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                                                                                      Educação  não transforma o 

mundo. 
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                                                                                      Pessoas transformam o 

mundo. 
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I. APRESENTAÇÃO 

 
O Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia apresenta sua Proposta 

Pedagógica (PP), cuja elaboração teve como base o Projeto Político Pedagógico 

Professor Carlos Mota da Secretaria de Educação do Distrito Federal, o Currículo 

em Movimento, o Regimento Interno da Secretaria, o Manual do PDE e, 

principalmente, as discussões efetuadas na escola. 

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

meio de debates em reuniões, apresentação de consolidação de ideias sinalizadas 

nos questionários respondidos sobre questões pedagógicas, gestoras e 

administrativas. 

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

de reuniões, responderam questionários e registraram suas ideias que 

enriqueceram a construção do documento. 

A Proposta Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia 

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

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

contribuir para a formação integral do aluno. 

O documento também traz informações relevantes sobre as estratégias 

pedagógicas, financeiras e administrativas do Centro de Ensino Fundamental 11 de 

Ceilândia.  
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II. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

1. MISSÃO 

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

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

agente de construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a 

universalização do acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do 

percurso escolar de todos os estudantes”. (PPP Carlos Mota, p. 25). 

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

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

de valorizarem a formação acadêmica, respeitem a si mesmos, ao próximo e ao 

Planeta. 

 

 

2. BREVE HISTÓRICO DA ESCOLA 

 

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

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

através da Resolução 453/81, com autorização de funcionamento concedida pela 

Portaria 30/SEC, de 15 de julho de 1982, com base no Parecer 95/82 do Conselho 

de Educação do Distrito Federal. 

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

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

de Escola Classe. 

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

da Unidade Escolar de Escola Classe 54 de Ceilândia para Centro de Ensino de 

Primeiro Grau 11 de Ceilândia que, mais tarde, teve o nome alterado para Centro 

de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia. 
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No início do seu funcionamento, o CEF 11 atendia comunidade cuja carência se 

evidenciava nas precárias moradias alugadas, em lotes divididos por várias famílias. 

Com o surgimento de novos assentamentos no Distrito Federal, grande parte da 

população mais carente migrou para novos locais, em busca da casa própria, 

cedendo lugar a moradias convencionais e melhor estruturadas, inclusive na 

questão da infraestrutura pública. 

Atualmente a escola se organiza no sistema de Ciclos para as Aprendizagens. 

Atende alunos que estão cursando os Blocos I e II de aprendizagem e também tem 

implantada a proposta de Educação Integral. 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

O Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia atende a comunidade 

heterogênea, portadora das fragilidades como a maioria das comunidades da 

periferia do Distrito Federal enfrenta na atualidade. 

Socialmente a comunidade apresenta algumas família que vivenciam conflitos 

familiares e sociais; muitas não estabelecem limites e não participam da vida escolar 

de seus filhos. 

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

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

de responsabilidade e comprometimento com a aprendizagem escolar. 

Economicamente, as famílias procuram fornecer aos seus filhos condições 

razoáveis de aquisições de bens de consumo, ostentam e valorizam objetos de valor 

e marcas famosas. 

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

televisão com sua programação popular e a internet que são os orientadores.    

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

se por um lado há famílias de bom poder aquisitivo financeiro  e  bem estruturadas, 

por outro nos deparamos com extrema situação de carência em todos os níveis.  
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Tal vulnerabilidade parece ser decorrente de desemprego ou renda per capta 

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

casa, histórias de dependência química na família ou de envolvimento com a 

criminalidade. 

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

procurou enfrentar a evasão escolar e vulnerabilidade social. Para isto, foi realizado 

o mapeamento e buscas de entendimento junto às famílias sobre os motivos dos 

quadros de infrequência irregular e, até mesmo, das evasões. Nas tentativas de 

solucionar estes problemas, foi implantando o atendimento em Educação Integral 

viabilizando espaços de convivências e aprendizados, promovendo a formação 

integral do ser humano. Isso através da valorização da inclusão, da ética, da justiça 

social e ambiental. Após esgotadas todas as possibilidades  junto à família, o SOE 

aciona o Conselho Tutelar para auxiliar a escola no combate à infrequência e à  

evasão escolar. 

      Nossa Instituição, por meio do conhecimento da comunidade escolar, vem 

propondo intervenções, a fim de alterar a realidade social desta, a qual é um 

território repleto de vida, cultura e diversidade. 

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

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

a seus atores o modo de nele intervir de maneira consciente”. (SANTOS, 2000, p. 

80 – PPP Professor Carlos Mota, p 31) 

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

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

passou por algumas reformas como no piso, nas janelas e forro das salas de aula, 

porém ainda há muita coisa necessária para que ela se torne um ambiente de 

trabalho satisfatório. 

 Na construção os grupos participantes elencaram uma série de necessidades 

que a escola apresenta. Seguem abaixo algumas delas: 

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

função do desnível em relação ao solo; 

● Salas adaptadas para as práticas de artes; 
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● Laboratórios de ciências; 

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

multimídia com data show, TV, DVD, internet sendo tudo instalado e pronto 

para ser utilizado pelo professor. 

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

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

quantidade de ventiladores e reservar recursos para a constantes 

manutenção deles. 

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

dama) e uma mesa de totó. Instalação de uma tabela de basquete, 

aproveitando um aro que já tem na escola.  = 

● Auditório; 

● Reforma do muro; 

● Calçadas em torno da escola; 

● Ampliação do sistema de monitoramento; 

● Otimizar o uso da sala de leitura. Disponibilizar alguns profissionais para 

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

dentro das possibilidades da escola;  

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

● Aquisição de materiais pedagógicos como dicionários, livros paradidáticos 

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

concreto, jogos, equipamento para as práticas de educação física;  

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

          ● Grades nas partes superiores das janelas com vidro; 

●Trocados blocos de administração e secretaria; 

● Laboratório de informática: manutenção do ar condicionado, dos 

computadores e também internet disponível para todos da sala. 

 Apesar das dificuldades, a escola consegue atender integralmente parte dos 

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

do ensino regular e integral, totalizando cinco preparações diárias de refeições. 

Parte da equipe de conservação e limpeza também é terceirizada. 
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 Existe uma sala de múltiplas funções, que atende aos alunos em tempo 

integral. Os demais espaços são compartilhados, o que dificulta o trabalho 

pedagógico. A Sala de Leitura foi reformada, mas precisa de organização para 

viabilizar o seu funcionamento pedagógico. Os alunos que frequentam a sala de 

recurso possuem sala exclusiva para o desenvolvimento de suas atividades 

pedagógicas. Há também uma sala exclusiva para artes, porém sem equipamentos 

e materiais necessários para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. 

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

é mantido por verbas públicas, que são administradas pelo Caixa Escolar (Decreto 

GDF 29.200/08). 

O PDAF – Programa de Descentralização Administrativa e Financeira, do 

GDF, é a base dos recursos de manutenção da escola (Decreto GDF 28.513/07 – 

PDAF e Lei 4.751/12 – Lei da Gestão Democrática). 

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

melhoria das infraestruturas física e pedagógica, no reforço da autogestão escolar 

e na elevação dos seus índices de desempenho através do PDDE (Programa 

Dinheiro Direto na Escola): 

 

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

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

existe um  

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

 

o Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE Fundamental recebeu uma 

única parcela em 2018 e não há previsão de depósito de uma nova parcela 

para este ano. 

 

o Programa Nacional do Livro Didático – (PNLD) A cada triênio a unidade 

de ensino recebe os livros didáticos para os estudantes. Infelizmente o 

cálculo da quantidade de livros se refere sempre à modulação do ano 

anterior, causando, algumas vezes, carências de livros para algumas turmas 
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e a complementação dos livros leva meses. Anualmente, recebemos a 

complementação de alguns livros, mas também é baseada na modulação do 

ano anterior. 

 

 

III. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

Escola como espaço de socialização e transformação. 

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

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

educação, muitas vezes o único equipamento público mais próximo da comunidade, 

é chamada a desempenhar intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição 

se vê como educadora, mas também como “protetora” e isso tem provocado debates 

acerca não só de sua especificidade, mas também dos novos atores sociais que 

buscam apoiá-la no exercício dessas novas funções e dos movimentos e 

organizações que igualmente buscam a companhia dessa instituição escolar para 

constituí-la e, talvez, ressignificá-la.” (Currículo em Movimento, Caderno 1, SEEDF, 

2014a, p. 10). 

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

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

de difusão sociocultural; e também é um espaço no qual os sujeitos podem se 

apropriar do conhecimento produzido historicamente e, por meio dessa apropriação 

e da análise do mundo que o cerca, em um processo dialético de ação e reflexão 

sobre o conhecimento, manter ou transformar a sua realidade. [...]..  (PPP Carlos 

Mota, p.18). Desse modo,  

“A ação educativa deve ir além das aprendizagens de conteúdos formais, 

reconhecendo diferentes espaços, etapas, tempos e ferramentas educativas para 

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

(PPP Carlos Mota, p.20). 

Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky 

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

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

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

por meio da imersão constante na vida diária e seus acontecimentos, considerando 

a não-neutralidade que caracteriza nossa atuação nas diferentes situações que 

envolvem a existência humana.  
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IV. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

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

legislação de proteção à criança e ao adolescente, procurando garantir proteção 

integral aos seus estudantes – Lei 8.069 de 13/07/90 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Essa proteção, no entanto, passa pelas frágeis condições de 

segurança dentro da escola e da comunidade como um todo. Através desse prisma, 

a escola divide responsabilidades com a família e com o Poder Público. 

O trabalho pedagógico desenvolvido pela escola é fruto de discussões constantes 

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

inclusiva. Não há como impulsionar o desenvolvimento do ser humano – qualquer 

que seja seu papel dentro da escola – sem a promoção da defesa dos princípios da 

cidadania, da aprendizagem e da sustentabilidade humana. Nesse contexto, a 

escola procura valorizar a participação de órgãos, governamentais ou não, 

parceiros de acolhimento e/ou protagonismo juvenil. 

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

educação e equipe gestora é o enriquecimento da relação escola-comunidade, que 

vai engrandecer o trabalho diário em sala de aula ou em qualquer outro espaço 

destinado às situações de convívio e aprendizagem. 

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

constantemente sua prática pedagógica e seus saberes arraigados; romper com 

concepções conservadoras de fragmentação do conhecimento e inovar sempre na 

busca da construção coletiva da educação. 

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

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

espaço escolar, tendo em vista o atendimento aos diferentes níveis de 
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aprendizagem dos estudantes. Neste sentido, considera-se como a lógica do 

processo, a utilização de uma pedagogia diferenciada sustentada no trabalho 

coletivo, a avaliação diagnóstica e formativa, que garanta as aprendizagens e a 

progressão de todos os estudantes matriculados nas Unidades Escolares. Ao 

implementar a Política de Organização Escolar em Ciclo para as Aprendizagens, é 

importante manter a proposta de trabalho pautada em Eixos Transversais 

(Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

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

coordenação pedagógica como espaço de formação continuada na perspectiva da 

democratização dos saberes. 

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

ao adentrar o contexto escolar, deve ser exposto a situações relevantes de respeito 

às diferenças de gênero, etnia, raça e religião. Esta exposição vai acontecer de 

forma natural se toda a comunidade escolar estiver envolvida no propósito de 

promover o respeito ao próximo, defendendo e garantindo os direitos da pessoa 

humana. 

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

envolvidos no processo educacional. Nessa perspectiva, a escola deve reinventar 

sua prática pedagógica, transformando cada abordagem numa nova situação de 

aprendizagem coletiva. A diversidade permeia todos os espaços do planeta, uma 

vez, que é norma da espécie humana e a escola, espaço social frequentado pelos 

estudantes, não pode desrespeitar as diferenças étnico-racial, gênero, orientação 

sexual, religião, condição física e/ou mental – sob pena de violar direitos humanos. 

Numa escola na qual as diferenças são aceitas e respeitadas, o ambiente torna-

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

da instituição. 
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V. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS 

 
1. Objetivos  

 
 

Objetivos Nº OBJETIVOS 

 
1. Gestão 

Pedagógica 

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

1.2 Oferecer condições para a implementação do PP. 

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

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

1.5 Oferecer condições para realização de festa junina, gincanas, 
jogos interclasse, passeios culturais, para maior integração entre 
alunos, docentes e comunidade escolar. 
Rever a data dos jogos do interclasse a organização da gincana e 
dos passeios culturais. 
 

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

 1.7 Planejar e elaborar coletivamente um calendário de projetos, 
passeios pedagógicos previstos no PP  para 2020.   

2. Gestão das 

aprendizagen

s e dos 

resultados 

educacionais 

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

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

2.3 Assegurar o cumprimento do Regimento Escolar Interno e da 
SEEDF, através de encontros periódicos com professores e equipe 
pedagógica para efetivação da aprendizagem e permanência do 
estudante na escola. 

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

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

 2,7  Proporcionar condições para que se realizem as atividades de 
Projetos Interventivos e de Reagrupamentos 

 2.8 Melhorar o desempenho nas aprendizagens para o 3º  Ciclo do 
Ensino Fundamental. 
 
 
 

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

Participativa 

Propor ações que incentivem maior participação dos pais nas 
reuniões para tratar de assuntos relativos à aprendizagem de seus 
filhos 

3.2 Realizar trabalhos integrados com a participação de todos os 
membros da comunidade escolar. Dia temático (planejamento) 

3.3 Estimular a presença da comunidade escolar nos momentos de 
debates proporcionando ações sociais para a comunidade como 
um todo.  

 
4. Gestão de 

Pessoas 

 
4.1 

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

4.3 Discutir em grupos, nas coletivas,  as propostas vindas da SEEDF. 

 
5. Gestão 

Financeira 

 
5.1  

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

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

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

5.4 Prestar contas das verbas recebidas para a comunidade escolar. 

 
6. Gestão 

Administrativ

a 

 
6.1 

Administrar funcionários e os recursos materiais e financeiros. 

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

6.3 Promover a integração da escola comunidade. 

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

2- Metas 2020 

PDE 
Nº meta 

Nº  METAS 2020 

2 1.1  Formar integralmente os alunos  

1.3 Monitorar a frequência escolar, 
diminuindo para 5% o percentual de  
evasão escolar. 

 

2,1 Garantir o direito de recuperação  

2,2 Executar os Conselhos de Classe  

7 1.4 Incentivar e preparar os alunos para a 
OBMEP e Prova Brasil e aumentar 
nos IDEB para  4,9. 

 

15 4.1 Incentivo à formação continuada dos 
profissionais da escola. 

 

4.2 Aumentar a taxa de aprovação de 
nossos estudantes. 

 

4.3  Realizar ações que assegurem o 
desenvolvimento das aprendizagens 
de nossos estudantes. 

 

4.4 Promover discussões na escola sobre 
assuntos relacionados à educação. 
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VI. CONCEPÇÕES TEÓRICAS 

 

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

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

Educação do Distrito Federal. 

Os planejamentos e estratégias pedagógicas de nossa instituição visam à 

formação integral de nosso estudante, para tanto nossas práticas são orientadas 

pelos referenciais teórico da Pedagogia Histórico-Crítica e pela Psicologia Histórico-

Cultural (fundamentação teórica do Currículo em Movimento proposto pela 

SEE/DF). Sendo assim, o nosso estudante não é considerado como um mero 

assimilador de conteúdos e, sim, um sujeito histórico e cultural capaz de aprender 

para transformar a sua própria realidade e dos que o cercam. 

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

sobre a base da natureza biofísica. Consequentemente, o trabalho 

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

singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens.”(SAVIANI, 2011, p. 25 - Currículo em Movimento da 

Educação Básica do DF). 

O regime da escola está baseado de acordo com os  Ciclos para as 

Aprendizagens,   disposto na lei 9.394/96 (lei de Diretrizes e Bases da Educação 

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

estratégia 2.3, dispõe: 

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

 
1. Organização escolar: regime, tempos e espaços 

 
Quanto à organização escolar, o CEF 11 atua com 3º Ciclo para as 

Aprendizagens divide-se em dois blocos: 1º Bloco (atuais 6º e 7º ano do Ensino 

Fundamental) e 2º Bloco (atuais 8º e 9º ano do Ensino Fundamental). Neste ciclo, 

a enturmação dos estudantes, incluindo aqueles com necessidades educacionais 

especiais (ANEE), acontece de acordo com a estratégia de matrícula proposta pela 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.  

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

Turno Matutino Turno Vespertino 

Bloco II etapa A A, B, C, D, E,  Bloco I etapa A A, B, C, D, E 

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

 

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

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

de alunos por sala de aula: 

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

públicas do Distrito Federal, fica fixado em: 

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

inclusive na Educação de Jovens e Adultos. 

§ 2º. Qualquer alteração, nos quantitativos estabelecidos no 

caput desse artigo deverá respeitar a proporção mínima de um 

metro e vinte centímetros quadrados por aluno. 

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

escola também obedece ao que está disposto no documento que orienta a 

Estratégia de Matrícula para o ano letivo que diz: 

“A constituição de turmas obedece a limites máximos e mínimos de 
estudantes por turma, a partir de critérios pedagógicos, respeitados a 
capacidade física da sala de aula, condições adequadas para o bem estar 
dos estudantes, incluindo ventilação. luminosidade, acessibilidade e 
mobilidade.” Estratégia de Matrícula 2019, p. 60. 
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1.2 Regime de progressão Continuada 

       A escola atende as orientações do 3º Ciclo para as Aprendizagens prevê o 

regime de progressão continuada, nesta concepção o estudante prossegue seus 

estudos sem interrupções. Neste processo o estudante não precisa repetir o que já 

sabe como ocorre na organização por série. As concepções  que fundamentam a 

progressão é que se deve oferecer procedimentos que sejam capazes de incluir e 

de oferecer condições de aprendizagens a todos estudante e assim romper com 

avaliação classificatória e excludente e que resulta na reprovação deles. 

1.3  Escola Integral 

       Desde 2010, o CEF 11 oferece à comunidade a Escola Integral, que possui 

uma sala exclusiva e outros espaços comuns compartilhados com todos na escola.  

Atende em média 200 estudantes, divididos em duas turmas (matutino e vespertino) 

nos períodos de segunda à sexta. Os estudantes, inseridos nestes moldes, 

permanecem na escola por pelo menos oito horas e realizam quatro refeições 

balanceadas, elaboradas por uma equipe terceirizada. Nestas oito horas de 

permanência na escola, os alunos participam de oficinas e outras atividades que 

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

o Acompanhamento Pedagógico – português e matemática; 

o Esporte – Futsal, Judô e Tênis de Mesa, dominó e xadrez; 

o Arte – Dança e teatro; 

o Oficina de Teatro;  

Trabalham, nesta modalidade de ensino, uma coordenadora (que pertence 

ao corpo docente da instituição), seis educadores  sociais  voluntários e uma 

articuladora que oferece apoio pedagógico para o desenvolvimento das habilidades 

em Português e em Matemática.  A Escola Integral é uma boa proposta, mas 

funciona com muitas dificuldades devido à falta de espaços físicos apropriados. 

  

 1. 4  Coordenação Pedagógica  

Na organização do tempo e do espaço escolar, o CEF 11 destina  3 momentos 

de coordenação pedagógica sendo: 2 por áreas dos  componentes curricular e 1 
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denominada de coletiva. As coordenações pedagógicas são momentos de 

viabilização de tomadas de decisões de forma democrática, planejamento coletivo 

e de formação continuada. 

 

 
1. 5  Sala de Recursos Generalista 
 
Com objetivo de proporcionar uma educação inclusiva oferece para os 

estudantes  

com necessidades educativas especiais (ANEEs)  atendimento na Sala de 

Recursos Generalista. O atendimento se dá nas áreas de Linguagens e seus 

Códigos e na de Ciências Exatas, assim, os nossos estudantes recebem apoio 

pedagógico suplementar aos conteúdos das disciplinas que estão sendo mediados 

pelos seus docentes. 

Oferece atendimento pedagógico suplementar ou complementar aos estudantes 

com necessidades especiais e  realiza  intervenções nas salas que eles 

frequentam e no ambiente escolar,  como todo com objetivo de tornar a política de  

inclusão mais efetiva em nossa unidade de ensino. 

 

 
1. 6  Serviço de Orientação Educacional – SOE 

 
O CEF 11 procura através do SOE procura fazer um serviço de mediação 

estudantes- seus conflitos, dificuldades, sejam nos campos social, emocional, 

afetivo ou nas aprendizagens. estudantes e estes com seus respectivos professores 

e familiares. As pedagogas-orientadoras educacionais realizam atendimentos aos 

estudantes para que estes possam expor seus conflitos, e dificuldades sociais, 

emocionais, afetivas ou de aprendizagens.  

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

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

desenvolvimento pessoal de cada estudante dando suporte a sua formação como 

cidadão, à reflexão sobre valores morais e éticos e à resolução e mediação de 

conflitos. Assim, tem o papel fundamental no processo pedagógico, visto que 

procura viabilizar as condições para facilitar a aprendizagem do estudante. Entre as 
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funções desse profissional, destacam-se: colaborar com a análise dos indicadores 

de aproveitamento escolar, evasão, repetência, não frequência, entre outros.  

 

1.7 Equipe Especializada  de Apoio às Aprendizagens – EEAA – Pedagoga 
 
Há na nossa escola a  presença de uma pedagoga em sua Equipe Pedagógica 

que tem como foco no assessoramento institucional. A sua atuação consiste em 

oferecer processos formativos aos docentes, elaboração e articulação de projetos 

pedagógicos e atendimento aos estudantes que apresentam laudos que 

especificam Transtornos Funcionais Específicos. Com estes estudantes são 

realizados atividades de estudos de casos e realizações de ações complementares 

que possibilitem as adaptações deles ao processo de ensino-aprendizagem. 

 
 

Acompanha o processo ensino-aprendizagem por meio da reflexão e 

conscientização das concepções de educação, da relação entre os métodos de 

ensino e a aprendizagem que os mesmos proporcionam levando em consideração 

aspectos particulares do contexto e da comunidade e, também, promove 

discussões sobre as  técnicas e estratégias de trabalho capazes de oxigenar e 

movimentar as práticas desenvolvidas no âmbito escolar. 

 

 
 
 
1.8 Coordenadores pedagógicos  
 
 A escola não tem a presença do supervisor escolar, mas atua com  

coordenadores pedagógicos que são responsáveis  por organizar e apoiar os 

processos pedagógicos desenvolvidos em nossa instituição. Eles fazem 

articulação imediata entre todos os componentes da comunidade  escolar. 

Realizam o trabalho de organização da rotina diária dos docentes e estudantes; 

realizações e suporte nas reuniões de Conselho de Classe e de Pais e de 

assessorias nas coordenações pedagógicas. 

