETO AMIGOS DO CORAÇÃO; 

 TRABALHAR O PROJETO ALÉM DAS PALAVRAS. 

 
 

 

Justificativa 

 
A Orientação Educacional trabalha de forma integrada e articulada com os Serviços de Apoio, sob a orientação do GREB/CREC. Atuam 
dentro da Instituição Educacional, planejando, avaliando, aplicando metodologias e técnicas para facilitar o processo de ensino e 
aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes, viabilizando o trabalho coletivo, criando e participando de projetos 
educacionais, facilitando o processo de comunicação entre a comunidades escolar e associações a ela vinculada e ainda junto às 
famílias e Direção da Escola, colaborando na elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico. 

 

 
 

PLANEJAMENTO DE AÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL  

TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 ENVOLVIDOS 

 

PERÍODO 

 

PARCEIROS 

 

EIXO DE AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA DA O.E 

DESENVOLVIDA 

 
MAPEAMENTO 
INSTITUCIONAL 

ATENDIMENTO 
INDIVIDUALIZADO 

AOS PROFESSORES 

PROFESSORES 

 

1° BIMESTRE 

 

SERVIÇOS DE APOIO 
EQUIPE GESTORA 

 

ENTREGA DA FICHA 
PERFIL DA TURMA 
ORIENTAÇÕES DE 

MAPEAMENTO 
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PROJETO ALÉM DAS 
PALAVRAS 

 

ATENDIMENTO 
INDIVIDUAL OU EM 
GRUPO A FIM DE 
PROPORCIONAR 

UMA ESCUTA 
SENSÍVEL AO 
ESTUDANTE 

ESTUDANTES  
DO 1° AO 5° ANO 

 

2° BIMESTRE 

 

PROFESSORES 
ALUNOS 

 

PROMOVER AÇÕES A 
FIM DE MINIMIZAR 

SITUAÇÕES DE 
CONFLITOS 

 

PROJETO DE 
TRANSIÇÃO 

 

TRABALHAR COM A 
TRANSIÇÃO DOS 

ESTUDANTES ENTRE 
AS MODALIDADES 

DE ENSINO  
DO 1° AO 5° ANO 

ESTUDANTES  
DO 1° AO 5° ANO 

 
FAMÍLIAS 

 

1° BIMESTRE E 
4° BIMESTRE 

 

INSTITUIÇOES 
SEQUENCIAIS 

EQUIPE GESTORA 
SERVISOS DE APOIO 

 

AÇÃO JUNTO AOS 
ESTUDANTES DA 

REDE 

 

RESPEITO. É BOM E 
EU GOSTO 

 

PALESTRA 

 

ESTUDANTES  
DO 1° AO 5° 

2° BIMESTRE 
PROFESSORES 

EQUIPE GESTORA 
SERVIÇOS DE APOIO 

LEVAR TODOS OS 
ESTUDANTES A 

REFLEXÃO DE SUAS 
AÇÕES JUNTOS AOS 
COLEGAS A FIM DE 

PREVENIR O 
PRECONCEITO, 

LEVANDO A 
ACEITAÇÃO E 

RESPEITO A TODOS 

AMIGOS DO 
CORAÇÃO 

RODA DE CONVERSA 
 

PROFESSORES 
SERVIDORES 
EDUCADORES 

SOCIAIS 
VOLUNTÁRIOS 

 

TRIMESTRAL EQUIPE GESTORA 
SERVIÇOS DE APOIO 

 

OPORTUNIZAR 
MOMENTOS DE 

AUTOCONHECIMEN- 
TO E REFLEXÃO 

VISANDO A EMPAIA 
COMO EIXO 

NORTEADOR DAS 
AÇÕES ENTRE TODA 

COMUNIDADE 
ESCOLAR 
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Data: ____/____/_____ 
 

           
               
 
 

______________________________________ 
Gestor 

 
__________________________________________ 
             Pedagogo Orientador - Educacional 
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AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO (AEE – SEAA – SOE) - 2019 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

Mapear os ANEE’S Fornecer informações aos 

professores sobre os ANEE’s 

Atendimento individualizado dos 

professores oferecendo 

informações de comportamento 

e estratégias de trabalho em 

sala. 

Início do ano letivo AEE/SEAA/SOE e professor 

 
 

Acolher os pais/ responsáveis 

dos ANEE’S 

Oportunizar um momento para 

reflexão da importância da 

permanência da criança 

especial na escola, conhecer o 

serviço de apoio, bem como a 

direção da escola. 

Atendimento dos 

pais/responsáveis fornecendo 

os horários de atendimento na 

Sala de recursos, dirimindo 

dúvidas sobre o E.S.V. 

 
 

Início do ano, após término da 

demanda dos professores 

 
 

AEE/SEAA/SOE/ Direção e 

pais/responsável. 
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Mobilizar ações de respeito 

entre os estudantes 

 

 
Estimular uma interação 

respeitosa entre os 

estudantes independente de 

cor, credo ou deficiência 

permanente ou transitória. 

 
 

Projeto: Respeito é bom e eu 

gosto! 

 

 
07/05 à 11/05 

 
Semana da Educação para a 

Vida 

 

 
AEE/SEAA/SOE/ Supervisor 

Pedagógico 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