1.9 Atuação dos jovens educadores sociais, monitores, entre outros. 
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     Em nossa escola trabalham com a Educação Integral 6 Educadores Sociais 

Voluntários, que auxiliam o professor coordenador nas atividades diárias com os 

alunos da Educação Integral. Temos também 4 Educadores Sociais Voluntários  e 

um monitor efetivo que acompanham sete estudantes  ANEEs. 

 

 

1.10 Relação escola-comunidade 
 

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

o trabalho funcione.  Em nossa escola esse relacionamento é incentivado, pois está 

sempre aberta para receber a comunidade. São feitas várias reuniões, ao longo do 

ano, com a comunidade para discutir assuntos administrativos e pedagógicos 

relacionados à unidade. Além disso, temos o Conselho Escolar em que há 

participação da comunidade para auxiliar nas decisões de assuntos referentes ao 

funcionamento da escola. 

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

com a comunidade oferece ações sociais com serviços e oficinas gratuitas como: 

corte de cabelo, automaquiagem, consultoria jurídica, teste vocacional, exames 

oculares, aferição de pressão, bioimpedância, teste de glicose entre outros. Essas 

ações são possíveis  devido à parceria da escola com órgão administradores, ONG 

e empresários locais. 

 

 

VIII. Estratégias de Avaliação 

           O acompanhamento da aprendizagem do estudante acontece ao longo de 

todos os    bimestres. Cada professor tem a liberdade de avaliá-lo, desde que 

respeite os prazos definidos pelo Calendário Escolar e a perspectiva da avaliação 

e a formativa. Na avaliação formativa  o  estudante não é rotulado pelo que sabe ou 

não sabe, mas pelo seu potencial e fragilidades no processo de construção do 

conhecimento. A avaliação formativa também é considerada como instrumento 

regulador das práticas pedagógicas realizadas em nossa instituição. 

           O docente desenvolve as atividades avaliativas respeitando as metodologias 

propostas pelos ciclos, embasadas pela avaliação formativa. Que tem por princípio 
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utilizar-se da função diagnóstica para reorientar os processos de ensino e 

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

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

em três níveis: 

● AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS: Visa identificar aquilo que os 

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

estratégias pedagógicas para promover avanços (VILAS BOAS, 2004). Considera-

se como uma Avaliação Diagnóstica: registros, análise, estudos dirigidos, caderno, 

atividades em sala de aula, testes, apresentação de trabalhos, entre outros. 

● AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: É uma autoavaliação realizada por todos os 

envolvidos no processo educativo. Esta estratégia ocorre uma vez por semestre, 

em que os funcionários preenchem questionários para avaliar as condições de 

relações interpessoais entre o corpo docente, coordenadores, direção e os demais 

segmentos da escola. E também as ações (processos internos e estrutura ) que 

viabilizem a realização de um trabalho pedagógico satisfatório.   

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

próprio sistema de ensino em nível local (Prova Diagnóstica - Avaliação em 

Destaque – SIPAEDF) ou em nível nacional, como a Prova Brasil, Olimpíadas de 

matemática, etc. Após as avaliações externas, a coordenação pedagógica promove, 

juntamente com a equipe, o estudo do resultado obtido pela Instituição a fim de 

traçar metas de avanço, pois são índices de medição que assinalam para novos 

direcionamentos e servem como instrumentos de melhoria no processo 

ensino/aprendizagem. 

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

reúnem em Conselho de Classe, quando discutem os rendimentos dos estudantes 

e procuram meios para corrigir as distorções e problemas detectados ao longo do 

processo. Vale ressaltar, que o Conselho de Classe nesta instituição é 

compreendido como um processo espaço e tempo de avaliação do desempenho do 

estudante, do professor e da escola e, também, de reflexão sobre função social 

desta unidade de ensino. Durante o Conselho de Classe, o coordenador anota todas 

as observações pertinentes feitas pelo Conselho em Ata, que fica arquivada na 



 
 
 

 
23 

 

Secretaria da escola para consultas posteriores. O responsável tem acesso à Ata, 

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

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

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

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

aprendizagens ocorridas.  A Secretaria da escola agrupa as menções de 

desempenho do estudante e emite em Boletim Escolar. Após a escola ter o registro 

de todos os estudantes são realizadas as reuniões de pais para a entrega dos 

resultados a eles. Quando o responsável não comparece à escola em busca do 

boletim bimestral, a Equipe Gestora juntamente com o Serviço de Orientação 

Educacional solicita sua presença num outro momento para ter acesso ao resultado 

do estudante. 

Alunos portadores de Necessidades Educacionais Especiais têm garantido o 

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

assegurar sua inclusão. Os alunos com Transtornos Funcionais têm direito às 

Adaptações Pedagógicas necessárias ao desenvolvimento das aprendizagens e 

também de serem acompanhados pelos serviços SOE e EEAA (pedagoga). 

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

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

numérica, mas também por menção ao seu rendimento escolar como um todo. 

Nesta perspectiva, algumas ações serão implementadas para assessorar o 

processo pedagógico, nas quais se pode citar: reagrupamentos extraclasses e 

interclasse, estudos de caso, projetos interventivos, dentre outros que se façam 

necessários e viáveis à realidade escolar. 

 

IX. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 
A avaliação da Proposta Pedagógica ao longo do ano escolar e será realizadas 

junto com toda a comunidade nos  dias letivos temáticos, que são previstos nos 

calendários anuais da SEEDF, geralmente três vezes por ano. Nas coordenações 

coletivas, e, se for sugerida alguma mudança na PP, será realizada uma avaliação 
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com toda equipe gestora, docente e administrativa para decidir sobre as possíveis 

alterações. 
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APÊNDICES 
 
 
 
 
 

 
Apêndice I – Plano de Ação 2020 

 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação das 
ações 

Responsáveis Cronograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gestão 
Pedagógica/ 

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

-Oferecer  
Educação Integral de 
forma atrativa; 
-Dar continuidade ao  
projeto para Horta na 
escola, na perspectiva 
ambiental; 
- Realização da 
semana distrital de 
conscientização e 
promoção da educação 
inclusiva; 
- Semana de 
conscientização do uso 
sustentável da água; 
-Realização de semana 
de Educação para 
Vida; 
-Realização de jogos 
interclasses; 
- Setembro Amarelo. 

*Reuniões na 
coordenação pedagógica. 
*Aplicação de  
questionário para os 
estudantes  para verificar 
o aproveitamento e 
satisfação deles com as 
atividades realizadas 
durante o ano. 
*Avaliação das ações dos 
projetos, ressaltando o 
impacto deles no 
processo de 
desenvolvimento humano 
dos estudantes; 
 
 

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

Durante o ano letivo 
 
 



 

 

Outubro; 
Rosa;Novembro Azul; 
- Semana do 
Estudante; 
- Consciência Negra; 
-Oficinas para o 
OBMEP; 
- Ensino e 
aprendizagens com 
foco nos resultados 
das avaliações internas 
e externas; 
-  Promover oficinas de 
redação para as 
turmas 6º e 7º- P3 
Trabalhando Valores;  
- Feira de Ciências e 
Tecnologias; 
Projeto de Inclusão 
Digital SR; 
Projeto de Transição e 
acolhimento; 
-Projeto de combate `à 
reprovação 7º e  9º 
Anos. 
- Projeto para a 
realização da formatura 
para o 9º Ano; 
- Projeto para 
integração dos PDs 
aos temas transversais 
propostos pelo 
Currículo em 
Movimento;. 
- Planos de Cursos 
articulados aos 
objetivos de 
aprendizagem e 



 

 

conteúdos propostos 
pelo Currículo em 
Movimento.. 
 

Oferecer condições para 
a implementação do PP.. 

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

Nas reuniões de 
Avaliação pedagógica 
prevista no calendário 
anual e ao longo da 
implementação de cada 
projeto previsto na PP. 

Toda comunidade 
Escolar 

Durante o ano letivo 

Evitar que os alunos 
faltem às aulas  

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

Analisando gráficos de 
frequência dos alunos 
 

Orientador Educacional 
professores, secretaria  
pais e ou responsáveis.  

Durante o ano letivo 

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

Realizando oficinas de 
tecnologia: 
- Uso do data show, e 
laboratório de 
informática. 
- Esclarecimentos e 
debates sobre Ciclos 
da Aprendizagem e 
desenvolvimento de 
projetos. 

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

Direção, Coordenação, 
Orientação e 
palestrantes. 

Ao longo do ano letivo 
nas coordenações 
pedagógicas. 



 

 

 

 Estimular o 
desenvolvimento de 
projetos interdisciplinares 
na escola. 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
Gestão das 
aprendizagens e 
dos resultados 
educacionais 

Dar condições ao 
educando de sanar suas 
dificuldades de 
aprendizagem  

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

Através de análise de 
avaliações e debates com 
equipe docente. 

Professores, Sala de 
Recursos, pais e ou 
responsáveis. 

Durante todo o ano 
letivo 

Diagnosticar os pontos 
positivos e negativos 
relacionados ao resultado 
obtido pelas turmas, 

Organizar Conselhos 
de Classe bimestrais 
para as discussões 

 Nas coordenações 
pedagógicas 

Professores, sala de 
recursos, direção. 

Durante o ano letivo  



 

 

buscando soluções 
dentro da proposta 
pedagógica para 
dificuldades encontradas. 

Assegurar o cumprimento 
do Regimento Escolar. 

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

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

Professores, direção, 
orientação educacional 
e coordenação. 

Durante todo o ano 
letivo 

 Realizar semana de 
acolhida aos pais e 
alunos dos sextos anos. 

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

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

Direção, professores e 
alunos. 

Início do ano letivo. 



 

 

 
 
 
Gestão 
Participativa 

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

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

Nas coordenações 
pedagógicas. 
 

Comunidade Escolar Ao longo do ano letivo 

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

-Realização de festa 
junina. 
-Realização de jogos 
interclasse 
 

Na coordenação 
pedagógica após a festa 

Direção, professores, 
coordenadores, demais 
funcionários e alunos. 

Junho ou julho 

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

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

Através da observação 
das situações de 
violência na escola 

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

Durante o ano letivo 

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

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

Através de diálogo com 
os Professores 
Conselheiros e 
orientação 
 

Professor Conselheiro 
 
Direção, Coordenação 
 
Orientação 
Educacional 

Durante segundo e 
terceiro bimestres 

 
 
 
 
 
 

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

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

Na coordenação 
pedagógica. 

Professores e direção. Durante o ano letivo 



 

 

 
Gestão de pessoas 

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

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

Nas avaliações anuais 
previstas em calendário/ 
Dia letivo temático 

Coordenação e 
professores. 

Durante o ano letivo 

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

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

Em reuniões coletivas e 
de avaliação: Dia letivo 
temático. 

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

Ao longo do ano letivo 

 
 
 
 
 
Gestão Financeira 

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

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

Em reuniões mensais ou 
extraordinárias com 
Conselho Escolar. 

Direção e Caixa 
Escolar. 

Durante todo o ano. 

Providenciar reparos e 
consertos nos 
equipamentos da escola 
quando necessários. 

-- Fazer reparos 
necessários na 
estrutura física da 
escola 

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

Direção e Caixa 
Escolar. 

Durante todo o ano. 



 

 

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

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

Em reuniões nas 
coordenações 
pedagógicas. 

Direção e Caixa 
Escolar 

Durante todo o ano 
letivo. 

Administrar funcionários e 
os recursos materiais e 
financeiros 

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

Em reuniões com 
membros da direção. 

Direção Durante todo período 
de Gestão. 

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

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

Em reuniões nas 
coordenações 
pedagógicas. 

Direção e professores Durante o ano letivo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndice II – Organização Curricular – Bloco I etapa A – 6º Ano 

 

Artes 
 

1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

• Desenho de observação de gibi ou livro. 
• Desenho de um personagem de gibi. 
• Desenho de uma cena de gibi ou de livro. 
• Desenho de um personagem usando a técnica de pontilhismo 
aplicando a luz e sombra. 
• Estudo de cores: primárias, secundárias,terciárias. Monocromia e 
Policromia, Cores Análogas e Complementares. 
 
 

 • Cores e formas presentes na fauna e na flora do Cerrado; 

elementos encontrados na natureza (folhas, pedras, terra etc.)  

• Técnicas artísticas com variados instrumentos e materiais 

(pincéis, lápis, giz de cera, papéis, tintas . 

•Explorar a criatividade e a expressividade a partir de temas e 

observação do meio ambiente.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conhecer diferentes cores e experimentar materiais e 

suportes diversos da natureza.  

• Apreciar e reconhecer formas distintas das artes visuais 

tradicionais e contemporâneas. 

• Cor, forma, textura, equilíbrio, movimento, contrastes de 

claro e escuro. 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

• Desenho surrealista com vários temas. 
• Fazer uma cena de livro ou gibi com três personagens. Colorir 
corretamente. 
• Desenho abstrato informal e desenho abstrato geométrico. Usar 
técnicas diferentes 
 
 
 

 

 

 

• Criar, explorar e expressar-se a partir de temas e observação 

do meio ambiente.  

• Identificar diferentes cores e experimentar materiais e 

suportes diversos da natureza.  

• Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais nos 

processos de criação artística.  

• Associar imagens de obras de arte tradicionais e 

contemporâneas com temas, contextos e pensamentos 

distintos, reconhecendo a diversidade cultural presente nos 

diferentes movimentos artísticos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Criar formas artísticas, exercitando a imaginação e o 

potencial criativo.  

• Explorar e reconhecer e identificar elementos constitutivos 

das artes visuais.  

• Conhecer as distintas matrizes estéticas e culturais locais e 

regionais.  

• Experimentar diferentes formas de expressão artística. 

 • Conhecer alguns fundamentos da linguagem visual (cor, 

forma, textura, equilíbrio, movimento, contrastes de claro e 

escuro), aplicando seus princípios na criação do de trabalhos 

artísticos variados. 

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

• Mosaico 
• Pintura em tela. Romero Britto. Trabalhar as cores. 
• Perspectiva com um ponto de fuga,com dois pontos de fugas. 
• Semana de arte moderna ou semana de 22. 
 
 
 
 
 

• 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 e identificar a diversidade cultural presente em 
manifestações artísticas brasileiras. 
 
 

 

4º Bimestre 



 

 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

Três dimensões virtuais  através de filmes de desenhos animados. 
 
• História em quadrinho. 
• Desenhos de Mangás. 
• Monumentos/pontos turísticos do Distrito Federal  

• Elementos da linguagem visual:  linhas, ponto, formas e textura  
 
 
 
 
 
 
 

• Criar formas artísticas, exercitando a imaginação e o 
potencial criativo. • Explorar e reconhecer e identificar 
elementos constitutivos das artes visuais. 
 • Conhecer as distintas matrizes estéticas e culturais locais e 
regionais.  
• Experimentar diferentes formas de expressão artística. 
 • Conhecer alguns fundamentos da linguagem visual (cor, 
forma, textura, equilíbrio, movimento, contrastes de claro e 
escuro), aplicando seus princípios na criação de trabalhos 
artísticos variados. 

Português 

1º Bimestre 

Conteúdos: Unidades 1(Narrativa de aventura), 
2(Conto Popular) e 7(Biografia) do livro didático 

Objetivos de aprendizagem 



 

 

Oralidade, leitura/escuta, escrita/produção textual e análise 
linguística/semiótica  
Variação linguística.  

 • Estratégias de leitura; Apreciação e réplica. 
Sequências textuais. 
Léxico/morfologia: Estrutura e formação das palavras; adjetivo; 
locução adjetiva; advérbio; verbos; interjeição 
• Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição  
• Oralização. 
• Tomada de nota . 
• Fono- ortografia.  
Contexto de produção, circulação e recepção de textos e práticas 
relacionadas à defesa de direitos e à participação social. 

 

 Oralidade, leitura/escuta, escrita/produção textual e análise  
linguística/semiótica  

Utilizar as variedades linguísticas, sabendo adequá-las a 
circunstâncias da situação comunicativa de que participam.  
• Compreender e interpretar textos orais e escritos em diferentes 
situações de participação social e tornar-se consciente das escolhas 
feitas enquanto produtor de textos.  
• Reconhecer as principais diferenças tipológicas e de gêneros 
textuais. 
• Identificar registros formal e informal de acordo com as condições 
de produção/recepção de texto. 
 • Analisar, considerando o gênero textual e a intenção comunicativa, 
a função e as flexões de substantivos e adjetivos e de verbos nos 
modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo: afirmativo e negativo.  
• Valer-se da linguagem em relações pessoais, sendo capaz de 
expressar sentimentos, experiências, ideias e opiniões.  
• Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: 
tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras ortográficas, 
pontuação etc.  
 

 

 

 

 

2º Bimestre 



 

 

Conteúdos: Unidades 3(HQ) e 4(Notícia) do livro 
didático 

Objetivos de aprendizagem 

Oralidade, leitura/escuta, escrita/produção textual e análise  
linguística/semiótica  

Caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros em 
circulação, mídias e práticas da cultura digital (notícia, reportagem, 
crônica, comentário, charge, meme).  
•  Estratégias de leitura: distinção de fato, opinião e identificação de 
teses e argumentos. 
• Curadoria de informação (combate à fake news) .  
• Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição.  
• Conversação espontânea.  
 • Fono- ortografia.  
• Léxico/morfologia: Estrutura e formação das palavras; substantivo; 
verbos; interjeição.  
• Relação entre contexto de produção e características 
composicionais e estilísticas dos gêneros textuais. 

Oralidade, leitura/escuta, escrita/produção textual e análise  
linguística/semiótica  

• Reconhecer as principais diferenças tipológicas e de gêneros 
textuais. 
 • Valer-se da linguagem em relações pessoais, sendo capaz de 
expressar sentimentos, experiências, ideias e opiniões.  
• Estabelecer relação entre os diferentes gêneros jornalísticos, 
compreendendo a centralidade da notícia. 
• Reconhecer a parcialidade/ imparcialidade em textos jornalísticos. 
Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais: 
tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras ortográficas, 
pontuação etc.  
 

 

 

 

 

 

3º Bimestre 



 

 

Conteúdos: Unidades 5(Relato) e 6(Poema)  do livro 
didático 

Objetivos de aprendizagem 

• Léxico/morfologia: Estrutura e formação das palavras; substantivo; 
adjetivo; locução adjetiva; artigos; pronomes; numeral; verbos; 
interjeição  
• Fono- ortografia.  
• Morfossintaxe: Sujeito simples, composto  
• Coesão 
Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição 
 • Sequências textuais  
• Modalização 
Efeitos de sentido: conotação, denotação e Figuras de Linguagem 
 

Oralidade, leitura/escuta, escrita/produção textual e análise  
linguística/semiótica  

• Reconhecer as principais diferenças tipológicas e de gêneros 
textuais. 
• Valer-se da linguagem em relações pessoais, sendo capaz de 
expressar sentimentos, experiências, ideias e opiniões.  
Empregar, adequadamente, as regras de concordância nominal 
(relações entre os substantivos e seus determinantes) e as regras 
de concordância verbal (relações entre o verbo e o sujeito simples 
e composto).  
• Identificar, em textos, períodos compostos por orações separadas 
por vírgula sem a utilização de conectivos, nomeando-os como 
períodos compostos por coordenação. 
• Identificar, em texto ou sequência textual, orações como unidades 
constituídas em torno de um núcleo verbal e períodos como 
conjuntos de orações conectadas. 
•Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão referencial (nome e 
pronomes), recursos semânticos de sinonímia, antonímia e 
homonímia e mecanismos de representação de diferentes vozes 
(discurso direto e indireto). 
 

 

 

 

4º Bimestre 



 

 

Conteúdos: Unidades 7(Anúncio) e 8(Entrevista)  e 
Interação do livro didático 

Objetivos de aprendizagem 

Oralidade, leitura/escuta, escrita/produção textual e análise  
linguística/semiótica  
• Estratégias e procedimentos de leitura, planejamento e produção 
em textos reivindicatórios e propositivos, distinção de fato, opinião e 
identificação de teses e argumentos. 
• Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição.  
• Conversação espontânea  
• Morfossintaxe: Sujeito simples, composto.  
Contexto de produção, circulação e recepção de textos e práticas 
relacionadas à defesa de direitos e à participação social. 
• Léxico/morfologia: Estrutura e formação das palavras; substantivo; 
adjetivo; locução adjetiva; artigos; pronomes; numeral; verbos; 
interjeição . 

Oralidade, leitura/escuta, escrita/produção textual e análise  
linguística/semiótica  
• Reconhecer as principais diferenças tipológicas e de gêneros 
textuais. 
• Valer-se da linguagem em relações pessoais, sendo capaz de 
expressar sentimentos, experiências, ideias e opiniões.  
Compreender e interpretar textos orais e escritos em diferentes 
situações de participação social e tornar-se consciente das 
escolhas feitas enquanto produtor de textos.  
•Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais: tempos verbais, concordância nominal e verbal, regras 
ortográficas, pontuação etc.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglês 



 

 

1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

•Alphabet; 
•Personal Pronouns; 
•Verb to be; 
•Numbers 0 a 20; 
•Days of the week, months of the year; 
•Definite and indefinite Articles. 
 

•Identificar o uso de determinados termos e expressões 

estrangeiras na comunicação cotidiana, com prática oral e 

escrita de diálogo de conversação sobre cumprimentos e 

saudações, usuais nos encontros e despedidas; 

•Construir conhecimento sistêmico, sobre a organização 

textual e sobre como e quando utilizar a linguagem nas 

situações de comunicação, tendo como base os 

conhecimentos da língua materna; 

•Utilizar outras habilidades comunicativas de modo a poder 

atuar em situações diversas. 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

•Family Members; 
•School  supplies and subjects; 
•Possessive Adjectives; 
•Demonstrative  Pronouns; 
•There to Be; 
•Number 21-100; 
•Prepositions of place. 
 

•Respeitar e valorizar diversas composições familiares e a vida 
comunitária em distintas culturas; 
•Compreender funções e usos sociais da língua estrangeira; 
praticar atividades de áudio, exercícios escritos e construção 
de pequenos diálogos; 
•Ler e interpretar pequenos textos na língua estrangeira; 
utilizar outras habilidades comunicativas de modo a poder 
atuar em situações diversas. 

 

3º Bimestre 



 

 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

•Body  Parts; 
•Regular and Irregular Plurals; 
•Verb to Be and to Have; 
•Physical Descriptive Adjectives; 
•Present Continuous. 
 
 
 
 
 

•Compreender funções e usos sociais da língua estrangeira; 
utilizar atividades de áudio, exercícios escritos e construção 
de pequenos diálogos, nas formas afirmativa, negativa e 
interrogativa; 
•Ler e interpretar pequenos textos na língua estrangeira; 
formular perguntas e respostas completas e curtas em inglês, 
utilizando presente contínuo. 
 
 

 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

•Telling the time; 
•Ordinal  Numbers; 
•Dates; 
•Adverbs of Frequency?How often? 
•Simple  Present; 
•Colors; 
•Fruit and Vegetables 
 
 
 
 

•Elaborar pequenas frases, utilizando verbos no presente 
simples; 
•Vivenciar uma experiência de comunicação humana, pelo uso 
de uma língua estrangeira, no que se refere a novas maneiras 
de se expressar e de ver o mundo, refletindo sobre os 
costumes ou maneiras de agir e interagir e as visões de seu 
próprio mundo, possibilitando maior entendimento de um 
mundo plural e de seu próprio papel como cidadão de seu país 
e do mundo. 
 
 

 
Educação Física 

1º Bimestre 



 

 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

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

- Conhecer e praticar diferentes modalidades esportivas, 
compreendendo aspectos históricos e culturais, regras 
básicas e fundamentos técnicos e táticos das modalidades 
praticadas. 
- Vivenciar a prática esportiva do Atletismo, especificamente a 
Prova de Salto com barreiras. 
- Identificar os elementos técnicos básicos do Handebol. 
- Propiciar a participação dos alunos em jogos e brincadeiras 
da Cultura Corporal e Movimento. 
 
 

 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

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

- Vivenciar a modalidade esportiva Basquete, procurando 
despertar o interesse, compreensão das regras e fundamentos 
técnicos. 
- Aplicar as regras básicas em situações de jogo. 
- Proporcionar a participação em Campeonato Esportivo na 
escola: Jogos Interclasse, valorizando atitudes de respeito no 
âmbito da prática esportiva. 
  

 
 

3º Bimestre 



 

 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

- Ginástica: movimentos básicos como rolamento para frente e para 
trás, ponte, parada de mão e estrela. 
- Jogos pré-desportivos: voleibol, lancebol 
- Voleibol: saque, manchete, toque por cima 
- Noções básicas de regras 
- Jogo de peteca em dupla 
 

- Participar de atividades de Ginástica, percebendo suas 
relações com o corpo e as capacidades físicas envolvidas. 
- Vivenciar a modalidade esportiva Voleibol, procurando 
conhecer suas principais regras e fundamentos técnicos e 
táticos. 
- Estimular o envolvimento dos alunos na prática esportiva a 
fim de propiciar o desenvolvimento na prática de Voleibol, 
compreendendo os principais aspectos para o Jogo Coletivo 
de forma lúdica. 

 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

- Futsal 
- Tênis de mesa 
- Jogo de tabuleiro: dama e xadrez 
- Dominó 
- Dança: expressão corporal, gestos e ritmos relacionados às danças 
urbanas. 

- Vivenciar a modalidade esportiva Futsal, procurando 
conhecer e praticar seus fundamentos técnicos e algumas 
regras básicas. 
- Propiciar a prática de jogos individuais e coletivos, 
percebendo sua importância e suas principais características. 
- Vivenciar manifestações de danças urbanas emergentes, 
compreendendo suas principais características e contexto 
cultural. 
 

Referências bibliográficas: 
TEIXEIRA, Hudson Ventura. Educação Física e desportos: técnicas, táticas, 
regras e penalidades. São Paulo: Saraiva, 2013. 
Currículo em Movimento do Distrito Federal. Secretaria do Estado de Educação – 
Governo do Distrito Federal – 2 ª Edição, 2018. 
 



 

 

Matemática 

1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

Números  
Sistemas de numeração  
Origem e evolução dos números: abordagem histórica de sistemas 
de numeração.  
Sistema de Numeração Decimal: características, leitura, escrita e 
comparação de números naturais e de números racionais 
representados na forma decimal. 
Noções de conjuntos e símbolos matemáticos. 
Números naturais e operações 
Estruturação do raciocínio lógico e sequencial.  
Representação geométrica: posicionamento da reta.  
Expressões numéricas e situações-problema envolvendo adição, 
subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada. 
Divisão Euclidiana. 

Números  
●Compreender a evolução histórica dos sistemas de 
numeração.  
●Reconhecer as principais características do sistema de 
numeração decimal: contagem, base e valor posicional, 
utilizando composição e decomposição de números naturais 
racionais em sua representação decimal.  
●Definir a representação de conjuntos e símbolos 
matemáticos para relacionar elementos e conjuntos.  
●Ler, escrever e ordenar números naturais com a utilização da 
reta numérica.  
●Resolver expressão numérica e situação-problema que 
envolvam as operações de adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação e radiciação. 
●Fazer estimativas de quantidades e aproximar números para 
múltiplos da potência de 10 mais próxima. 

 

 

 

 



 

 

 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

Números 
Números naturais e operações 
Números primos e compostos. 
Múltiplos e divisores. 
Critérios de divisibilidade. 
Fluxograma para determinar a paridade de um número natural. 
Frações 
Definição, identificação e representação algébrica e geométrica. 
Os significados de uma fração (parte, todo e quociente). 
Equivalência e comparação de fração Operações de adição, 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação envolvendo números 
racionais não negativos.  
Aproximação de números para múltiplos de potências de 10. 
Situações-problema envolvendo frações. 
Números decimais 
Definição, identificação e representação algébrica e geométrica.  
Sistema Monetário.  
Resolução de situações-problema envolvendo operações.  
Noções de porcentagem: cálculo de porcentagens por meio de 
estratégias diversas, sem fazer uso da “regra de três”. 
 

Números 
●Compreender as características de um número (par, ímpar, 
primo, composto, múltiplos e divisores) e suas relações.  
●Reconhecer e usar os critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 10, 100 e 1000.  
●Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de 
múltiplo e divisor.  
●Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo 
por fluxograma que indique a resolução de um problema.  
●Associar a representação simbólica de uma fração às ideias 
de parte de um todo, de divisão e compreender a ideia de 
razão.  
●Compreender, comparar e ordenar frações associadas às 
ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, 
identificando frações equivalentes.  
●Comparar e ordenar números racionais positivos 
representados nas formas fracionária e decimal e representá-
los na reta numérica.  
●Transformar frações em números decimais e vice-versa.  
●Resolver e elaborar situações-problema que envolvam o 
cálculo da adição e da subtração de frações.  
●Compreender o uso da notação decimal para representar 
quantidades não inteiras, bem como a ideia de valor 
posicional.  



 

 

●Resolver situações-problema envolvendo o Sistema 
Monetário Brasileiro.  
●Resolver situações-problema que envolvem o cálculo de 
adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação de 
números decimais.  
●Utilizar o conceito de fração para o cálculo de porcentagem 
simples, em situações-problema de forma contextualizada, 
sem fazer uso de “regra de três”.  
●Reconhecer que a porcentagem pode ser representada por 
uma fração com denominador 100 (ou outros) ou em forma 
de número decimal. 

 

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

Geometria 
Introdução à Geometria  
Ponto, reta e plano. 
Plano Cartesiano. 
Posições relativas entre retasː construção de retas paralelas e 
perpendiculares, utilizando régua, esquadro e aplicativos 
matemáticos. 
Figuras planas 
Conceitos.  
Representação.  
Classificação.  
Ampliação e redução por meio de malha quadriculada.  
Polígonosː classificação quanto ao número de vértices, às medidas 
de lados e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. 
Figuras espaciais 

Geometria  
●Compreender a ideia intuitiva de ponto, reta e ponto.  
●Associar pares ordenados de números a pontos do plano 
cartesiano do 1º quadrante, em situações como a localização 
dos vértices de um polígono.  
●Reproduzir retas paralelas e retas perpendiculares usando 
instrumentos de desenho ou aplicativos matemáticos.  
●Diferenciar polígonos de não polígonos.  
●Classificar polígonos como regulares e não regulares.  
●Reconhecer e nomear polígonos considerando o número de 
lados.  
●Construir figuras planas semelhantes em situações de 
ampliação e de redução, com o uso de malhas quadriculadas, 
plano cartesiano ou tecnologias digitais.  



 

 

Prismas e pirâmidesː visualização espacial, planificações, relações 
entre seus elementos. 
 
Álgebra  
Igualdade matemática e sua representação simbólica. 
Propriedades da igualdade. 
Problemas de partição de um todo em duas partes desiguais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●Classificar triângulos quanto às medidas dos lados e dos 
ângulos.  
●Conhecer as propriedades dos quadriláteros e utilizá-las para 
classificá-los.  
●Analisar e descrever mudanças que ocorrem no perímetro e 
na área de um quadrado ao se ampliarem ou reduzirem, 
igualmente, as medidas de seus lados, compreendendo que o 
perímetro é proporcional à medida do lado, o que não ocorre 
com a área.  
●Identificar e quantificar elementos de prismas e pirâmides 
(vértices, arestas e faces) fomentando a percepção espacial.  
●Reconhecer polígonos e seus elementos como parte de 
figuras espaciais conhecidas como prismas e pirâmides para 
resolução de problemas e desenvolvimento da percepção 
espacial.  
●Reconhecer e elaborar planificação de prismas e pirâmides 
regulares. 
 
Álgebra  
●Determinar um elemento desconhecido em uma igualdade 
matemática envolvendo representação simbólica.  
●Reconhecer que a relação de igualdade matemática não se 
altera ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os dois 
membros da igualdade por um mesmo número.  
●Resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de 
uma certa quantidade em duas partes desiguais por meio de 
operações de adição e de multiplicação, bem como a razão 
entre essas partes e entre uma delas e o todo. 
.  
 
 
 



 

 

 



 

 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

Probabilidade e Estatística  

● Cálculo de probabilidade como a razão entre o número de 
resultados favoráveis e o total de resultados possíveis em um 
espaço amostral equiprovável.  

● Cálculo de probabilidade por meio de muitas repetições de um 
experimento (frequências de ocorrências e probabilidade 
frequentista).  

● Leitura e interpretação de tabelas e gráficos referentes a 
variáveis categóricas e numéricas.  

● Coleta de dados numa pesquisa. 
● Identificação e classificação de gráficos e tabelas.  
● Tabelas, gráficos e fluxogramas. 

 

Grandezas e Medidas  

Unidades de medidas  

● Significado de medir.  
● Utilização de unidades de medidas convencionais e não 

convencionais.  
● Unidades de medida de comprimento, massa, capacidade, 

tempo, temperatura, área e volume.  
● Resolução de situações problema envolvendo grandezas como 

comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade e 
volume.  

● Ângulosː noção, utilização e unidade de medida. 

Probabilidade e Estatística  

● Calcular a probabilidade de um evento aleatório, 
expressando-a por número racional (forma fracionária, 
decimal e percentual), e comparar esse número com a 
probabilidade obtida por meio de experimentos 
sucessivos.  

● Ler e interpretar tabelas e gráficos com diferentes 
formas de representação.  

● Compreender e resolver situações-problema do 
cotidiano que envolvam dados de pesquisas.  

● Coletar, organizar, analisar e comparar dados em 
tabelas e diferentes tipos de gráficos, utilizando 
planilhas eletrônicas para registro. 

● Descrever dados coletados e elaborar representações 
apropriadas (listas, tabelas ou gráficos).  

● Reconhecer que uma mesma situação pode ser 
representada de várias formas. 

 

Grandezas e Medidas  

● Reconhecer as grandezas: comprimento, massa, 
capacidade, tempo, temperatura, área e volume, e 
selecionar o tipo apropriado de unidade de medida para 
medir cada uma delas.  

● Identificar o instrumento adequado para medir uma 
grandeza (comprimento, massa, temperatura, tempo).  



 

 

● Perímetro de um quadrado como grandeza proporcional à 
medida do lado.  

● Plantas baixas e vistas aéreas. 

● Resolver e elaborar situações-problema que envolvam 
as grandezas comprimento, massa, capacidade, 
tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos) e 
volume (sólidos formados por blocos retangulares), 
sem uso de fórmulas, inseridos, sempre que possível, 
em contextos oriundos de situações reais e/ou 
relacionadas às outras áreas do conhecimento.  

● Reconhecer ângulo como grandeza, identificando o 
transferidor como instrumento de medida, e o grau, 
como unidade de medida.  

● Determinar medidas de aberturas de ângulos por meio 
de transferidor e/ou aplicativos matemáticos.  

● Resolver situações-problema envolvendo unidade de 
medida de ângulos (graus).  

● Interpretar, descrever e desenhar plantas baixas 
simples e vistas aéreas. 

 

Referências bibliográficas 

DISTRITO FEDERAL, Currículo em Movimento da Educação Básica, Ensino 

Fundamental Anos Finais, SEEDF. Acessível em: 

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/cur_mov/4_ensino_fundame

ntal_anos_finais.pdf. Acessado em: 18/02/2020. 

 
 

 

 



 

 

 

Geografia 

1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

 

●Orientação e localização no espaço geográfico  

● Conceitos Básicos da geografia 

● O espaço natural e o espaço geográfico  

● Paisagens naturais e paisagens culturais  
● O lugar/os diferentes lugares  

● Relação homem/natureza e noções de transformações do 

espaço ao longo da história  

● Orientação no espaço geográfico 

●  Desenvolver conceitos básicos da Geografia, descobrindo 

o espaço geográfico e identificando-o em seu cotidiano, para 

então, analisar as relações socialmente construídas ao longo 

do processo histórico. Iniciar o aprendizado cartográfico 

desenvolvendo habilidades de localização e orientação a partir 

de elementos naturais e humanos e sistemas de referências 

espaciais e compreender as dinâmicas terrestres 

 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

 

● Cartografia: a representação da Terra  

● Escalas  

● Mapas  

● GPS e novas tecnologias de sistemas de localização. 
● Projeções Cartográficas  

 

 ● Conhecer a importância dos mapas para a humanidade. 

Compreender a relação entre a superfície real e a 

representada em uma superfície plana nas representações 

cartográficas. Identificar as diferenças entre mapa e carta, e 



 

 

● Coordenadas Geográfica as distinções entre os tipos de projeções cartográficas. 

Comparar os tipos de mapas e escalas existentes 

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

 

● A Terra e o relevo terrestre 

● A Terra e o Sistema Solar 

● Os movimentos da Terra 
● A formação da Terra 

● As placas tectônicas e o relevo continental 

● Agentes modeladores internos e externos do relevo terrestre 

● A formação do solo e seus componentes minerais e orgânicos 

 

 

. ●  Conhecer a estrutura interna da Terra, e os fenômenos 

associados a essa estrutura como os terremotos e vulcões. 

Conhecer a organização do sistema solar; Situar o planeta 

Terra e suas características pela posição no Sistema solar; 

Observar a posição do sol no céu e seus efeitos produzindo 

dia, noite; 

 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

● Sociedade e espaço 

● Os recursos naturais e seu uso pelos seres humanos 

● O extrativismo vegetal e mineral 

● Agricultura e pecuária 

● Artesanato e indústria 

● Os impactos ambientais da produção e do consumo 

 

● Compreender a organização do espaço e a sua construção, 

● Compreender que as relações econômicas, sociais, 

políticas, culturais etc. se materializam na forma de casas, 

prédios, ruas, rede urbana, equipamentos, sistemas de 

transportes, sistemas de produção agrícola.  



 

 

● Conhecer os problemas ambientais existentes nos grandes 

centros urbanos e perceber que eles comprometem a 

qualidade de vida dos seus habitantes. 

 

História 

1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

• Etapas do ofício do historiador. Fontes Históricas. Diversas formas 
de transmissão de conhecimento como a tradição oral. Discussões 
acerca da construção das identidades, da compreensão da alteridade, 
da formação da cidadania. Preservação do patrimônio cultural material 
e imaterial da humanidade  
•A questão do tempo, sincronias e diacronias: reflexões sobre o 
sentido das cronologias e da construção dos marcos históricos  
• A África como o berço da humanidade. Os primeiros processos 
migratórios.  
• Teorias que explicam a chegada dos seres humanos aos outros 
continentes 
 
 

• Compreender o processo de construção da narrativa 
histórica e a importância da História na formação das 
identidades, respeito às diferenças (alteridade) individuais, 
intelectuais, físicas, religiosa, socioeconômicas, étnico-raciais, 
de gênero, de orientação sexual, de idade e culturais, 
construção da cidadania.  
• Compreender diferentes formas de  noção de tempo e 
periodização dos processos históricos (continuidades e 
rupturas).  
• Conhecer a problemática etnocêntrica sobre os marcos de 
historicidade que definem a periodização da História a partir 
da escrita. 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

• Desenvolvimento humano no Paleolítico. A revolução neolítica  
• A “pré-história” brasileira: primeiros habitantes,  paleoíndios e as 
tradições 

• Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar 
o significado das fontes que originaram determinadas formas 
de registro em sociedades e épocas distintas. 



 

 

  • Conhecer e comparar algumas hipóteses científicas sobre 
o surgimento da espécie humana na África e sua 
historicidade. 
 • Descrever as teorias acerca da chegada dos seres humanos 
à América. • Identificar geograficamente as rotas de 
povoamento no território americano.  
• Compreender as diferentes tradições indígenas que 
compunham o Brasil.  

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

•A invenção do mundo clássico e o contraponto com outras 
sociedades 
• Desenvolvimento das primeiras civilizações na África (Egito) e no 
Oriente Médio (Mesopotâmia)  
• Outras sociedades da África: Núbia, Axum e Nok  
• Outras sociedades do Oriente: China, Fenícia, Pérsia, Palestina 
 

•A invenção do mundo clássico e o contraponto com outras 
sociedades  
• Discutir o conceito de Antiguidade Clássica, seu alcance e 
limite na tradição ocidental, assim como os impactos sobre 
outras sociedades e culturas. 
 • Identificar, localizar  e analisar geograficamente.   
 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

•Estruturas da organização política e social  
• As noções de cidadania e política na Grécia e em Roma  
• Domínios e expansão das culturas grega e romana em uma 
perspectiva de imperialismo  
• Significados do conceito de “império” e as lógicas de conquista, 
conflito e negociação dessa forma de organização política. 

• Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na 
formação da pólis e nas transformações políticas, sociais e 
culturais.  
• Caracterizar o processo de formação da Roma Antiga e suas 
configurações sociais e políticas nos períodos republicano e 
imperial.  



 

 

• Associar o conceito de cidadania a dinâmicas de inclusão e 
exclusão na Grécia e Roma antigas.  
• Conceituar “império” no mundo antigo, com vistas à análise 
das diferentes formas de equilíbrio e desequilíbrio entre as 
partes envolvidas. 

Ciências da Natureza 

1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

Matéria e Energia 

 ●Substâncias puras e misturas 
 ●Misturas homogêneas e heterogêneas 
 ●Transformação química 
 ●Reagentes e produtos 
 ●Métodos de separação de misturas 
 ●Propriedades específicas da matéria: 
 ●Densidade; 
 ●Temperatura de fusão e ebulição 
 ●Materiais sintéticos: 
 ●plástico; 
 ●tecido; 
 ●medicamentos; 
 ●cosméticos 

 

 

●Identificar a presença de substâncias puras e misturas no 
cotidiano, a partir de suas características macroscópicas. 
 ●Nomear algumas substâncias comuns (H2O, O2, NaCl, CH4) e 
reconhecer que são formadas por elementos químicos. 
 ●Caracterizar e classificar em homogênea e heterogênea a mistura 
de substâncias como água e sal, água e óleo, água e areia etc. 
●Reconhecer a formação de novas substâncias a partir da mistura 
de substâncias distintas, comparando suas características. 
●Identificar a ocorrência de transformações químicas a partir da 
comparação entre o estado inicial do sistema (reagentes) e o estado 
final   (produtos). 
 ●Explorar, experimentalmente, as transformações químicas usuais 
na culinária (corrosão, mistura de bicarbonato de sódio e vinagre, 
dentro outras possibilidades). 
 ●Reconhecer e caracterizar os métodos de separação de 
substâncias. 
●Discutir as propriedades específicas da matéria como densidade, 
temperatura de fusão e ebulição nos processos de separação de 
misturas como os aplicados na produção de 
sal de cozinha e a destilação do petróleo. 



 

 

 ●Identificar e selecionar métodos mais adequados para a 
separação de materiais em sistemas heterogêneos 
como os utilizados nos processos de reciclagem e separação do lixo 
e nos processos de tratamento de água e esgotos. 
 ●Apontar a presença, no cotidiano, de materiais sintéticos, 
avaliando os benefícios e os impactos ambientais para a produção 
e descarte desses materiais. 
 ●Discutir o conceito de materiais sintéticos, relacionando-os ao 
desenvolvimento científico e tecnológico e reconhecendo sua 
importância para a sociedade contemporânea. 
●Reconhecer a produção de medicamentos como um importante 
benefício do desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

Vida e Evolução 
 ●Estruturas e organelas celulares 
 ●Funções das estruturas e organelas celulares 
 ●Tipos celulares e suas funções 
 ●Células dos tecidos: muscular, conjuntivo, epitelial e nervoso 
 ●Níveis de organização do corpo: células, tecidos e órgãos 
 ●Integração entre os sistemas do organismo: 
 ●Cardiovascular; 
 ●Linfático; 
 ● Digestório; 
 ●Endócrino; 
 ● Reprodutor; 
 ●Esquelético; 
●Excretor; 

●Elaborar formas de dividir o corpo humano, distinguindo suas 
partes e componentes que o constituem. 
● Criar analogias para representar a hierarquia entre corpo, 
órgãos, tecidos e células. 
● Investigar se há uma unidade estrutural básica no corpo 
humano. 
●Diferenciar tipos celulares e suas funções, levando em 
consideração o tecido/órgão no qual se localizam. 
● Investigar se há seres vivos que não possuem células. 
● Reconhecer e ordenar hierarquicamente os diferentes níveis 
de organização do corpo. 
●Compreender os níveis de organização e a complexidade do 
organismo humano segundo o nível hierárquico: átomo-
molécula organelas celulares-células-tecidos-órgãos- 



 

 

● Tegumentar; 
● Imune 
●Sistema nervoso 
●Controle motor e sensorial 
●Inter-relação do sistema nervoso, muscular, tegumentar e dos órgãos 

sensoriais 

 

 

 

 

sistemas-indivíduo. 
● Analisar ilustrações e modelos que permitam concluir as inter-
relações existentes entre os diversos sistemas 
de um organismo. 
●Enunciar as funções básicas do sistema nervoso humano, 
propondo e analisando situações nas quais há alterações no seu 
funcionamento. 
●Indicar a interdependência dos vários sistemas que compõem 
o corpo humano, destacando a atuação e 
coordenação do sistema nervoso na regulação e equilíbrio 
desses sistemas. 
● Justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das 
ações motoras e sensoriais do corpo com base na análise de 
suas estruturas básicas e respectivas funções. 

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

Vida e Evolução 
 ●Visão humana e sua importância, defeitos da visão, correção dos 
defeitos da visão com lentes 
● Sistema locomotor, estruturas de locomoção e o sistema nervoso 
● Substâncias psicoativas 
● Mecanismos de ação das substâncias psicoativas no sistema 
nervoso humano e animal 
● Sistema reprodutor masculino, feminino e intersexo 
● Puberdade 
●Transformações físicas e psíquicas provocadas pelos hormônios 
sexuais 
● Métodos contraceptivos 
● Atuação dos métodos contraceptivos no organismo 

●Enunciar e examinar os problemas de visão mais frequentes na 
comunidade escolar/urbana/rural. 
● Reconhecer a visão como um dos principais sentidos humanos 
para captação e interpretação de imagens. 
●Identificar as causas dos principais defeitos da visão como 
miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. 
● Selecionar lentes mais adequadas para correção dos defeitos 
regidos pelos princípios da óptica geométrica. 
Reconhecer a importância do sistema locomotor para os 
animais. 
● Explorar os tipos e funções dos principais músculos e estrutura 
óssea que permitem a locomoção nos 
animais. 



 

 

●Eficácia dos métodos contraceptivos 
● Cuidados com o corpo: relações sexuais 
● Gravidez na adolescência 
● Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e gravidez 
●Estatuto da criança e do adolescente: 
● Artigos 3º, 4º, 8º, 13, 15, 16, 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

●Deduzir que a estrutura, a sustentação e a movimentação dos 
animais resultam da interação entre os sistemas muscular, 
ósseo e nervoso. 
● Identificar as principais substâncias psicoativas (lícitas e 
ilícitas) que afetam o funcionamento do sistema nervoso. 
●Explorar os mecanismos de atuação das principais substâncias 
psicoativas no sistema nervoso do 
ser humano e dos animais. 
●Relatar as transformações físicas e psíquicas que ocorrem na 
puberdade. 
●Debater sobre os diferentes interesses de crianças e 
adolescentes. 
●  Enunciar os principais métodos contraceptivos. 
Comparar métodos contraceptivos. 
● Discutir sobre a responsabilidade e o respeito que cada 
indivíduo tem com o seu próprio corpo e com o dos 
outros. 
● Examinar a importância do conhecimento e atitude no uso e 
escolha de métodos contraceptivos. 
●Pesquisar sobre gravidez na adolescência. 
● Conhecer as responsabilidades e o respeito dos pais em 
relação aos seus filhos, no que tange às diferenças individuais, 
intelectuais, físicas, socioeconômicas, étnico raciais, de gênero, 
de orientação sexual, de idade e culturais.. 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

Terra e Universo 
●Camadas que estruturam a Terra e suas características: 
●Geosfera; 
●Hidrosfera; 

●Relacionar a principal composição de objetos, utensílios e 
equipamentos do cotidiano com as camadas do planeta em 
que foram retiradas. 



 

 

●Atmosfera 
●Composição geológica da Terra: 
●Tipos de rochas; 
●Períodos geológicos; 
●Formação de fósseis 
●Esfericidade da Terra 
●Evolução histórica das concepções relativas ao formato da Terra 
●Movimentos relativos da Terra em torno do Sol 
●Movimento de rotação e translação da Terra 
●Inclinação do eixo de rotação da Terra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Identificar, caracterizar e indicar a composição das diferentes 
camadas que estruturam a geosfera, a hidrosfera e atmosfera 
da Terra. 
● Discutir a importância de cada camada como fonte de recursos 
essenciais para a vida humana e apontar possíveis soluções 
para minimizar os impactos da exploração desses recursos. 
●Coletar rochas da região circunvizinha à escola e da cidade e 

agrupá-las em ígneas ou magmáticas, metamórficas e 
sedimentares. 
● Identificar diferentes tipos de rochas relacionando sua origem 
a períodos geológicos específicos. 
● Relacionar a formação de fósseis a rochas sedimentares em 

diferentes períodos geológicos. 
● Examinar e justificar os usos das rochas nas atividades 
humanas, como nas construções, pavimentações, 
ornamentação etc. 
● Reproduzir e entender o experimento de Eratóstenes para o 
cálculo do raio da Terra. 
● Organizar cronologicamente e descrever os principais 

argumentos sobre o formato da Terra. 
● Selecionar evidências documentais e experimentais que 
demonstrem a esfericidade da Terra, como fotografias de 
satélites, eclipses etc. 
●Construir modelos que evidenciem a esfericidade da Terra. 

● Acompanhar as mudanças na posição da sombra de um 
gnômon em diferentes períodos do dia e do ano e inferir que os 
dados das observações evidenciam os movimentos relativos 
entre a Terra e o Sol. 
● Inferir que as mudanças na posição da sombra de um gnômon 
é consequência da conjunção dos movimentos de rotação, 
translação e da inclinação de seu eixo de rotação 
em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol. 



 

 

● Simular, através de modelos ou dramatizações, os 
movimentos de rotação e translação da Terra 
considerando sua inclinação em relação ao plano de sua órbita. 



 

 

Organização Curricular – Bloco I etapa B – 7º Ano 

Artes 

1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

RENASCIMENTO ITALIANO. 

 
Renascimento religioso. 
Renascimento artístico. 
Renascimento literário. 
Renascimento científico. 
Estudo de cores: primárias, secundárias , terciárias.  
Monocromia e Policromia,Cores Análogas e Complementares. 
Texturas:Virtual e Tátil. 

 

• Cores e formas presentes na fauna e na flora do Cerrado; 
elementos encontrados na natureza (folhas, pedras, terra etc.)  
• Técnicas artísticas com variados instrumentos e materiais 
(pincéis, lápis, giz de cera, papéis, tintas . 
•Explorar a criatividade e a expressividade a partir de temas e 
observação do meio ambiente.  
•Conhecer diferentes cores e experimentar materiais e 
suportes diversos da natureza.  
• Apreciar e reconhecer formas distintas das artes visuais 
tradicionais e contemporâneas. 
• Cor, forma, textura, equilíbrio, movimento, contrastes de 
claro e escuro  

 

 

 

 



 

 

 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

Desenho de observação 
Proporção 
Linhas 
Formas 
Perspectiva 
Relação de proporção entre os objetos 
Composição 
Luz e sombra 
Desenho abstrato informal e desenho abstrato geométrico, Vassily 
Kandinsky,Paul  
 Klee. Usar técnicas diferentes 
 
 
 

 

 

 

 

 

 • Criar, explorar e expressar-se a partir de temas e observação 
do meio ambiente.  
• Identificar diferentes cores e experimentar materiais e 
suportes diversos da natureza.  
• Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais nos 
processos de criação artística.  
• Associar imagens de obras de arte tradicionais e 
contemporâneas com temas, contextos e pensamentos 
distintos, reconhecendo a diversidade cultural presente nos 
diferentes movimentos artísticos. 
•Criar formas artísticas, exercitando a imaginação e o 
potencial criativo.  
• Explorar e reconhecer e identificar elementos constitutivos 
das artes visuais.  
• Conhecer as distintas matrizes estéticas e culturais locais e 
regionais. 
 • Experimentar diferentes formas de expressão artística.  
• Conhecer alguns fundamentos da linguagem visual (cor, 
forma, textura, equilíbrio, movimento, contrastes de claro e 
escuro), aplicando seus princípios na criação do de trabalhos 
artísticos variados. 

 



 

 

 

 

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

Barroco italiano.  
Características do movimento. 
A Contra -Reforma, o Concílio de Trento. 
Artistas do movimento. 
Perspectiva com um ponto de fuga,com dois pontos de fugas. 
Semana de arte moderna ou semana de 22. 
Artistas do movimento modernista brasileiro 
Características do movimento. 

• 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 e identificar a diversidade 
cultural presente em manifestações artísticas brasileiras. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4º Bimestre  

    

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

Desenhos de Mangás. 
Monumentos/pontos turísticos do Distrito Federal . 
Desenho surrealista através de temas. 
 
 

 

 

 

 

 

•Criar formas artísticas, exercitando a imaginação e o 
potencial criativo.  
• Explorar e reconhecer e identificar elementos constitutivos 
das artes visuais.  
• Conhecer as distintas matrizes estéticas e culturais locais e 
regionais.  
• Experimentar diferentes formas de expressão artística.  
• Conhecer alguns fundamentos da linguagem visual (cor, 
forma, textura, equilíbrio, movimento, contrastes de claro e 
escuro), aplicando seus princípios na criação de trabalhos 
artísticos variados. 

             

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Português 

1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

1. LEITURA 

●Leitura de textos jornalísticos com ênfase em questões de gêneros 
na contemporaneidade 
●Caracterização do campo jornalístico e relação entre os gêneros 
em circulação, mídias e práticas da cultura digital. 
 

2. PRODUÇÃO DE TEXTO 

●Tomada de nota 
●Sequências textuais 
●Pontuação 
●Apreciação e réplica de textos de diferentes tipos e gêneros 
●Planejamento e produção de entrevistas orais  
 

1.1. Comparar notícias e reportagens sobre um mesmo fato 

divulgadas em diferentes mídias. 

2.1. Usar conhecimentos adquiridos por meio da prática de 

reflexão sobre a língua para expandir possibilidades de uso da 

linguagem e capacidade de análise crítica (propaganda, jingle, 

spot). 

2.2. Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e 

gramaticais: modos e tempos verbais, concordância nominal e 

verbal, pontuação etc. 

3.1. Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas 

relações pessoais, sendo capaz de expressar seus 

sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como de 



 

 

3. ORALIDADE 

●Conversação espontânea 
●Leitura em voz alta, com entonação e pausas, conforme pontuação 
4. ANÁLISE LINGUÍSTICA / SEMIÓTICA 

●Léxico/morfologia: gênero, número e grau do substantivo e do 

adjetivo; gênero e número do artigo; e gênero e número dos números 

dos numerais 

●Semântica: sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos 
●Morfossintaxe: sujeito simples, composto, indeterminado, oculto e 
inexistente 
●Sintaxe: frase, oração e período; termos essenciais da oração 

acolher, interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-

os quando necessário. 

3.2. Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como 

veículo de valores e preconceitos de classe, credo, gênero, 

procedência e/ou etnia. 

4.1. orações. 
4.2. Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a 
estrutura Reconhecer, em textos, o verbo como o núcleo das  
básica da oração: sujeito e predicado. 
4.3. Formar, com base em palavras primitivas, palavras 
derivadas com os prefixos e sufixos mais produtivos em 
português. 

 

 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

1. LEITURA 

●Estratégias de leitura: distinção de fato, opinião e identificação de 
teses e argumentos 
●Efeitos de sentido: conotação e denotação 
●Curadoria de informação 
 

1.1. Distinguir diferentes propostas editoriais – 
sensacionalismo, jornalismo investigativo etc. –, de forma a 
identificar os recursos utilizados para impactar/chocar o leitor 
que podem comprometer uma análise crítica da notícia e do 
fato noticiado. 
1.2. Comparar notícias e reportagens sobre um mesmo fato 
divulgadas em diferentes mídias. 



 

 

2. PRODUÇÃO DE TEXTO 

●Elaboração de reportagens (manchete e notícia) e entrevista 
●Criação de artigos jornalísticos (anúncios e classificados) 
●Produção e edição de textos publicitários 
●Elementos notacionais da escrita 
●Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição 
 
3. ORALIDADE 

●Conversação espontânea 
●Leitura em voz alta, com entonação e pausas, conforme pontuação 
 

 

4. ANÁLISE LINGUÍSTICA / SEMIÓTICA 

●Léxico/morfologia: gênero e número dos pronomes; preposição 
●Morfossintaxe: predicativo do sujeito, predicado nominal, verbal 
●Sintaxe: termos integrais da oração 
●Figuras de linguagem 

2.1. Usar conhecimentos adquiridos por meio da prática de 
reflexão sobre a língua para expandir possibilidades de uso da 
linguagem e capacidade de análise crítica (propaganda, jingle, 
spot). 
2.2. Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais: modos e tempos verbais, concordância nominal e 
verbal, pontuação etc. 
3.1. Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas 
relações pessoais, sendo capaz de expressar seus 
sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como de 
acolher, interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-
os quando necessário. 
3.2. Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como 
veículo de valores e preconceitos de classe, credo, gênero, 
procedência e/ou etnia. 
4.1. Identificar, em orações de textos lidos ou de produção 
própria, verbos de predicação completa e incompleta: 
intransitivos e transitivos. 
4.2. Identificar, em textos lidos ou de produção própria, a 
estrutura básica da oração: sujeito, predicado, complemento 
(objetos direto e indireto). 
4.3. Identificar, em textos lidos ou de produção própria, 
adjetivos que ampliem o sentido do substantivo sujeito ou 
complemento verbal. 

 

 

3º Bimestre 



 

 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

1. LEITURA 

●Contexto de produção, circulação e recepção de textos e práticas 
relacionadas à defesa de direitos e à participação social 
●Relação entre contexto de produção e características 
composicionais e estilísticas dos gêneros (carta de solicitação, 
reclamação, petição online, carta aberta, abaixo-assinado e proposta) 
●Coesão 
 

2. PRODUÇÃO DE TEXTO 

●Estratégias e procedimentos de leitura, planejamento e produção em 

textos reivindicatórios e propositivos 

3. ORALIDADE 

●Conversação espontânea 
●Leitura em voz alta, com entonação e pausas, conforme pontuação. 
 

4. ANÁLISE LINGUÍSTICA / SEMIÓTICA 

●Sintaxe: termos acessórios da oração 
●Pontuação 
●Fonologia: acentuação gráfica 

1.1.Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como 

veículo de valores e preconceitos de classe, credo, gênero, 

procedência e/ou etnia. 

1.2. Reconhecer recursos de coesão referencial: 

substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou 

pronominais (uso de pronomes anafóricos – pessoais, 

possessivos, demonstrativos). 

2.1. Usar conhecimentos adquiridos por meio da prática de 
reflexão sobre a língua para expandir possibilidades de uso 
da linguagem. 
2.2. Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais: modos e tempos verbais, concordância nominal 
e verbal, pontuação etc. 
3.1. Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas 

relações pessoais, sendo capaz de expressar seus 

sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como de 

acolher, interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-

os quando necessário. 

3.2. Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como 

veículo de valores e preconceitos de classe, credo, gênero, 

procedência e/ou etnia 4.1. Identificar, em textos lidos ou de 

produção própria, advérbios e locuções adverbiais que 

ampliem o sentido do verbo núcleo da oração. 



 

 

 

 

 

 

 

 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

1. LEITURA 

●Figuras de linguagem 

●Coesão 
 

2. PRODUÇÃO DE TEXTO 

●Textualização, tendo em vista as suas condições de produção, as 

características do gênero em questão, o estabelecimento de coesão, 
adequação à norma padrão e o uso adequado de ferramentas de 
edição. 
●Estratégia de produção: planejamento de textos informativos, 
argumentativos e apreciativos 
●Coesão 
 

1.1. Identificar a modalização e argumentatividade em textos. 

2.1. Usar conhecimentos adquiridos por meio da prática de 

reflexão sobre a língua para expandir possibilidades de uso da 

linguagem. 

2.2. Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e 

gramaticais: modos e tempos verbais, concordância nominal e 

verbal, pontuação etc 

3.1. Valer-se da linguagem para melhorar a qualidade de suas 

relações pessoais, sendo capaz de expressar seus 

sentimentos, experiências, ideias e opiniões, bem como de 



 

 

3. ORALIDADE 

●Conversação espontânea 
●Leitura em voz alta, com entonação e pausas, conforme pontuação 
 

4. ANÁLISE LINGUÍSTICA / SEMIÓTICA 

●Figuras de linguagem 

acolher, interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-

os quando necessário. 

3.2. Conhecer e analisar criticamente os usos da língua como 

veículo de valores e preconceitos de classe, credo, gênero, 

procedência e/ou etnia 

4.1. Identificar, em textos lidos ou de produção própria, 

períodos compostos nos quais duas orações são conectadas 

por vírgula, ou por conjunções que expressem soma de 

sentido (conjunção “e”) ou oposição de sentidos (conjunções: 

“mas”, “porém”). 

 

Inglês 

1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

Review to be; 
Simple Past Regular Verbs; 
Descriptive Adjectives; 
Plural Nouns; 
Countries and Nationalities. 

●Identificar o uso de determinados termos e expressões 
estrangeiras na comunicação cotidiana; 
●Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio 
sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de 
outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 
discriminação baseada em diferenças culturais, de classe 
social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características 
individuais e sociais; 



 

 

●Utilizar atividades de áudio, exercícios escritos e construção 
de pequenos diálogos no passado; ler e interpretar pequenos 
textos, com perguntas e respostas completas e curtas em 
inglês; 
●Elaborar pequenas frases ou textos na língua inglesa; 
conhecer países e nacionalidades através de textos. 

 

 

 

 

 

 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

 
Modal Verb Can; 
Sports and equipment 
Routine; 
Prepositions of time. 
 
 
 
 

 
●Reconhecer que o aprendizado de uma ou mais línguas lhe 
possibilita o acesso a bens culturais da humanidade construídos 
em outras partes do mundo;  
●Desenvolver o vocabulário proposto, métodos de leituras e 
produção de texto; 
●Construir consciência linguística e consciência crítica dos usos 
que se fazem da língua estrangeira que está aprendendo;  



 

 

 
 
 

ler e valorizar a leitura como fonte de informação e prazer, 
utilizando-a como meio de acesso ao mundo do trabalho e dos 
estudos avançados; 
●utilizar outras habilidades comunicativas modo a poder atuar 
em situações diversas de interações sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

 
Verb to Be (simple Past); 
Parts of the house and Furniture 
There to Be; 
Demonstrative Pronouns. 

●Compreender vocábulos e expressões frequentes em 
interações orais e do dia a dia; 
●Utilizar outras habilidades comunicativas de modo a poder 
atuar em situações diversas;   
●ler e interpretar textos na língua inglesa; 



 

 

 
 

●Conhecer diferentes gêneros textuais. 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

Past Tense Verbs; 
Simple Present  x Simple Past; 
Means of transportation; 
Reflexive Pronouns 
 
 
 
 
 

●Comunicar-se de forma clara e eficiente para falar de si e do 
outro nas quatro habilidades de comunicação (fala, escrita, 
auditiva e oral);  
●Ler e emitir opiniões sobre pequenos textos, tais como: 
manchetes de jornais, cartazes e legendas de imagens e 
compartilhar percepções acerca de seus conteúdos e 
mensagens; 
●Elaborar pequenas frases ou textos, utilizando a língua inglesa, 
no tempo presente e no passado. 

 

 

 

Matemática 

1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 



 

 

Números naturais e operações: 

• Múltiplos e divisores de um número Natural 
• Mínimo Múltiplo Comum com ênfase em situações-problema 
• Máximo Divisor Comum com ênfase em situações-problema 
 

Números inteiros e operações: 

• Origem e estruturação de números Inteiros 
• Representações: algébrica, Geométrica e utilizando notação de 
conjunto enumerando seus elementos 
• Números opostos, módulo, comparações e simetria 
• Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz 
quadrada 
• Resolução de expressões numéricas e situações-problema 
 

Números racionais e operações: 

• Identificação, conceito e 
Representação geométrica 
• Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação 
• Expressões numéricas e situações problema 
• Porcentagem 
• Acréscimos e decréscimos simples 

•Resolver e elaborar problemas com Números Naturais, 
envolvendo as noções de divisor, múltiplo, mínimo múltiplo 
comum e máximo divisor comum. 
• Reconhecer os números inteiros em diferentes contextos: 
cotidianos e históricos. 
• Representar o conjunto dos números inteiros por meio dos 
símbolos + e –, reconhecendo a sua existência e sua 
necessidade em situações-problema do dia a dia. 
• Localizar e representar na reta numérica os números inteiros 
e compreender a simetria em relação à origem. 
• Analisar, interpretar e resolver operações com números 
inteiros na resolução de situações-problema. 
• Compreender o conceito de fração associado à 
representação da parte de um todo, da divisão entre números 
inteiros, de razão e de operador. 
• Determinar a posição aproximada, na reta numérica, de 
números racionais. 
• Resolver e elaborar situações problema que envolvem o 
cálculo de adição, subtração, multiplicação, divisão e 
potenciação de Números 
Racionais. 
• Calcular porcentagens e juros simples em diversas situações 

problema do cotidiano, com ênfase no contexto de educação 

financeira, entre outros. 

 

2º Bimestre 



 

 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

 
Álgebra 
 
• Linguagem algébrica: variável e incógnita 
• Equivalência de expressões algébricas: identificação da 
regularidade de uma sequência numérica 
  
Razão e Proporção 
 
• Grandezas diretamente e inversamente proporcionais equações 
polinomiais de 1º grau 
• Operações, expressões e sentenças Matemáticas 
• Conjunto universo e conjunto Verdade 
• Resolução de situações-problema 
• Equações de 1º grau com duas variáveis  
• Sistema de equações de 1º grau com duas variáveis 
  

 

 

 

 

• Compreender a ideia de variável, representada por letra ou 
símbolo, para expressar relação entre duas Grandezas, 
diferenciando-a da ideia de incógnita. 
• Classificar sequências em recursivas e não recursivas, 
reconhecendo que o conceito de recursão está presente 
não apenas na matemática, mas também nas artes e na 
literatura. 
• Utilizar a simbologia algébrica para expressar regularidades 
encontradas em sequências numéricas. 
• Identificar quando as expressões algébricas obtidas para 
descrever a regularidade de uma mesma sequência numérica 
são ou não equivalentes. 
• Reconhecer e elaborar problemas que representem variação 
de proporcionalidade (direta ou inversa) entre duas grandezas, 
utilizando sentença algébrica para expressar essa relação 
existente entre as Grandezas. 
• Resolver e elaborar problemas que possam ser representados 
por equações   polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma a + b 
= c, fazendo  uso das propriedades da Igualdade. 
 

 

3º Bimestre 



 

 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

Grandezas e Medidas 
• Cálculo de volume de paralelepípedos de faces retangulares 
• Relação entre volume e capacidade 
• Cálculo das áreas de figuras planas 
• Comparação de perímetro e área de figuras proporcionais 
• Situações-problema envolvendo medições 
 

 

 

 

 Grandezas e Medidas 
• Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida do volume 
de blocos retangulares, envolvendo as unidades de medidas 
convencionais mais usuais. 
• Calcular a área de figuras planas através de figuras 
conhecidas, ou por meio de estimativas utilizando a composição 
e decomposição de figuras planas em triângulos, 
retângulos ou quadrados. 
• Solucionar e elaborar problemas envolvendo os conceitos de 
perímetro e área de figuras planas. 
• Compreender o significado de medidas, por meio de situações 
problema que expressam seu uso no contexto social e em outras 
áreas do conhecimento, possibilitando a 
comparação entre grandezas. 
 

 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

Geometria 
•Transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano: 
multiplicação das coordenadas por um número inteiro e obtenção de 
simétricos em relação aos eixos e à origem 
• Simetrias de translação, rotação e reflexão. 
 

• Realizar transformações de polígonos representados no Plano 
Cartesiano, decorrentes da multiplicação das coordenadas de 
seus vértices por um número inteiro. 
• Reconhecer e representar, no Plano Cartesiano, o simétrico de 
figuras em relação aos eixos e à origem. 



 

 

Ângulos 
• Construção e classificação 
• Elementos 
• Relações entre os ângulos formados por retas paralelas intersectadas 
por uma transversal 
Circunferência 
• Circunferência como lugar geométrico 
Triângulo 
• Construção, condição de existência, rigidez, aplicações e soma dos 
ângulos internos 
Polígonos Regulares 
• Definição e construção de triângulo equilátero e quadrado 
• Relações entre ângulos internos e externos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Reconhecer e construir figuras obtidas por simetria de 
translação, rotação e reflexão, usando Instrumentos de desenho 
ou softwares de geometria dinâmica associando esse 
conhecimento a produções artísticas e arquitetônicas dentre 
outras. 
• Identificar ângulos complementares, suplementares e opostos 
pelo vértice e suas respectivas propriedades. 
• Resolver e elaborar problemas envolvendo a unidade de 
medida de Ângulos. 
• identificar, verificar e aplicar relações entre os ângulos 
formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, com 
e sem uso de softwares de geometria dinâmica. 
 • Construir circunferência utilizando compasso ou aplicativos de 
geometria e identificar seus elementos. 
• Compreender a circunferência como lugar geométrico. 
• Construir triângulos e quadrados a partir das medidas de seus 
lados utilizando compasso e aplicativos da geometria dinâmica. 
• Elaborar algoritmo por escrito ou em forma de fluxograma 
descrevendo passos de construção de triângulos e de 
quadrados quando conhecidas as medidas de seus lados. 
• Conhecer e aplicar a condição de existência do triângulo 
quanto à medida dos lados. 
• Compreender a rigidez de um Triângulo e suas aplicações em 
outras áreas de conhecimento. 
• Reconhecer que a soma dos ângulos internos de um triângulo 
mede 180º e utilizar esse conhecimento para resolver e elaborar 
problemas. 
• Calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, 
sem o uso de fórmulas, e estabelecer relações entre ângulos 
internos e externos de polígonos, preferencialmente 



 

 

vinculadas à construção de mosaicos e de ladrilhamentos. 
 

Geografia 

1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

 

● O território brasileiro 
● Formação do território brasileiro 
● Localização do território brasileiro 
● Regionalização do território 
● Brasil: regiões e políticas regionais 
● Brasil: população 
● Diversidade da população brasileira 
● Os movimentos migratórios no Brasil 
● A população e o trabalho no Brasil 
● Campo e cidade 

 

 

● Reconhecer e analisar processos de formação do 
território brasileiro a partir de diferentes formas de 
organização social e da produção 
econômica. Observar, identificar e analisar mapas do 
Brasil para situar no tempo e no espaço diferentes 
elementos que contribuíram para a organização do 
território nacional.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

 

● Os movimentos migratórios no Brasil 
● A população e o trabalho no Brasil 
● Campo e cidade 
● Urbanização e industrialização do Brasil 
● Rede urbana, problemas sociais e ambientes urbanos. 
● O uso da terra no meio rural brasileiro 
● A concentração de terras e conflitos no campo 
● Região Norte 
● Região Norte: apresentação e aspectos físicos 
● Exploração e ocupação da Região Norte 
● Ocupação e devastação na Amazônia Legal 
● O desenvolvimento sustentável e as comunidades tradicionais 

 

 

● Identificar a diversidade da formação populacional da 
turma. 

●  Conceituar migração, emigração imigração. Analisar 
convivência dos grupos fixos e migrantes.  

● Conhecer traços culturais de povos que imigraram para 
o Brasil, valorizando-os enquanto elementos 
constitutivos do patrimônio cultural da sociedade 
brasileira.  

● Conhecer a divisão do Brasil em cinco regiões 
administrativas proposta pelo IBGE, compreendendo 
como os aspectos (ou sistemas) naturais e humanos 
criam espaços e estruturas que formam uma totalidade. 
Conhecendo assim, características marcantes de cada 
região, a ocupação e a transformação desse espaço. 
Identificar características geográficas, econômicas, 
ambientais e históricas de cada região; 

 

 

 



 

 

 

 

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

 

● Região Nordeste 
● Nordeste aspectos físicos 
● Nordeste: ocupação e organização do espaço 
● As sub-regiões do Nordeste 
● Nordeste: espaço geográfico atual 
● Região Sudeste 
● Aspectos físicos 
● A ocupação do Sudeste 
● Sudeste: organização atual do espaço 
● A economia do Sude 

 

•Conhecer a divisão do Brasil em cinco regiões administrativas 

proposta pelo IBGE, compreendendo como os aspectos (ou 

sistemas) naturais e humanos criam espaços e estruturas que 

formam uma totalidade. Conhecendo assim, características 

marcantes de cada região, a ocupação e a transformação 

desse espaço. Identificar características geográficas, 

econômicas, ambientais e históricas de cada região; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

● Região Sul 
● Aspectos físicos 
● A ocupação e a organização do espaço sulista 
● Aspectos da população da Região Sul 
● Economia da Região Sul 
● Região Centro-Oeste 
● Aspectos físicos 
● Impactos ambientais no Cerrado e no Pantanal 
● Centro-Oeste: expansão do povoamento 
● Centro-Oeste: crescimento econômico 
● Histórico do DF 

 

 

•Conhecer a divisão do Brasil em cinco regiões administrativas 

proposta pelo IBGE, compreendendo como os aspectos (ou 

sistemas) naturais e humanos criam espaços e estruturas que 

formam uma totalidade. Conhecendo assim, características 

marcantes de cada região, a ocupação e a transformação 

desse espaço. Identificar características geográficas, 

econômicas, ambientais e históricas de cada região; 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Educação Física 
1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

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

- Conhecer os benefícios da prática de modalidade esportiva. 
- Vivenciar a prática esportiva do Atletismo, 
especificadamente a Prova de Salto com barreiras. 
- Identificar os elementos técnicos básicos do Handebol. 
- Aplicar as regras em situações de jogo. 
- Propiciar a participação dos alunos em jogos e brincadeiras 
da Cultura Corporal e Movimento. 
 

 

 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

- Jogo pré-esportivo: Acerte a cesta 

- Campeonato de cesta 
- Basquete 3x3 
- Basquete tradicional 
- Fundamentos técnicos: passe, drible, arremesso 
- Jogos Interclasse: ênfase nos valores do esporte 

- Vivenciar a modalidade esportiva Basquete, procurando 
ampliar a sua compreensão das regras e fundamentos 
técnicos e táticos. 
- Aplicar as regras em situações de jogo. 



 

 

- Proporcionar a participação em Campeonato Esportivo na 
escola: Jogos Interclasse, valorizando atitudes de respeito no 
âmbito da prática esportiva. 

 

 

 

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

- Ginástica: Atividades com características de Ginástica de 
condicionamento físico: força, agilidade, resistência, equilíbrio e 
flexibilidade, adaptado a realidade escolar. 
- Jogos pré-desportivos: voleibol, lancebol 
- Voleibol: saque, manchete, toque por cima 
- Noções básicas de regras 
- Jogo de peteca em dupla 

 

- Participar de atividades de ginástica, percebendo suas 
relações com o corpo e as capacidades físicas envolvidas.  
- Vivenciar a modalidade esportiva Voleibol, procurando 
ampliar a sua compreensão das regras, fundamentos 
técnicos e táticos. 
- Estimular o envolvimento dos alunos a fim de melhorar o 
desenvolvimento na prática de Voleibol, compreendendo os 
principais aspectos para o Jogo Coletivo da turma. 

 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

- Futsal 
- Tênis de mesa 
- Jogo de tabuleiro: dama e xadrez 

- Vivenciar a modalidade esportiva Futsal, procurando 
ampliar a sua compreensão das regras e fundamentos 
técnicos e táticos. 



 

 

- Dominó 
- Dança: expressão corporal, gestos e ritmos relacionados às danças 
urbanas. 

- Propiciar a prática de jogos individuais e coletivos. 
- Vivenciar manifestações de danças urbanas emergentes, 
compreendendo suas principais características e contexto 
cultural 

 

Referências bibliográficas: 
TEIXEIRA, Hudson Ventura. Educação Física e desportos: técnicas, táticas, 
regras e penalidades. São Paulo: Saraiva, 2013. 
Currículo em Movimento do Distrito Federal. Secretaria do Estado de Educação – 
Governo do Distrito Federal – 2 ª Edição, 2018. 

 

História 

1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

•O mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, 

americanas e europeias  
• A construção do conceito de modernidade • As dinâmicas comerciais 
africanas e asiáticas entre si e com o Ocidente antes da expansão 
marítima europeia  
• A ideia de “Novo Mundo” ante o mundo medievo no contexto da 
transição feudo capitalista: permanências e rupturas de saberes e 
práticas na emergência do mundo moderno 
 • As diferentes formas de organização política na África: reinos, 
impérios, cidades-estados e sociedades linhageiras ou aldeias, 

• Explicar o significado de “modernidade” e suas lógicas de 

ruptura e permanência, com base em uma concepção 
europeia.  
• Identificar conexões e interações entre as sociedades do 
Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia no contexto das 
navegações e indicar a complexidade e as interações que 
ocorrem nos Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. 
 • Conhecer aspectos e processos específicos das sociedades 
africanas antes da chegada dos europeus, com destaque para 
as formas de organização social e o desenvolvimento de 
saberes e técnicas. 



 

 

destacando Gana, Mali e Songai, Reinos Achanti, Abomé e Congo. 
Civilização Iorubá 

 

 

 

 

 

 

 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

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

 • Identificar as principais características dos Humanismos e 
dos Renascimentos e analisar seus significados.  
• Compreender e relacionar as vinculações entre as reformas 
religiosas e os processos culturais e sociais do período 
moderno na Europa e na América.  
• Comparar as navegações no Atlântico e no Pacífico entre os 
séculos XIV e XVI.  
• Entender e analisar as representações sociais e seus 
conceitos implícitos ao contato entre colonizadores e os 



 

 

 habitantes da América Portuguesa como descobrimento 
/achamento, encontro/contato ou invasão/conquista.  
• Conhecer e analisar os contatos entre europeus, ameríndios 
e africanos. 

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

• As lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o 
contraponto Oriental  
• Organizações políticas, econômicas, sociais e culturais  das 
sociedades africanas •  As formas de organização políticas, 
econômicas, sociais e culturais  das sociedades ameríndias 
 • A escravidão moderna e o tráfico de escravizados  
• Economia Colonial: da exploração do pau-brasil ao início da 
mineração  
• As mudanças na sociedade colonial durante a mineração. 

• Compreender os papéis sociais dentro dos diversos grupos 
integrantes da sociedade.  
• Relacionar a política mercantilista com o avanço para a 
colonização da América.  
• Comparar regimes de administração colonial espanhol, 
inglês e português. 

 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

•Introdução de tecnologia africana na agricultura e mineração  
• Influências africanas no Brasil  
• As diversas formas de resistência da população negra como a 
capoeira, quilombos rurais e urbanos, fugas, etc.  
• A emergência do capitalismo. 
 
 

• Analisar os diferentes impactos da conquista europeia da 
América para as populações ameríndias e identificar as formas 
de resistência. 
 • Verificar, com base em documentos históricos, diferentes 
interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas 
no período colonial.  



 

 

 
 

• Analisar a formação histórico-geográfica do território da 
América portuguesa por meio de mapas históricos enfatizando a 
exploração natural e devastação da Mata Atlântica. 

 

Ciências Naturais 

1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

Matéria e Energia 
• Máquina simples 
• Vantagem mecânica 
• Máquina simples e desenvolvimento social 
• Temperatura, calor e sensação térmica 
• Fatores que influenciam na umidade, temperatura e sensação 
térmica do ambiente 
• Trocas de calor 
• Equilíbrio térmico 
• Condutores e isolantes de calor 
• Forma de propagação de calor 
• Sol como fonte de energia 
• Máquinas térmicas 
• Tipos de combustíveis e usos nas máquinas térmicas 

Impactos ambientais do uso de combustíveis fósseis 
• Alternativas energéticas renováveis 
• Mudanças econômicas, culturais e sociais decorrentes do 
desenvolvimento científico e tecnológico 
 

•Selecionar e observar o funcionamento de ferramentas 
simples de uso cotidiano como tesouras, alicates, pinças, 
cortadores de unhas etc., identificando similaridades e 
diferenças entre os pontos de apoio. 
• Compreender e descrever os princípios físicos envolvidos 
nas máquinas simples como pontos de apoio e pontos de 
aplicação de forças. 
• Avaliar e calcular a vantagem mecânica de máquinas como 
alavancas, alicates, pinças, tesouras e outras máquinas 
simples de uso caseiro. 
• Construir e testar máquinas simples que facilitem o trabalho 
humano utilizando materiais alternativos 
•Discutir os impactos do uso das máquinas simples no 
desenvolvimento das sociedades ao longo da história. 
• Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica 
acompanhando como a temperatura de um corpo varia em 
diferentes situações cotidianas. 
• Reconhecer o papel dos ventos, da umidade do ar e da 
temperatura ambiente na sensação térmica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realizar experimentos controlados que induzam a ideias de 
que há trocas de calor entre corpos, como, por exemplo, entre 
o gelo e suco numa caixa de isopor. 
• Concluir que objetos com diferentes temperaturas, num 
ambiente termicamente isolado, trocam calor 
entre si até atingir a mesma 
temperatura (equilíbrio térmico). 
• Avaliar as alternativas tecnológicas para melhorar o conforto 
térmico de ambientes. 
• Realizar experimentos controlados que permitam classificar 
quais materiais são melhores condutores de calor e quais são 
melhores 
• Impactos ambientais do uso de combustíveis fósseis 
• Alternativas energéticas renováveis 
• Mudanças econômicas, culturais e sociais decorrentes do 
desenvolvimento científico e isolantes e justificar suas 
aplicações em situações cotidianas. 
• Entender o princípio de funcionamento de equipamentos 
como garrafas térmicas, coletores solares e filtros de barro e 
identificar a função de cada elemento que os compõem no que 
diz respeito à propagação do calor. 
• Testar e avaliar as soluções tecnológicas para melhorar a 
propagação ou isolamento do calor. 
• Reconhecer o Sol como a fonte de energia para manutenção 
da vida na Terra. 
• Relacionar a energia solar com a formação dos ventos, com 
o ciclo da água, com a fotossíntese etc. 
• Compreender a água como um agente termorregulador do 
ambiente. 



 

 

• Investigar as trocas de calor no funcionamento das máquinas 
térmicas em especial no sistema de condicionamento de ar e 
geladeiras. 
• Apontar e discutir os impactos ambientais do crescente uso 
das máquinas térmicas e propor alternativas ambientalmente 
mais variáveis 
•Reconhecer as máquinas térmicas do cotidiano como 
motores a combustão, geladeiras, condicionadores de ar e 
apontar as fontes quentes e frias de cada equipamento. 
• Analisar, ao longo do tempo, os tipos de combustíveis usados 
nas máquinas térmicas, identificando os fatores que 
contribuíram para mudanças das fontes energéticas. 
• Discutir os impactos do uso de combustíveis fósseis nas 
mudanças climáticas e na saúde da população. 
• Avaliar os avanços socioambientais e econômicos causados 
pela produção e uso de determinados combustíveis e 
máquinas, considerando as 
alternativas energéticas como o álcool, a eletricidade, a 
energia solar, a energia eólica etc. 
• Discutir e avaliar as mudanças econômicas, culturais e 
sociais decorrentes do desenvolvimento de 
novos materiais e produtos como combustíveis alternativos, 

máquinas mais eficientes, processos de automação e 

informatização. 

 

2º Bimestre 



 

 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

Vida e Evolução 
• Ecossistemas e Biomas brasileiros 
• Características físicas e fatores ambientais dos biomas brasileiros e 
mundiais 
• Bioma Cerrado 
• Componentes físicos, biológicos e sociais dos ecossistemas 
• Alterações na dinâmica dos ecossistemas 
• Desequilíbrios ambientais 
• Fauna e flora dos ecossistemas 
• Interação entre os componentes físicos, biológicos e sociais dos 
ecossistemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conhecer os principais biomas do Brasil e da América Latina. 
• Conhecer as características físicas e naturais dos principais 
biomas brasileiros. 
• Propor modelos para ilustrar os efeitos dos fatores físicos e 
naturais no ambiente. 
• Identificar características dos diferentes ecossistemas como 
relevo, quantidade de água, tipo de solo, disponibilidade de luz 
solar, temperatura etc. 
• Identificar padrões entre os biomas do planeta, considerando a 
longitude em que estão situados. 
• Investigar as características específicas da fauna e da flora do 
Cerrado, relacionando-as às condições ambientais. 
• Pesquisar a ocorrência de catástrofes naturais no Cerrado, 
verificando os fatores envolvidos em cada uma. 
•Conhecer o conceito de catástrofe natural e seus possíveis 
impactos nos ambientes naturais. 
• Conhecer os tipos de catástrofe natural. 
• Identificar mudanças nos aspectos físicos dos ecossistemas 
que afetam a composição da fauna e da flora. 
• Identificar possíveis desequilíbrios nos ecossistemas que 
podem ameaçar a sobrevivência de espécies locais. 
• Conhecer o conceito de espécies endêmicas, identificando 
representantes do Cerrado. 
• Mapear os fatores físicos, sociais e biológicos do Cerrado, 
destacando as suas inter-relações. 
  

 

 



 

 

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

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

•Pesquisar sobre as condições de saúde da comunidade. 
• Elencar os principais fatores que afetam a qualidade de vida e 
saúde da comunidade, registrando os dados levantados. 
• Analisar as informações coletadas à 
luz das políticas de  saúde e saneamento básico da 
comunidade. 
•Recordar quais vacinas são aplicadas na infância, indicando 
as doenças que elas previnem. 
• Elaborar um histórico do desenvolvimento das vacinas, dando 
destaque à origem e às principais doenças 
erradicadas/controladas pelas políticas de vacinação. 
• Conhecer o calendário de vacinação, reconhecer a 
importância para os indivíduos e sociedade das 
campanhas de vacinação no controle e prevenção de doenças. 
• Discutir sobre movimentos antivacina, levantando as 
consequências negativas dessa posição para a sociedade. 
• Identificar impactos dos avanços tecnológicos na vida 
cotidiana. 
• Avaliar as consequências dos avanços tecnológicos em 
diferentes dimensões da vida humana, como trabalho, saúde, 
qualidade de vida. 
•Elencar os principais avanços da medicina das últimas 
décadas e indicar como afetaram a dinâmica da vida humana 
nas cidades e no meio rural. 
• Considerar a produção intelectual e tecnológica para a 
conservação e preservação ambiental e seus 



 

 

impactos na qualidade de vida das populações. 

 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

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

•Investigar a qualidade do ar atmosférico na sua comunidade 
(campo/cidade), coletando e comparando amostras de 
diferentes locais. 
• Examinar a composição do ar e a influência de fatores 
antrópicos que podem alterar essa composição. 
• Explicar o mecanismo natural do efeito estufa ,relacionando 
com o desenvolvimento da vida na Terra. 
• Discutir as ações humanas responsáveis pela poluição do ar e 
o aumento artificial do efeito estufa (queima dos combustíveis 
fósseis, produção de carne, desmatamento, 
queimadas etc.). 
• Selecionar e avaliar a eficácia de estratégias para mitigação ou 
controle do aumento artificial do efeito estufa, como sequestro 
de carbono, energias “limpas”, substituição dos combustíveis 
fósseis, monitoramento de queimadas etc. 
• Levantar dados bibliográficos para identificar a composição e a 
localização da camada de ozônio na atmosfera. 
• Justificar a importância da camada de ozônio para a vida na 
Terra. 
• Identificar os fatores naturais e artificiais que aumentam ou 
diminuem a camada de ozônio na atmosfera. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Discutir propostas individuais e coletivas para a preservação 
da camada de ozônio. Apurar se, na comunidade local, já foram 
sentidos tremores de terra, 
buscando justificativas para as ocorrências relatadas. 
• Compreender as causas de fenômenos naturais como vulcões, 
terremotos e tsunamis. 
• Justificar a rara ocorrência desses fenômenos no Brasil, com 
base no modelo das placas tectônicas. 
• Discutir a eficiência de ações para amenizar os efeitos de 
vulcões, terremotos e tsunamis nas populações humanas. 
• Levantar informações para argumentar sobre a Pangeia. 
• Reconhecer e justificar a movimentação das placas tectónicas 
da Terra. 
• Discutir a Teoria da Deriva Continental. 
• Justificar o formato das costas brasileira e africana com base 
na Teoria da Deriva Continental. 
•Construir modelos representacionais que permitam 
compreender a Teoria da Deriva Continental. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Organização Curricular – Bloco II etapa A – 8º Ano 

Artes 

1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

•Ambiente cultural artístico do século XVIII e XIX no Brasil 
•Impressionismo: início das grandes tendências de arte no século XX 
•Movimento das Artes e Ofícios e o Art Nouveau 
•Introdução ao desenho 
 

• Compreender a arte como fato histórico contextualizado em 
diversas culturas, conhecendo, respeitando e observando sua 
constante mudança. 
•Desenvolver a capacidade de leitura e análise dos elementos 
das artes visuais contextualizando-os nos movimentos 
artísticos. 
•Desenvolver a capacidade criativa e motora. 

 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

•Artistas precursores do Modernismo Brasileiro 
• Semana de Arte Moderna e busca de uma identidade cultural 

 •Compreender a influência de estilos/movimentos ocidentais do 
século XX sobre produções visuais brasileiras. 



 

 

nacional. Artistas, intelectuais e literatos que participaram da 
Semana de 1922  
•Modernismo Brasileiro após a Semana da Arte Moderna 
 
 

•Reconhecer a importância do diálogo entre as diversas áreas 
do conhecimento, reforçando a importância da Arte na formação 
da sociedade por meio de estilos/movimentos artísticos e 
culturais, bem como identificá-los dentro do contexto histórico 
vigente. 
 

 

 

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

•Expressionismo, Cubismo e Surrealismo no Brasil.  
•Principais inovações na arte brasileira e influência europeia - teoria 
antropofágica, simplificação da forma 
 
 
 
 
 
 
 

•Compreender e reconhecer diferentes modalidades da 
linguagem visual como forma de comunicação humana. 
•Reconhecer e utilizar procedimentos artísticos para análise, 
entendimento e fruição da produção visual. 
 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 



 

 

•Diferentes formas de expressão artística e a integração entre elas 
 
 
 
 
 
 
 

•Conhecer, respeitar e valorizar a diversidade de expressões 
artísticas responsáveis pela formação da arte brasileira, além 
de identificar diversos artistas e suas características 
 
 
 

 

 

Português 

1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

Oralidade, leitura/escuta, escrita/produção textual e análise 
linguística 
 
• Elaboração de redações com ênfase em tema de sustentabilidade 
• Estratégias de escrita: textualização, revisão e edição 
• Fonologia: Acentuação gráfica 
 
 
 
 
 
 

• Ampliar o repertório de leitura. 
• Identificar e comparar os vários editoriais de jornais 
impressos e digitais e de sites noticiosos, de forma a refletir 
sobre os tipos de fato que são noticiados e comentados, as 
escolhas sobre o que noticiar e o que não noticiar, o 
destaque/enfoque dado e a fidedignidade da informação 
(fotorreportagem, foto-denúncia, editorial etc.). 
• Identificar, em textos lidos, orações subordinadas com 
conjunções de uso frequente, incorporando-as às 
suas próprias produções. 
• Utilizar, ao produzir texto, recursos de coesão sequencial 
(articuladores) e referencial (lexical e pronominal), 



 

 

 
 
 

construções passivas e impessoais, discurso direto e indireto 
e outros recursos expressivos adequados ao gênero textual 

 

 

 

 

 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

 
Oralidade, leitura/escuta, escrita/produção textual e análise 
linguística 
 
 
• Estratégias de leitura: apreender os sentidos globais do texto • 
Estratégia de produção: planejamento de textos informativos, 
argumentativos e apreciativos 
• Crônicas midiáticas 
• Léxico/morfologia: verbos regulares 
(tempos primitivos e derivados) e 
irregulares 
• Pontuação 

• Produzir artigos de opinião, tendo em vista o contexto de 
produção dado, a defesa de um ponto de vista, utilizando 
argumentos e contra-argumentos e articuladores de 
coesão que marquem relações de oposição, contraste, 
exemplificação, ênfase. 
• Estabelecer relações entre partes do texto, identificando o 
antecedente de um pronome relativo ou o referente 
comum de uma cadeia de substituições lexicais. 
• Utilizar, ao produzir texto, conhecimentos linguísticos e 
gramaticais: ortografia, regências e concordâncias nominal e 
verbal, modos e tempos verbais, pontuação 
etc. 



 

 

 
 
 

• Diferenciar, em textos lidos ou de produção própria, 
complementos diretos e indiretos de verbos transitivos, 
apropriando-se da regência de verbos de uso frequente. 
 

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

• Relação entre contexto de produção e características composicionais 
e estilísticas dos gêneros 
• Uso dos porquês 
• Morfossintaxe: adjunto adnominal e complemento nominal; período 
simples, oração absoluta; período composto, oração principal; 
complemento verbal; vozes verbais; 
classificação de verbos quanto à predicação 
 
 
 
 
 
 

•Identificar, em textos lidos ou de produção própria, os termos 
constitutivos da oração (sujeito e seus modificadores, verbo e 
seus complementos e modificadores). 
• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, verbos na 
voz ativa e na voz passiva, interpretando os efeitos de sentido 
de sujeito ativo e passivo (agente da passiva). 
• Interpretar efeitos de sentido de modificadores (adjuntos 
adnominais – artigos definido ou indefinido, adjetivos, 
expressões adjetivas) em substantivos com função de sujeito 
ou de complemento verbal, usando-os para enriquecer seus 
próprios textos. 
• Interpretar, em textos lidos ou de produção própria, efeitos de 
sentido modificadores do verbo (adjuntos adverbiais –advérbios 
e expressões adverbiais), usando-os para enriquecer seus 
próprios textos. 
 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 



 

 

• Textos expositivos e argumentativos: 
resumos, 
• Argumentação: movimentos 
argumentativos, tipos de argumento 
e força argumentativa 
• Estilo 
• Aposto e vocativo 
• Noções de colocação pronominal 
• Conjunções coordenativas; orações coordenadas. 

• Inferir efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de 
coesão sequencial: conjunções e articuladores textuais. 
• Explicar os efeitos de sentido do uso, em textos, de estratégias 
de argumentatividade  (sinais de pontuação, adjetivos, 
substantivos, expressões de grau, 
verbos e perífrases verbais, advérbios, etc.). 
• Identificar, em textos lidos ou de produção própria, 
agrupamento de orações em períodos, diferenciando 
coordenação de subordinação. 
 
 
 

 

 
 
 

Inglês 

1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

⮚ Passado Simples (verbos regulares e irregulares) 
⮚ Passado Simples (formas negativa e interrogativa) 
⮚ Expressões relacionadas ao passado 
⮚ IN, ON, AT 

⮚ Distinguir verbos regulares e irregulares 
⮚ Empregar corretamente as formas negativa e 

interrogativa do passado simples 
⮚ Reconhecer expressões relacionadas ao passado 



 

 

Utilizar corretamente as preposições IN, ON, AT 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

⮚ There was & There were 
⮚ Passado simples vs. Passado Contínuo 

⮚ Entender o contexto de uso das partículas there was & 
there were 

⮚ Distinguir o passado simples do passado contínuo 
⮚ Empregar corretamente o passado simples e o 

passado contínuo 

 

 

 

 

 

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

⮚ Futuro com going to 
⮚ Futuro com will, may & might 

⮚  Distinguir as duas formas de futuro em inglês 
⮚ Aplicar corretamente o tempo futuro em inglês 

 



 

 

 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

⮚ First Conditional & Second Conditional 
⮚ Pronomes Relativos 

⮚  Reconhecer os pronomes relativos 
⮚ Empregar os pronomes relativos adequadamente 
⮚ Reconhecer as condicionais 
⮚ Empregar as condicionais corretamente 

 

 

Referências bibliográficas 

⮚ Currículo em Movimentos SEDF (Ensino Fundamental) 

⮚ Base Nacional Comum Curricular (Ensino Fundamental) 

⮚ Time to Share (livro didático do ano 2020) 

 

Educação Física 

1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 
-Normas, regras e diretrizes da Educação Física. -Promover atividades teórico/práticas que conduzam ao conhecimento 

das normas. 



 

 

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

-Promover atividades teórico/práticas que conduzam ao conhecimento 
da Educação Física e adotar atitudes de respeito mútuo, resolvendo 
situações conflitantes e problemáticas dos alunos 
-Desenvolver habilidades motoras básicas e específicas utilizadas em 
diversas modalidades esportivas. 
-Possibilitar o conhecimento através da teoria e compreender o 
surgimento da atividade física. 
-Conhecer as regras dos esportes coletivos e individuais, 
relacionando-as com normas de convívio social. 
-Vivenciar atividades que fortaleçam o convívio e o trabalho em equipe. 
-Vivenciar situações problema por meio de  brincadeiras e jogos.  
-Participar da organização de campeonatos, gincanas e outros eventos 
em âmbito escolar. 
-Identificar e analisar a postura corporal adequada, evitando situações 
prejudiciais nas ações do cotidiano.  
 
 

 

 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos 



 

 

-Posições e planos do Corpo Humano 

-Orientação Anatômica: Autocorreção postural  (posições 
corretas para dormir, carregar, sentar e andar). 
-Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras e esportes. 
-Jogos Integração Crianças e Adolescentes/ Interclasse 

-Modalidades Esportivas (fundamentos: teoria e prática noções 
básicas das regras). 
Jogos: Damas, xadrez, dominó, etc... 
 
 

-Desenvolver o conhecimento da estrutura corporal e suas 
funções. 
-Proporcionar uma qualidade de vida melhor através de 
informações úteis.   
-Vivenciar situações problema por meio de brincadeiras e 
jogos.  
-Apresentar e esclarecer as funções essenciais e as 
transformações do nosso corpo por meio das atividades 
físicas. 
-Propiciar conhecimentos necessários à estrutura de 
torneios e jogos, utilizando as mais diversas formas de 
disputas, arbitrando e fazendo arbitrar, aferindo súmulas e 
adaptando regras de acordo com os objetivos propostos. 
-Desenvolver habilidades motoras básicas e específicas 
utilizadas em diversas modalidades esportivas. 
-Traduzir e analisar movimentos voltados aos 
conhecimentos das habilidades manuais e psicológicas em 
situações de jogo e da vida diária. 
- Aprimorar e ampliar as habilidades psicomanuais e 
intelectuais. 

 

 

 

 

 



 

 

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos 
 

-Valências físicas, circuitos. 
-Atividade Recreativa Dirigida: FUTSAL E QUEIMADA (em 
todos os bimestres).                  
-Jogos populares, jogos cooperativos, brincadeiras, esportes e 
danças. 
-Educação Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Promover a prática de atividades físicas. 
-Vivenciar e valorizar a consciência corporal, permitindo o 
autoconhecimento, reconhecendo suas capacidades e 
limitações através de atividades rítmicas, expressivas e 
esportivas.   
Participar de práticas corporais adaptando suas capacidades 
às características da atividade. 
-Promover a participação em jogos que gerem atitudes de 
respeito mútuo. 
-Conhecer as regras dos esportes coletivos e individuais, 
relacionando-as  com normas de convívio social.  
-Criar, recriar e resgatar brincadeiras, jogos, esportes e 
danças vivenciando-os para ampliação de oportunidades 
motoras.     
-Utilizar meios diversos que conduzam à essa 
conscientização. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos 
 
-Modalidade por afinidade. 
-Noções de nutrição e alimentação saudável.-Vitória, derrota, 
superação, aceitação, respeito, compreensão, ética.   
-Problemas relacionados ao esporte: doping, corrupção e 
violência.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Executar e participar dos jogos com regras simples e 
adaptadas. 
-Desenvolver habilidades motoras básicas e específicas 
utilizadas em diversas modalidades esportivas. 
-Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, 
recreativas ou cooperativas desvinculadas do resultado.  
-Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática 
de atividade física que proporcione benefícios à saúde. 
 
 
-Promover atividades teóricas e práticas. 
-Conhecer as noções básicas de nutrição associadas a um 
estilo de vida saudável.  
-Vivenciar situações problema por meio de brincadeiras e 
jogos.  
-Promover atividades teóricas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Geografia 
 
1º Bimestre 

Conteúdo Objetivos de Aprendizagem 

        ● Mundo ( nações e regionalizações): 
a) O mundo dividido em continentes; 
b) Antártida; 
c) Estado, nação e Estado - nação; 
d) Região e Regionalização; e 
e) Regionalizações do espaço Mundial. 

● Dinâmica da população mundial; 
a) população mundial em números; 
b) distribuição da população por idade; 
c) distribuição espacial da população; 
d) indicadores sociais e desigualdades; 
e) dispersão dos grupos humanos pelo mundo; e 
f) migrações atuais. 

● Localizar e identificar os continentes americano e africano 

no mundo. 

● Localizar e identificar as características das paisagens a 

partir dos aspectos físicos, populacionais e socioculturais 

que compõem os continentes americano e africano. 

● Conceituar Estado, Nação, Território, Governo e País para 

a compreensão da geopolítica dos continentes americano 

e africano; 

 

2º Bimestre 

Conteúdo Objetivos de Aprendizagem 

● América:  
a) localização do continente americano; 
b) regionalizações da América; 
c) A invenção da América; 

● Analisar a formação territorial da América; 



 

 

d) Colonização da América; 
e) Aspectos naturais da América. 
● América Anglo- Saxônica: 
a) Canadá; e 
b) Estados Unidos. 

● Analisar a relação histórica de dependência na formação 

social, econômica, política e cultural da América na 

construção do mundo globalizado. 

● Analisar a relação histórica de dependência na formação 

social, econômica, política e cultural da América na 

construção do mundo globalizado. 

3º Bimestre 

Conteúdo Objetivos de Aprendizagem 

● América latina 
a) Regionalização da América Latina; 
b) México; 
c) América Central; 
d) América Andina; 
e) Guianas; 
f) América Platina; e  
g) Brasil. 

 

●Análise de sistemas político-econômicos do mundo: 

●Países desenvolvidos, emergentes; do norte e do sul (centrais e 

periféricos); 

●Blocos Econômicos da América; 

●Relações de mercados mundiais e circulação de mercadorias: 

globalização da economia e potencial produtivo dos países - BRICS e 
América. 

 

4º Bimestre 

Conteúdo Objetivos de Aprendizagem 

● África:  
Localização do continente africano; 
Diversidade étnica e social; 

● Pesquisar sujeitos históricos da cultura africana; 



 

 

c)  Segregação racial na África do Sul - Apartheid; 
   d) Diáspora e cultura africana - influências no Brasil;  
   e) Diversidade e fluxos populacionais; 
    f) Desemprego estrutural e conjuntural; 
   g) Refugiados (decorrentes de guerra, perseguição política, 
raça, religião, condições sanitárias, epidemias etc); 
h) Dinâmicas rurais e urbanas da África: conflitos, lutas sociais 
e relação de interdependência na cidade e no campo. 

● Compreender os diferentes tipos de fluxos migratórios na 

África, suas causas e consequências; 

● Examinar e problematizar os fluxos populacionais, a partir 

da exploração dos sistemas naturais e a expropriação dos 

territórios dos povos nativos, em diferentes contextos 

históricos; 

● Analisar a relação histórica de dependência na formação 

social e cultural da África na construção do mundo 

globalizado. 

História 
1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

 
O mundo contemporâneo: o Antigo Regime em crise 
• As revoluções inglesas e os princípios do liberalismo 
• A questão do iluminismo e suas implicações 
• Revolução Industrial e seus impactos na produção e circulação de 
povos, produtos e culturas 
• Revolução Francesa e seus desdobramentos 
• Revoluções liberais de 1830 
• Rebeliões na América portuguesa: as conjurações mineira e baiana 
 
 
 

 
O mundo contemporâneo: o Antigo Regime em crise 
• Conhecer as particularidades político-sociais da Inglaterra do 
século XVII e analisar os desdobramentos posteriores à 
Revolução Gloriosa. 
• Compreender os principais aspectos conceituais do 
iluminismo e do liberalismo e discutir a relação entre eles e a 
organização do mundo contemporâneo. 
• Analisar os impactos da Revolução Industrial na produção e 
circulação de povos, produtos e culturas. 
• Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa 
e seus desdobramentos na Europa e no mundo. 
• Explicar os movimentos e as rebeliões da América 
portuguesa, articulando as temáticas locais aos processos 
ocorridos na Europa e nas Américas. 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

Os processos de independência nas Américas 
 • Independência dos Estados Unidos da América 
 • A revolução dos escravizados em São Domingo e seus múltiplos 
significados e desdobramentos: o caso Haitiano 
• Os processos de independências latino-americanas e seus sistemas 
políticos 
• Independências na América espanhola 
• O processo de independência do Brasil 
• A tutela da população indígena, a escravidão dos negros e a tutela 
dos egressos da escravidão 
 
 
 
 

Os processos de independência nas Américas 
 • Compreender e aplicar os conceitos de Estado, nação, 
território, governo e país para o entendimento de conflitos e 
tensões. 
 • Identificar a Revolução de São Domingo como evento 
singular e seu desdobramento. 
 • Identificar e contextualizar as especificidades dos diversos 
processos de independência nas Américas, seus aspectos 
populacionais e suas conformações territoriais. 
• Reconhecer o ideário dos líderes dos movimentos 
independentistas e seu papel nas revoluções que levaram à 
independência das colônias hispano americanas. 
• Conhecer as características e os principais pensadores do 
Panamericanismo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Analisar o processo de independência em diferentes países 
latino-americanos e comparar as formas de governo neles 
adotadas. 
• Caracterizar a organização política e social no Brasil desde a 
chegada da Corte portuguesa, em 1808, até 1822 e seus 
desdobramentos para a história política brasileira. 
• Reconhecer e explicar os protagonismos e a atuação de 
diferentes grupos sociais e étnicoraciais nas lutas de 
independência no Brasil, na América espanhola e no Haiti. 
• Discutir a noção da tutela dos grupos indígenas e a 
participação dos negros na sociedade brasileira do final do 
período colonial, identificando permanências na forma de 
preconceitos, estereótipos e violências sobre as populações 
indígenas e negras no Brasil e nas Américas. 

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

O Brasil Independente no século XIX 
• Brasil: Primeiro Reinado 
 • O Período Regencial e as contestações ao poder central 
• O Brasil do Segundo Reinado: política e economia 
 • Territórios e fronteiras: a Guerra do Paraguai 
• O escravismo no Brasil do século XIX: revoltas de escravizados, 
abolicionismo e políticas migratórias no Brasil Imperial 
• A Lei de Terras e seus desdobramentos para a limitação da 
cidadania na política do Segundo Reinado 
• Políticas de extermínio do indígena durante o Império 
 • Campanha abolicionista x abolição gradual da escravidão • Legados 
da escravidão e importância das ações afirmativas 

O Brasil Independente no século XIX 
• Compreender e analisar o equilíbrio das forças e os sujeitos 
envolvidos nas disputas políticas durante o Primeiro Reinado. 
• Descrever, comparar e analisar a diversidade política, social 
e regional nas rebeliões e nos movimentos contestatórios ao 
poder centralizado. 
 • Identificar e analisar os processos econômicos, sociais e 
políticos (internos e externos) durante o Segundo Reinado. 
 • Relacionar as transformações territoriais, em razão de 
questões de fronteiras, com as tensões e conflitos durante o 
Império. 



 

 

•A produção do imaginário nacional brasileiro: cultura popular, 
representações visuais, letras e o 
• Romantismo no Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Reconhecer as questões internas e externas sobre a atuação 
do Brasil na Guerra do Paraguai e discutir diferentes versões 
sobre o conflito. 
• Analisar as condições e exclusões da cidadania na 
sociedade escravista brasileira, discutindo a tutela dos grupos 
indígenas e a participação dos negros na sociedade brasileira 
do final do período colonial, identificando permanências na 
forma de preconceitos, estereótipos e violências sobre as 
populações indígenas e negras no Brasil e nas Américas. 
 • Analisar os atores do processo de abolição da escravatura, 
enfatizando a Campanha Abolicionista protagonizada por 
negros escravizados e libertos, em detrimento ao projeto 
gradual de abolição planejado pelas elites com as leis 
abolicionistas da segunda metade do século XIX. 
• Reconhecer a intelectualidade e o ativismo negro na direção 
do processo abolicionista, valorizando personalidades como: 
Luís Gama, André Rebouças, Adelina, Dragão do Mar, Maria 
Firmina dos Reis, bem como movimentos como Caifazes, 
clubes, associações e jornais dirigidos por abolicionistas 
negros. 
• Analisar imagens da escravidão produzidas pelos viajantes 
estrangeiros no século XIX com vistas a valorização de 
imagens não canônicas que retratem o cotidiano e a cultura 
negra. 
 • Identificar e relacionar aspectos das estruturas sociais da 
atualidade com os legados da escravidão no Brasil e discutir a 
importância de ações afirmativas 
. • Discutir o papel das culturas letradas, não letradas e das 
artes na produção das identidades no Brasil do século XIX. 
. 



 

 

 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

Configurações do mundo no século XIX 
• Primavera dos Povos, Socialismo e Anarquismo 
• Movimento operário e o protagonismo das mulheres 
• Nacionalismo, revoluções e as novas nações europeias 
 • Pensamento e cultura no século XIX: darwinismo e racismo 
 • Uma nova ordem econômica: as demandas do capitalismo industrial 
e o lugar das economias africanas e asiáticas nas dinâmicas globais 
 • Os Estados Unidos da América e a América Latina no século XIX 
• O imperialismo europeu e a partilha da África e da Ásia 
• Uma nova ordem econômica: as demandas do capitalismo industrial 
e o lugar das economias africanas e asiáticas nas dinâmicas globais 
• Os massacres e a desorganização social, econômica e produtiva 
gerada pelas ações imperialistas 
 • As resistências africanas no contexto imperialista, com ênfase no 
caso etíope 
• As relações imperialistas na América Latina 
• A resistência dos povos e comunidades indígenas diante da ofensiva 
civilizatória. 

Configurações do mundo no século XIX 
• Descrever os movimentos revolucionários do século XIX na 
Europa com relação às suas motivações, reivindicações e 
Ideologia. 
• Estabelecer relações causais entre as ideologias raciais e o 
determinismo no contexto do imperialismo europeu e seus 
impactos na África e na Ásia 
• Reconhecer os principais produtos, utilizados pelos 
europeus, procedentes do continente africano durante o 
imperialismo e analisar os impactos sobre as comunidades 
locais na forma de organização e exploração econômica. 
• Caracterizar e contextualizar aspectos das relações entre os 
Estados Unidos da América e a América Latina no século XIX. 
• Conhecer e contextualizar o protagonismo das populações 
locais na resistência ao imperialismo na África e Ásia. 
• Identificar as tensões e os significados dos discursos 
civilizatórios, avaliando seus impactos negativos para os 
povos indígenas originários e as populações negras nas 
Américas. 
. 

 

 
Ciências 

 
1º Bimestre 



 

 

 Conteúdos  Objetivos de aprendizagem 

• Fontes e tipos de energia  
• Energia renovável e não renovável  
• Componentes do circuito elétrico  
• Tipos de circuitos elétricos  
• Transformações da energia elétrica em outros tipos de energia  
• Consumo de energia elétrica  
• Eficiência energética de aparelhos  
• Consumo responsável da energia elétrica.  
• Usinas de geração de energia elétrica  
• Impactos socioambientais da produção de energia elétrica  
• Transmissão e uso responsável da energia elétrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Reconhecer as diferentes fontes e tipos de energia utilizadas 
nas residências e cidades.  
• Classificar as fontes de energia em renováveis e não 
renováveis.  
• Propor e implementar medidas que possibilitem a 
substituição do uso de energias não renováveis por 
renováveis.  
• Identificar e descrever as funcionalidades dos componentes 
que fazem parte do circuito e dos aparelhos elétricos de uma 
residência como, fios, interruptores, lâmpadas, LEDs, 
disjuntores, pilhas, baterias etc.  
• Organizar, de diferentes maneiras lógicas, os componentes 
do circuito elétrico de modo a possibilitar seu funcionamento. 
• Identificar os tipos de transformação de energia que ocorrem 
em aparelhos elétricos residenciais como chuveiro, ferro, TV e 
liquidificador.  
• Discutir as características dos aparelhos que apresentam 
maior consumo de energia e apontar soluções para o uso 
racional.  
• Identificar as potências de diversos aparelhos elétricos 
residenciais.  
• Relacionar a potência do aparelho ao consumo de energia.  
• Estimar o tempo médio de uso mensal de aparelhos elétricos.  
• Calcular o consumo de energia elétrica relacionando 
potência e tempo médio de uso para cada eletrodoméstico, 
avaliando o impacto de cada equipamento no consumo 
mensal. 



 

 

• Avaliar as informações existentes nas etiquetas de indicação 
de eficiência energéticas dos aparelhos residenciais.  
• Reconhecer os equipamentos que apresentam mais 
eficiência energética e menor consumo de energia.  
• Propor ações coletivas sustentáveis que considerem o uso 
de aparelhos mais eficientes e promovam mudanças de 
hábitos de consumo responsável da energia elétrica na escola, 
residência e cidade.  
• Compreender os princípios básicos de funcionamento das 
usinas de geração de energia elétrica – hidroelétrica, 
termoelétrica, nuclear, eólica e solar –, discutindo suas 
semelhanças e diferenças. 
• Discutir e avaliar as vantagens e desvantagens das usinas 
de energia considerando custos e impactos socioambientais 
de geração e transmissão. 

 

 

 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

 
• Fases da Lua e eclipses  
• Características do movimento de rotação e translação da Terra  
• Estações do ano  

• Organizar observações da Lua a olho nu ou utilizando 
equipamentos como lunetas e binóculos e registrar os horários 
de surgimento e o seu formato aparente.  



 

 

• Climas regionais  
• Correntes oceânicas  
• Correntes atmosféricas 
• Previsão do tempo  
• Variáveis envolvidas na previsão do tempo: Temperatura; Pressão; 
Umidade  
• Alterações climáticas  
• Equilíbrio ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Compreender as fases da Lua e eclipses e relacionar esses 
fenômenos às posições relativas entre Sol, Terra e Lua.  
• Construir modelos e dramatizações que simulem e justifiquem 
a ocorrências das fases da Lua e dos eclipses.  
• Descrever as características de cada estação do ano nos 
diferentes hemisférios, apontando as mudanças que ocorrem no 
local em que vive. • Caracterizar os movimentos de rotação e 
translação da Terra e reconhecer a direção e sentido dos 
movimentos, períodos, formato das órbitas, inclinação do plano 
de órbita, inclinação do eixo de rotação.  
• Associar a ocorrência das estações do ano à conjunção dos 
movimentos de rotação e translação e a inclinação do eixo de 
rotação da Terra em relação a sua órbita.  
• Justificar a ocorrência simultânea de estações diferentes nos 
hemisférios da Terra.  
• Utilizar modelos tridimensionais para representar a ocorrência 
das estações do ano.  
• Monitorar o clima local utilizando equipamentos como 
termômetros, hidrômetros, pluviômetros, barômetros etc. 
 

 

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

• Estruturas reprodutivas das plantas  
• Polinizadores  
• Estratégias de reprodução das plantas  
• Reprodução das plantas e seleção natural  

• Identificar as estruturas reprodutivas das plantas, 
relacionando-as às estratégias de reprodução e indicando, 
quando for o caso, a atuação dos polinizadores no processo.  



 

 

• Estratégias de reprodução dos animais  
• Comportamento sexual dos animais  
• Períodos reprodutivos dos animais  
• Competição intra-espécie e reprodução  
• Seleção natural e reprodução dos animais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Identificar adaptações reprodutivas das plantas, associando-as 
à seleção natural.  
• Discorrer sobre a interação dos fatores ambientais e da 
competição intra- e interespécies no desenvolvimento de 
estratégias e estruturas reprodutivas nas plantas.  
• Conhecer as principais estratégias reprodutivas dos animais.  
• Associar a variedade de estratégias reprodutivas nos animais 
ao processo de seleção natural.  
• Identificar fatores ambientais e biológicos que influenciam a 
modificação das espécies em termos de estruturas e estratégias 
reprodutivas. 
• Destacar a atuação da seleção natural na modificação das 
espécies ao longo do tempo, dando ênfase às estratégias e 
estruturas reprodutivas. 
 
 

 

 

 

 

 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 



 

 

 
• Sistema reprodutor masculino, feminino e intersexo  
• Puberdade  
• Hormônios do sistema reprodutor  
• Maturação do sistema reprodutor e puberdade  
• Transformações físicas e psíquicas provocadas pelos hormônios 
sexuais  
• Métodos contraceptivos 
• Cuidados com o corpo: relações sexuais  
• Gravidez na adolescência  
• Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e gravidez  
• Estatuto da criança e do adolescente: o Artigos 3º, 4º, 8º, 13, 15, 16, 
17 e 18.  
• IST: sintomas, agentes causadores, modos de transmissão e 
prevenção  
• Agentes de saúde, orientação médica e conhecimento no combate e 
prevenção de infecções sexualmente transmissíveis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conhecer as transformações físicas e psíquicas promovidas 
pela atuação dos hormônios sexuais na puberdade.  
• Identificar as principais glândulas que atuam no 
amadurecimento do sistema reprodutor do ser humano.  
• Destacar a atuação do sistema nervoso no processo de 
transformação das glândulas sexuais e amadurecimento 
reprodutivo.  
• Relacionar as transformações do corpo ocorridas na 
puberdade com a atuação das glândulas e hormônios sexuais 
coordenados pelo sistema nervoso.  
• Conhecer os principais métodos contraceptivos e reconhecer 
que diferem em termos de atuação no organismo e eficácia.  
• Discutir sobre a corresponsabilidade e o respeito com o próprio 
corpo e entre os indivíduos na escolha e uso de métodos 
contraceptivos.  
• Conhecer as responsabilidades e o respeito dos pais em 
relação aos seus filhos, no que tange às diferenças individuais, 
intelectuais, físicas, socioeconômicas, étnico raciais, de gênero, 
de orientação sexual, de idade e culturais.  
• Conhecer o conceito de ISTs e as principais infecções sexuais 
que afetam os indivíduos contemporâneos.  
• Identificar os agentes causadores das ISTs e discorrer sobre 
prevenção de ISTs indicando os métodos de prevenção mais 
eficazes. 
• Representar situações nas quais há ênfase na importância da 
orientação médica e da educação na prevenção e combate às 
ISTs. 

 

 



 

 

Organização Curricular – Bloco II etapa B – 9º Ano 

Artes 

1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

●Elementos básicos da linguagem visual relacionados ao estilo 
artístico e período histórico 
● Expressionismo: tendência para traduzir em linhas e cores 
sentimentos mais dramáticos do homem 
●Introdução ao desenho tridimensional. 

●Reconhecer diferentes tipos de obra de arte e suas 
características próprias e compreender tendências 
artísticas do século XX. 
●Conhecer e identificar os estilos/movimentos artísticos e a 
cultura produzida humanidade; respeitar e valorizar a 
diversidade cultural pela e perceber a arte como 
linguagem expressiva estética e comunicacional. 
●Conhecer e utilizar elementos básicos da linguagem visual 
em espaço bidimensional e tridimensional em diferentes 
possibilidades expressivas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

●Abstracionismo: relação de elementos da linguagem visual 
(ponto, linha e plano) 
●Expressionismo 
●Impressionismo: Início das grandes tendências do século XX. 
●Releitura de obras de arte: Impressionismo e Expressionismo. 

●Compreender o universo da linguagem visual. 
●Conhecer e utilizar elementos básicos da linguagem visual em 
espaço bidimensional e tridimensional em diferentes 
possibilidades expressivas 
●Construir uma relação de autoconfiança com a produção 
artística pessoal e conhecimento estético, respeitando a própria 
produção e a dos colegas. 

 

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

 

●Diferença entre cor luz e cor pigmento 
●Pós-Impressionismo: uso arbitrário da cor, definida e limitada por 
linhas de contorno visíveis. 
 
 
 
 
 
 

●Desenvolver um pensamento reflexivo sobre a realidade a 
partir da 
análise crítica, da pesquisa e investigação do objeto artístico 
contextualizado.  
●Compreender o universo da linguagem visual. 
●Compreender e utilizar a arte como linguagem, mantendo 
uma atitude de busca pessoal e ou coletiva, articulando a 
percepção, a imaginação, a emoção, a investigação, a 
sensibilidade e a elementos básicos da linguagem visual 



 

 

 relacionados ao estilo artístico e período histórico reflexão ao 
realizar e fruir produções artísticas. 

 

 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

 
●Tendências de novas profissões ligadas à arte e a tecnologias 
contemporâneas 
●Arte Cinética, Vídeo e os elementos da linguagem videográfica, 
Animação (Stop Motion) 
● Conceitos da linguagem cinematográfica, tais como: captura 
de imagem, ângulos, enquadramento, recursos de montagem etc. 
 

 
● Identificar profissões que envolvem o universo artístico 
●Compreender e utilizar a arte como linguagem, mantendo 
uma atitude de busca pessoal e ou coletiva, articulando a 
percepção, a imaginação, a emoção, a investigação, a 
sensibilidade e a reflexão ao realizar e fruir produções artísticas 
●Produzir conteúdo audiovisual a partir de dispositivos móveis 
e outros. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Português 
 
1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

*Leitura e interpretação de texto. 
*Frase, oração e período. 
*Período composto por coordenação (revisão ). 
*Período composto por subordinação. 
*Orações subordinadas substantivas. 
*Ortoépia e prosódia. 
*Repetição do “QUE”. 
* Pontuação nas orações subordinadas substantivas. 
*Produção de texto: contos e vlogs de opinião. 
 

*Conhecer as características de um conto. 
*Diferenciar período composto por coordenação de período 
composto por subordinação. 
*Reconhecer e identificar conjunções e orações coordenadas 
e subordinadas substantivas. 
*Escrever contos utilizando os recursos da linguagem para 
obter expressividade. 

 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 



 

 

 
*Leitura e interpretação de texto. 
*Pronome relativo. 
*Orações subordinadas adjetivas. 
*Orações subordinadas adverbiais. 
*Uso dos pronomes demonstrativos. 
*Pontuação nas orações subordinadas adverbiais. 
*Produção de texto: crônicas e reportagens. 
 

*Conhecer as principais características de uma crônica e de uma 
reportagem. 
*Compreender e reconhecer as diferentes formas de pronomes 
relativos. 
*Compreender e reconhecer todos os tipos de orações 
subordinadas adjetivas e adverbiais. 
*Saber quando usar os pronomes demonstrativos. 
*Produzir crônicas e reportagens usando suas características. 
 

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

*Leitura e interpretação de texto. 
*Concordância verbal e nominal. 
*Regência verbal e nominal. 
*Colocação pronominal. 
*Uso de “onde” e “ aonde”; “se não” e “senão”. 
*Uso de crase. 
*Produção de texto: dramatização; júri  simulado. 
 

 

*Ler e compreender roteiro de TV e de cinema. 
*Conhecer as regras de concordância verbal e nominal. 
*Compreender o uso da regência verbal e nominal. 
*Compreender e fazer uso da colocação pronominal de acordo 
com a norma padrão. 
*Identificar e compreender os usos das palavras “onde” e 
“aonde”; “se não” e “senão”. 
*Analisar o emprego da crase. 
*Produzir um roteiro de TV com base em um conto. 
*Reconhecer as características do gênero roteiro de cinema. 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

*Leitura e interpretação de texto. 
*Estrutura das palavras: radical e afixos. 
*A formação de palavras e os novos sentidos. 

*Conhecer as características do gênero resenha. 
*Ler e analisar uma obra sobre a qual foi escrita a resenha. 



 

 

*Estruturas das palavras. 
*Os sufixos de graus e os novos sentidos. 
*Processos de formação de palavras. 
*Uso das aspas. 
*Produção de texto: elaboração de resenha e campanha de 
propaganda. 
OBSERVAÇÃO: *Será trabalhado todos os bimestres com “mapa 
mental. 

*Conhecer e compreender a estrutura e a formação de 
palavras e a criação de novos sentidos. 
*Analisar o uso de aspas em textos de diferentes gêneros. 
*Planejar e elaborar uma resenha de acordo com as 
características desse gênero. 
*Reconhecer as características do anúncio publicitário e do 
anúncio de propaganda. 
*Produzir anúncio publicitário. 

 
 

Educação Física 
1º Bimestre 

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

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



 

 

-Disfunções relacionadas à alimentação e/ou prática excessiva 
de atividade física.   
 

-Participar de práticas corporais, adaptando suas 
capacidades às características da atividade. 

 

 

 

 

 

2º Bimestre 

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

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



 

 

-Promover aulas teóricas com envolvimento dos alunos na 
elaboração de regulamentos. 
-Aprimorar e ampliar as habilidades psicomanuais e 
intelectuais. 

 

 

 

 

 

 

3º Bimestre 

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

-Promover a prática de atividades físicas. 
-Vivenciar e valorizar a consciência corporal, permitindo o 
autoconhecimento, reconhecendo suas capacidades e 
limitações através de atividades rítmicas, expressivas e 
esportivas.   
Participar de práticas corporais adaptando suas capacidades 
às características da atividade. 
-Promover a participação em jogos que gerem atitudes de 
respeito mútuo. 
-Conhecer as regras dos esportes coletivos e individuais, 
relacionando-as  com normas de convívio social.  



 

 

 
 
 
 

-Utilizar meios diversos que conduzam à essa 
conscientização. 
-Promover aulas teóricas e práticas.  
-Criar, recriar, e resgatar brincadeiras, jogos, esportes e 
danças, vivenciando-as para ampliação de oportunidades 
motoras.    
 

 

 

 

 

 

 

 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos 
-Modalidade por afinidade 

-Problemas relacionados ao esporte: doping, corrupção e 
violência.  
-Vitória, derrota, superação, aceitação, respeito, compreensão, 
ética.   
-Jogos adaptados, jogos pré desportivos, iniciação em esportes.  
--Profissionalismo no esporte.   

-Executar e participar dos jogos com regras simples e 

adaptadas 
-Desenvolver habilidades motoras básicas e específicas 
utilizadas em diversas modalidades esportivas. 
-Valorizar o próprio desempenho em situações competitivas, 
recreativas ou cooperativas desvinculadas do resultado.  
-Conhecer e identificar conceitos necessários para a prática 
de atividade física que proporcione benefícios à saúde. 



 

 

-Promover atividades teóricas. 
-Vivenciar situações problema por meio de brincadeiras e 
jogos.  
-Conhecer e vivenciar técnicas e ou táticas relativas aos 
jogos, lutas, e esportes e atividades rítmico expressivas. 
- Compreender criticamente condições de trabalho ligadas 
ao mundo profissional relativo às atividades físicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglês 

1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

⮚ Presente Perfeito: since, for, already, yet, ever 
⮚ Presente perfeito, presente simples e passado simples 

⮚ Reconhecer cada tempo verbal (Presente perfeito, 
presente simples e passado simples) 

⮚ Empregar corretamente cada tempo verbal (Presente 
perfeito, presente simples e passado simples) 



 

 

⮚ Empregar corretamente cada partícula relacionada ao 
presente perfeito (since, for, already, yet, ever) 

 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

⮚ Verbos modais: possibilidade, permissão, obrigação, conselho 
⮚ Pronomes reflexivos 

⮚ Entender o contexto de uso dos verbos modais 
⮚ Empregar os verbos modais corretamente 
⮚ Empregar os pronomes reflexivos corretamente 

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

⮚ Substantivos contáveis e incontáveis 
⮚ Quantificadores: many, much, few, little, a lot of 

⮚ Distinguir substantivos contáveis e incontáveis 
⮚ Empregar os quantificadores corretamente 

 

 

 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

⮚ Voz passiva 
⮚ Revisão dos tempos verbais 

⮚ Reconhecer os tempos verbais nos diversos contextos 
de uso 



 

 

⮚ Empregar os tempos verbais corretamente 
⮚ Reconhecer a voz passiva 
⮚ Empregar a voz passiva corretamente 

Referências bibliográficas 

⮚ Currículo em Movimentos SEDF (Ensino Fundamental) 

⮚ Base Nacional Comum Curricular (Ensino Fundamental) 

⮚ Time to Share (livro didático do ano 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

1º Bimestre 



 

 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

 

 

1. Números Reais 
1.1 Números Racionais 
1.2 Números Irracionais 
1.3 Potenciação 

1.3.1 Potências com expoente fracionário  
1.4 Radiciação 

1.4.1 Propriedades dos radicais 
1.4.2 Simplificação de radicais 
1.4.3 Operações com radicais 
1.4.4 Racionalização 

 

2. Matemática financeira 
2.1 Porcentagem 
2.2 Juros 
2.3 Acréscimos e descontos sucessivos 

 

3. Equações do 2º grau e sistemas de equações 
3.1 Resolução de equações do 2º grau 
3.2 Aplicação da fórmula de Bháskara 
3.3 Resolução de Equações polinomiais (fatoração) 
3.4 Estudando as raízes de equações do 2º grau 

 

 

 

● Reconhecer, comparar e ordenar números reais, com apoio 
na relação com os pontos na reta numérica. 
 

● Compreender os sistemas de medidas, diferentes notações, 
incluindo unidades de medidas muito pequenas (mili, micro, 
nano e pico); 
 

● Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com 
expoentes fracionários; 
 

● Resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive 
em notação científica, envolvendo diferentes operações; 
 

● Resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagem, 
com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e 
determinação de taxas percentuais, preferencialmente com 
o uso de tecnologias digitais, no contexto de educação 
financeira. 
 

● Compreender o processo de fatoração de expressões 
algébricas com base nas relações com produtos notáveis, 
resolvendo problemas que possam ser representados por 
equações polinomiais do 2º grau. 



 

 

 

 

 

● Aplicar corretamente a fórmula de Bháskara para a 
determinação das raízes da equação de 2º grau; 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

 

4. Funções 
4.1 Noções de função 
4.2 Representação gráfica de uma função de variável real 
4.3 Função Afim 
4.4 Função quadrática 

 

5. Sistemas de equações com duas incógnitas 
6. Razão 
7. Proporção 
8. Regra de três simples 
9. Regra de três compostas 

 

 

 

 

 

● Compreender as funções como relação de dependência 
unívoca entre duas variáveis e suas relações numéricas, 
algébricas e gráficas, utilizando o conceito para analisar 
situações que envolvam relações funcionais entre duas 
variáveis. 
 

● Resolver problemas que envolvam a razão entre duas 
grandezas de espécies diferentes; 
 

● Resolver e elaborar problemas que envolvam relações de 
proporção direta e inversa entre duas ou mais grandezas. 
 

● Identificar e resolver problemas que envolvam regras de três 
simples e compostas. 

 



 

 

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

 

10. Semelhança 
10.1 Ângulos opostos pelo vértice 
10.2 Segmentos proporcionais 
10.3 Semelhanças de figuras 
10.4 Homotetia 
10.5 Triângulos semelhantes 

 

11. Relações no triângulo retângulo 
11.1 Teorema de Pitágoras 
11.2 Relações trigonométricas no triângulo retângulo 
11.3 Tabela Trigonométrica 

 

12. Figuras Espaciais 
12.1 Prismas e cilindros 

 

 

 

 

 

 

● Demonstrar relações simples entre ângulos formados por 
retas paralelas cortadas por uma transversal. 
 

● Reconhecer as condições necessárias e suficientes para 
que dois triângulos sejam semelhantes; 
 

● Demonstrar as relações métricas do triângulo retângulo, 
utilizando semelhança de triângulos; 
 

● Resolver e elaborar problemas de aplicação do teorema de 
Pitágoras ou das relações entre retas paralelas cortadas por 
uma secante; 
 

● Estabelecer relações trigonométricas no triângulo retângulos 
utilizando os valores da tabela trigonométrica no cálculo do 
seno, cosseno e tangente;  
 

● Reconhecer e elaborar problemas que envolvam medidas de 
volume de prismas e cilindros retos; 



 

 

 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 



 

 

 

13. Polígonos Regulares 
13.1 Inscritos e circunscritos em uma circunferência 
13.2 Relações entre arcos 

 

14. Estatística e Probabilidade 
14.1 Gráficos e tabelas 
14.2 Média aritmética, moda e mediana 
14.3 Leitura e interpretação de gráficos 
14.4 Pesquisa amostral 
14.5 Probabilidade   

 

 

 

 
●Resolver problemas por meio do estabelecimento de relações de 
arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, fazendo 
uso, inclusive, de softwares de geometria dinâmica; 
 
●Descrever um algoritmo para a construção de um polígono regular 
cuja medida do lado seja conhecida; 
 
●Construir o espaço amostral de experimentos, utilizando o princípio 
multiplicativo que indica a probabilidade de um evento, por meio da 
razão, verificando que a soma das probabilidades de todos resultados 
individuais é igual a 1. 
 
●Resolver e elaborar problemas de contagem que envolvam o 
princípio multiplicativo por meio do diagrama de árvores, tabelas e 
esquemas. 
 
●Compreender a conveniência do agrupamento de dados e elaborar 
uma tabela de frequência, utilizando intervalos de classes; 
 
●Escolher e elaborar gráficos mais adequados (colunas, barras, 
setores, linhas, histogramas e polígonos de frequência) para 
apresentar determinado conjunto de dados. 
 

 
 

Geografia 
 



 

 

1º Bimestre 

Conteúdo Objetivos de Aprendizagem 

● A construção do Mundo Globalizado: 
a) Globalização; 
b) Inovações técnicas e transformações espaciais; 
c) Mudanças no mundo do trabalho; 
d) Globalização e cultura; 
e) Organizações Internacionais 

● Identificar a integração mundial e suas interpretações: 
globalização e mundialização; 

● Observar as transformações do espaço na sociedade urbano-
industrial; 

● Analisar a atuação das corporações internacionais e das 
organizações  econômicas mundiais  na vida da população em 
relação ao consumo, à cultura  e à mobilidade. 

 

2º Bimestre 

Conteúdo Objetivos de Aprendizagem 

● Europa: 
 Localização, regionalização do espaço natural. 

Aspectos Demográficos, políticos  e econômicos. 

Reconfiguração do espaço político. 

 

● Identificar  e relacionar aspectos físicos, ambientais, 
demográficos, políticos, sociais e econômicos do continente 
europeu. 

 

 



 

 

3º Bimestre 

Conteúdo Objetivos de Aprendizagem 

● Ásia: 
 Localização, regionalização do espaço natural. 

Aspectos Demográficos, políticos  e econômicos, com 

ênfase nos Tigres Asiáticos, China e Japão. 

Diversidade cultural, conflitos étnicos, políticos e 

religiosos. 

● Identificar  e relacionar aspectos físicos, ambientais, 
demográficos, políticos, sociais e econômicos do continente 
asiático. 

 

4º Bimestre 

Conteúdo Objetivos de Aprendizagem 

● Oceania e Antártida: 
Cartografia: localização e regionalização; 

Aspectos demográficos, políticos, sociais e 

econômicos, com ênfase na Austrália e Nova 

Zelândia. 

● Participação  brasileira na Antártida. Questões 

ambientais e pesquisas científicas no continente. 

● Localizar, identificar as características territoriais dos continentes: 
Europa, Ásia, Oceania e Antártica. 

● Identificar e relacionar aspectos físicos, ambientais, demográficos e 
econômicos da Oceania. 

● Pesquisar aspectos físicos, ambientais do continente Antártico e o 
Tratado da Antártida. 



 

 

Tratado da Antártida: conflito de interesses 

globais. 

 
História 

1º Bimestre 

Conteúdos 
 

Objetivos de aprendizagem 

O nascimento da República no Brasil e os processos históricos até a 
metade do século XX. 
Experiências republicanas e práticas autoritárias: as tensões e 
disputas do mundo contemporâneo 
• A proclamação da República e seus primeiros desdobramentos 
• A questão da inserção dos negros no período republicano do pós-
abolição 
• Os movimentos sociais e a imprensa negra: a cultura afro-brasileira 
como elemento de resistência e superação das discriminações 
• Primeira República e suas características: contestações e 
dinâmicas da vida política e cultural no Brasil entre 1900 e 1930 
• A institucionalização do regime oligárquico: coronelismo, política dos 
governadores, política do café com leite. 
• Movimentos de resistência no campo e na cidade: Revoltas 
Canudos, Contestado, Cangaço, Chibata, Vacina e Movimento 
Operário 
• O período varguista e suas contradições 
• O trabalhismo e seu protagonismo político 
• A participação feminina na luta por direitos 
• A questão indígena durante a República (até 1964) 
• A questão indígena e afrodescendente durante a República 

O nascimento da República no Brasil e os processos históricos 
até a metade do século XX 
• Descrever e contextualizar os principais aspectos sociais, 
culturais, econômicos e políticos da emergência da República 
no Brasil. 
• Identificar os mecanismos de inserção dos negros na 
sociedade brasileira pós-abolição e avaliar os seus resultados. 
• Discutir a importância da participação da população negra na 
formação econômica, política e social do Brasil. 
• Compreender o sistema oligárquico brasileiro da primeira 
república, efetivado por práticas clientelistas e identificar 
permanências dessas práticas políticas na atualidade. 
• Identificar os processos de urbanização e modernização da 
sociedade brasileira e avaliar suas contradições. 
• Relacionar a industrialização com a formação do movimento 
operário brasileiro no início do século XX identificando as 
ideologias presentes, especialmente o anarquismo e pautas 
operárias. 
• Analisar a emergência de movimentos sociais urbanos e 
rurais, traçando paralelo com movimentos populares da 
atualidade. 



 

 

(até 1964) 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Identificar as condições políticas que viabilizaram a vitória do 
movimento de 1930. 
• Discutir o papel do trabalhismo como força política, social e 
cultural no Brasil. 
• Reconhecer o papel das mulheres na luta por direitos, em 
especial os trabalhistas e o direito ao voto na primeira metade 
do século XX. 
• Identificar e explicar, em meio a lógicas de inclusão e 
exclusão, as pautas dos povos indígenas, no contexto 
republicano (até 1964), e das populações afrodescendentes. 

 
2º Bimestre 

 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 
Totalitarismos e conflitos mundiais 
• O mundo em conflito: a Primeira 
Guerra Mundial 
• A questão da Palestina 
• A Revolução Russa 
• A crise capitalista de 1929 e suas 
consequências mundiais 
• A emergência do fascismo e do 
nazismo 
• A Segunda Guerra Mundial 
• Judeus e outras vítimas do holocausto como ciganos, deficientes 
físicos, homossexuais e minorias 
religiosas 
• As guerras mundiais, a crise do colonialismo e o advento dos 
nacionalismos africanos e asiáticos 
• A Organização das Nações Unidas 

• Relacionar as dinâmicas do capitalismo às suas crises, aos 
grandes conflitos mundiais e aos conflitos vivenciados na 
Europa. 
• Compreender as bases do Oriente Médio com a 
desintegração do Império Otomano e o surgimento da 
questão da Palestina. 
• Compreender as especificidades e os desdobramentos 
mundiais da Revolução Russa e seu significado 
histórico. 
• Analisar a crise capitalista de 1929 e seus desdobramentos 
em relação à economia global. 
• Descrever e contextualizar os processos da emergência do 
fascismo e do nazismo, a consolidação dos Estados totalitários 
e as práticas de extermínio (como o 
holocausto). 



 

 

(ONU) e a questão dos Direitos 
Humanos 
 
 
 
 
 

• Discutir as motivações que levaram à criação da Organização 
das Nações Unidas (ONU) no contexto do pós-guerra e os 
propósitos dessa organização. 
• Relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de 
afirmação dos direitos fundamentais e de 
defesa da dignidade humana, valorizando as instituições 
voltadas para a defesa desses direitos e para a identificação 
dos agentes responsáveis por sua violação. 

3º Bimestre 
 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 
• A estrutura democrática brasileira entre 1946 e 1964. 
Industrialização e processo de urbanização 
• Discussões acerca da construção de Brasília e das regiões 
administrativas do Distrito Federal 
• A ditadura militar e os processos de resistência 
• As questões indígena e negra na ditadura militar 
• O processo de redemocratização: a Constituição de 1988 e a 
emancipação das cidadanias (analfabetos, indígenas, negros, 
jovens etc.) 
• A história recente do Brasil: transformações políticas, 
econômicas, sociais e culturais de 1989 aos dias atuais 
• Os protagonismos da sociedade civil e as alterações da sociedade 
brasileira 
• A questão da violência contra populações marginalizadas 
• O Brasil e suas relações internacionais na era da globalização 
 
 
 
 

Modernização, ditadura militar e redemocratização: o Brasil 
após 1946 
• Identificar e analisar processos sociais, econômicos, culturais 
e políticos do Brasil a partir de 1946. 
• Descrever e analisar as relações entre as transformações 
urbanas e seus impactos na cultura brasileira 
entre 1946 e 1964 e na produção das desigualdades regionais 
e sociais. 
• Identificar e compreender o processo que resultou na 
ditadura militar no Brasil e discutir a emergência de 
questões relacionadas à memória e à justiça sobre os casos 
de violação dos direitos humanos. 
• Discutir os processos de resistência e as propostas de 
reorganização da sociedade brasileira durante a ditadura 
militar. 
• Identificar e relacionar as demandas indígenas e quilombolas 
como forma de contestação ao modelo 
desenvolvimentista da ditadura. 



 

 

 
 
 
 

• Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira do 
final do período ditatorial até a Constituição de 1988. 
• Identificar direitos civis, políticos e sociais expressos na 
Constituição de 1988 e relacioná-los à noção de cidadania e 
ao pacto da sociedade brasileira de combate a diversas 
formas de preconceito, como o racismo. 
• Analisar as transformações políticas, econômicas, sociais e 
culturais de 1989 aos dias atuais, identificando 
questões prioritárias para a promoção da cidadania e dos 
valores democráticos. 
• Discutir e analisar as causas da violência contra populações 
marginalizadas (negros, indígenas, mulheres, homossexuais, 
camponeses, pobres, entre outros). 
• Relacionar as transformações da sociedade brasileira aos 
protagonismos da sociedade civil após 1989. 
• Posicionar-se em relação às políticas afirmativas e de 
inclusão social. 
• Compreender o papel da representatividade social e política 
e avaliar o papel dos cidadãos brasileiros em sua construção. 
• Relacionar aspectos das mudanças econômicas, culturais e 
sociais ocorridas no Brasil a partir da década de 1990 ao papel 
do País no cenário internacional na era da globalização. 
• Reconhecer a posição do Brasil na economia mundial e 
avaliar os benefícios e prejuízos resultantes dessa inserção. 

 
4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 
A história recente 
• A Guerra Fria: confrontos de dois modelos políticos 
• Contestações e revoluções na Guerra Fria 

A história recente 
• Identificar e analisar aspectos da Guerra Fria, seus principais 
conflitos e as tensões geopolíticas no interior 



 

 

• A Revolução Cubana 
• A Revolução Cultural Chinesa 
• Primavera de Praga 
• Maio de 1968 
• Movimentos culturais no Brasil e no 
 •Mundo na década de 1960 
•As experiências ditatoriais na 
•América Latina 
• Os processos de independência na 
África e na Ásia 
• Pan-Arabismo, Pan-Africanismo, e o movimento Negro nos EUA, 
África e Brasil. 
• O fim da Guerra Fria e o processo de globalização. 
• Políticas econômicas na América Latina. 
• Os conflitos do século XXI, a questão do terrorismo e o dilema dos 
refugiados. 
• Pluralidades e diversidades identitárias na atualidade: movimento 
negro, feminista, LGBT, entre outros. 
• As pautas dos povos indígenas no século XXI e suas formas de 
inserção no debate local, regional, nacional e internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dos blocos liderados por soviéticos e estadunidenses. 
• Reconhecer ideário e imaginário social de luta contra a ordem 
bipolar pela liberdade. 
• Descrever e analisar as experiências ditatoriais na América 
Latina, seus procedimentos e vínculos com o 
poder, em nível nacional e internacional, e a atuação de 
movimentos de contestação às ditaduras. 
•Comparar as características dos regimes ditatoriais latino-
americanos, com especial atenção para a censura 
política, a opressão e o uso da força, bem como para as 
reformas econômicas e sociais e seus impactos. 
• Caracterizar e discutir as dinâmicas do colonialismo no 
continente africano e asiático e as lógicas de resistência das 
populações locais diante das questões internacionais. 
• Reconhecer as perspectivas de emancipação, liberação e 
descolonização do poder, do ser e do saber no movimento 
pan-africano. 
• Analisar mudanças e permanências associadas ao processo 
de globalização, considerando os argumentos dos 
movimentos críticos às políticas globais. 
• Discutir as motivações da adoção de diferentes políticas 
econômicas na América Latina, assim como seus 
impactos sociais nos países da região. 
• Analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do 
terrorismo na contemporaneidade, incluindo os movimentos 
migratórios e os choques entre diferentes grupos e culturas. 
• Identificar as transformações ocorridas no debate sobre as 
questões da diversidade no Brasil durante o século XX e 
compreender o significado das mudanças de abordagem em 
relação ao tema. 



 

 

• Identificar e discutir as diversidades identitárias e seus 
significados históricos no início do século XXI, combatendo 
qualquer forma de preconceito e violência. 
• Relacionar as conquistas de direitos políticos, sociais e civis 
à atuação de movimentos sociais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ciências Naturais 

1º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

 
• Estrutura da matéria 
• Modelo de constituição da matéria 
• Aspectos quantitativos das transformações químicas 
• Ligações químicas 
• Elementos químicos 
• Modelos de estrutura da matéria 
• Composição da luz branca 
• Cores primárias de luz 
• Luz e cor de objetos 

 
• Apontar situações do cotidiano em   que as mudanças de 
estados físicos de materiais podem ter impactos 
significativos. 
• Discutir as mudanças de estados físicos da matéria, 
identificando as variáveis envolvidas nesses processos. 
• Explicar as transformações de estado físico com base no 
modelo de constituição submicroscópica da matéria. 
• Propor mecanismos para evitar as mudanças de estado da 
matéria em situações que estas são indesejáveis. 



 

 

• Mecanismos e aparelhos de transmissão e recepção de imagem e 
som 
• Radiações eletromagnéticas 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

• Identificar nas situações cotidianas as transformações que 
ocorrem na natureza, nas fábricas, nos veículos, no nosso 
corpo, relacionando-as aos diferentes tipos de reações 
químicas. 
• Reconhecer e distinguir reagentes e produtos de uma reação 
química, estabelecendo proporções entre suas 
massas. 
• Discutir a formação de novas substâncias a partir da quebra 
e formação de ligações entre os elementos químicos. 
• Associar a ocorrência dos elementos químicos ao mundo 
natural e relacioná-los à manutenção da vida e 
ao mundo tecnológico. 
• Reconhecer que modelos são descrições aproximadas da 
realidade, com limitações e aplicações em situações 
específicas. 
• Analisar a evolução dos principais modelos da estrutura da 
matéria, considerando contextos históricos, sociais e 
tecnológicos. 
• Discutir os modelos que descrevem mais apropriadamente 
os átomos e a composição de moléculas simples. 
• Discutir se as cores dos ambientes influenciam na 
temperatura, na claridade, no bem estar, na 
percepção e no ofuscamento de objetos. 
• Avaliar o impacto de cada equipamento no consumo mensal 
e no valor da conta de energia elétrica. 
• Avaliar as informações existentes nas etiquetas de indicação 
de eficiência energéticas dos aparelhos 
residenciais. 
• Reconhecer os equipamentos que apresentam mais 
eficiência energética e menor consumo de energia. 



 

 

• Propor ações coletivas sustentáveis que considerem o uso 
de aparelhos mais eficientes e promovam mudanças de 
hábitos de consumo responsável da energia elétrica. 
• Discutir como a energia elétrica chega e é usada na escola, 
residência e cidade. 
• Compreender os princípios básicos de funcionamento das 
usinas de geração de energia elétrica – hidroelétrica, 
termoelétrica, nuclear, eólica e solar –, discutindo suas 
semelhanças e diferenças. 
• Planejar e executar experimentos que evidenciem a  
composição da luz branca. 
• Construir aparatos que evidenciem que a luz branca é 
formada pela união das luzes primárias azul, 
vermelha e verde. 
• Provar experimentalmente que a cor de um objeto está 
relacionada à cor da luz que o ilumina. 
• Apontar e justificar as cores de pigmentos e as cores de luz 
que são mais adequadas para ambientes específicos como 
hospitais, escolas, órgãos públicos, comércios etc. 
• Debater a revolução nos sistemas de comunicação com base 
na evolução Investigar os mecanismos de 
transmissão e recepção de dados via ondas de rádio, cabos e 
via Internet, identificando as funções de objetos 
como rádios, televisão, antenas, satélites, computadores, rede 
de Internet etc. nos processos de transmissão de imagem e 
som. 
• Argumentar sobre as transformações sociais e culturais 
proporcionadas pelo acesso a novas mídias sociais baseadas 
na transmissão via Internet de imagem e som. 



 

 

• Explorar as implicações do uso das radiações 
eletromagnéticas em controle-remoto, telefone celular, 
forno de micro-ondas, fotocélulas etc. 
• Reconhecer as fontes das diferentes radiações 
eletromagnéticas. 
• Classificar as radiações eletromagnéticas por suas 
frequências e comprimentos de onda. 
• Discutir o papel do avanço tecnológico na aplicação das 
radiações na medicina diagnóstica (raio X, ultrassom, 
ressonância nuclear magnética) e no tratamento de doenças 
(radioterapia, cirurgia ótica a laser, infravermelho, 
ultravioleta etc.). 
 

 

 

 

 

2º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

• Hereditariedade 
• Transmissão de informação genética; 
• Relação entre ascendência e descendência 
• Reprodução e transmissão da informação genética 
• Informação genética e características físicas 

• Compreender a atuação dos gametas na transmissão de 
informação genética. 
• Associar as características físicas entre as gerações de uma 
mesma família. 



 

 

• História da genética 
• Noções básicas da genética mendeliana 
• Experimentos de Mendel 
• Genes e traços hereditários 
• Alelos dominantes e alelos recessivos 
 

• Compreender que o patrimônio genético de um indivíduo é 
fornecido em igual parte pelos gametas dos genitores. 
• Conhecer as principais leis estabelecidas pela genética 
mendeliana. 
• Compreender a atuação dos genes na constituição físicas 
dos organismos. 
• Associar a interação dos alelos para a formação das 
características dos indivíduos. 
• Destacar a diferença entre genótipo e fenótipo. 
• Resolver situações-problema envolvendo a transmissão de 
características hereditárias. 
• Explorar modelos que representem o processo de 
transmissão de informação genética entre gerações. 



 

 

3º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

• História do pensamento evolucionista; 
• Ideias evolucionistas de Darwin e Lamarck 
• Seleção natural e evolução das espécies 
• Diversidade biológica 
• Variação genética 
• Mutações aleatórias 
• Ancestral comum 
• Seleção natural, ambiente e adaptação 
• Surgimento de novas espécies 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conhecer a história do pensamento evolucionista; 
• Destacar o ineditismo das ideias de Lamarck e Darwin 
considerando o contexto histórico. 
• Destacar a contribuição da teoria da evolução e do conceito de 
seleção natural de Darwin ao pensamento evolucionista. 
• Comparar as diferenças e semelhanças entre as ideias 
evolucionistas de Lamarck e Darwin. 
• Associar as ideias evolucionistas de Darwin à diversidade 
biológica observada. 
• Ilustrar a atuação da seleção natural em populações animais. 
• Associar a transmissão de características genéticas ao 
surgimento de variações em uma determinada espécie. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

4º Bimestre 

Conteúdos Objetivos de aprendizagem 

• Unidades de Conservação 
• Tipos de Unidades de Conservação 
• Objetivos e importância das Unidades de Conservação 
• Meio ambiente e sustentabilidade 
• Mitigação de problemas e riscos ambientais 
• Atores e fatores envolvidos em desequilíbrios ambientais 
• Consumo consciente 
• Poder público, sociedade civil e meio ambiente 
• Composição, estrutura e localização do Sistema Solar no Universo 
• O Sistema Solar e a Via Láctea 
• A Via Láctea e o Universo 
• Diferentes leituras do céu pelos povos e necessidades culturais 
• Sobrevivência da vida humana fora da Terra 
  

 
• Conhecer o que são Unidades de Conservação. 
• Conhecer os principais tipos de Unidades de Conservação. 
• Destacar e justificar as diferenças entre os tipos de Unidades 
de Conservação. 
• Compreender que as Unidades de Conservação são 
estabelecidas com os objetivos de preservar e/ou conservar 
determinadas regiões, e estipulam legalmente as atividades 
que poderão ser realizadas em suas áreas para garantir a 
preservação e conservação da biodiversidade e do 
patrimônio e recursos 
• Pesquisar estratégias e ações bem- sucedidas na solução de 
problemas e riscos ambientais. 
• Identificar problemas ambientais que afetam a sociedade local, 
como a escola ou a comunidade do entorno, e examinar suas 
causas, apontando os atores que podem colaborar com 
o enfrentamento dos problemas. 
• Elencar iniciativas individuais e coletivas para minimizar os 
problemas ambientais identificados no contexto local. 
• Destacar o papel do poder público e da sociedade civil na 
solução de problemas ambientais. 
• Compilar as diferentes leituras do céu realizadas pelas culturas 
urbanas, indígenas, quilombolas, campesinas etc., e investigar 
como estavam associadas as suas 
atividades de caça, agrícolas, de construção, de migração, de 
sazonalidades, de orientação espacial e temporal etc.  



 

 

• Descrever a composição, formato e a estrutura dos 
componentes do Sistema Solar (Sol, planetas rochosos, 
planetas gigantes gasosos e corpos). 
• Reconhecer que a Via Láctea é formada por um conjunto de 
corpos celestes. 
• Localizar o Sistema Solar na nossa galáxia. 
• Reconhecer que o universo é formado por bilhões de galáxia 
com diferentes tamanhos e formatos. 
• Reconhecer que nossa galáxia é apenas uma dentre bilhões. 
• Discutir e descrever as concepções as diferentes culturas, 
incluindo os indígenas, os maias e quilombolas, 
sobre a origem da Terra, do Sol ou do Sistema Solar. 
• Examinar as principais missões tripuladas ao espaço, 
apontando os desafios tecnológicos e fisiológicos. 
• Discutir as condições necessárias e limitações da vida humana 
fora da Terra. 
• Selecionar argumentos e discutir sobre a viabilidade da 
sobrevivência humana fora da Terra, tomando como base as 
experiências e desafios vivenciados nas estações espaciais e 
considerando as alterações fisiológicas do corpo em razão das 
condições que são oferecidas pelo planeta Terra como 
atmosfera, magnetosfera, campo gravitacional, geosfera, 
hidrosfera etc. 
• Argumentar sobre a necessidade e viabilidade da 
sobrevivência humana fora do Planeta Terra considerando 
as características dos planetas, as distâncias e os tempos 
envolvidos em viagens interplanetárias e interestelares. 
• Conhecer os diferentes ciclos evolutivos estelares. 
• Relacionar o ciclo evolutivo (nascimento, vida e morte) de uma 
estrela as suas dimensões. 
• Analisar o ciclo evolutivo do Sol e os efeitos desse processo no 
nosso planeta. 



 

 

 
 

APÊNDICE III – PROJETOS 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 

Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia 
 

Registro de Proposta de Projeto Pedagógico 

Tema:   Inclusão digital e Cidadania 
 

Justificativa:  
Este projeto se justifica pela necessidade de revestir nossos estudantes, que frequentam a Sala de Recurso, de conhecimentos básicos para a 
inclusão deles no mundo digital. Pois percebemos que muitos apesar de terem acesso a computadores e celulares desconhecem as  
ferramentas indispensáveis ao  pleno exercício da cidadania digital, como ação de escrever um e-mail, produzir uma apresentação, fazer 
pesquisas, digitar textos e conhecimentos das funções das teclas de um computador. Através deste projeto iremos desenvolver ações que 
propiciem  aos nossos estudantes a digitar textos, realizarem pesquisas, fazerem curadoria das informações, editar apresentações, 
conscientização sobre direitos autorais , combate ao plágio, editar imagens, etc. 
 
 
 
 
 

 

Objetivo Geral: 
 



 

 

● Desenvolver os conhecimentos básicos necessários para que nosso estudante possa se sentir de fato um nativo digital. 

 
 

Objetivos Específicos: 
 

● Oferecer atividades para o aperfeiçoamento do conhecimento do teclado do computador e do celular (digitação) 

● Realizar oficinas de produção de textos, apresentação, formatação, salvar, enviar  arquivos para um pendrive ou para e-mail. 

● Conhecer as ferramentas do  e-mail. 

● Conscientizar sobre a importância da curadoria  e segurança das informações e sobre a preservação dos direitos autorais. 

 
 

Público Alvo:  
Estudantes que frequentam a Sala de Recurso. 
 
 

 

Metodologia: 
●Aulas expositivas dialogadas; 
●Pesquisas; 
●Trabalhos em grupo; 
●Apresentação de atividades. 
●Leituras e produção de textos 

 
 

Atividades: 
O desenvolvimento das atividades serão realizadas nos horários de atendimento do aluno na Sala de Recurso. Os alunos deverão realizar 
pesquisas, produzir textos, realização  digitação de cópias, fazer editoração de imagens e produzir e enviar e-mail 
 



 

 

 
 
 
 
 

Cronograma: 
 

Início Fim Atividade 

02/03 02/03 Conversa com os monitores dos estudantes ANEEs 

03/03 30/11 Desenvolvimento das atividades com os estudantes 

   
 

Finalização/Avaliação: 
A avaliação será feita de forma processual, na qual será observado o desenvolvimento das habilidades básicas para interação com o 
mundo digital. 
 

 

Responsáveis (Recursos Humanos) 

Regentes da Sala de Recursos 

Recursos Materiais 

●Quadro 
●Data Show 
●Internet 
●Computadores 
●Impressora 
●Papel  A4 

 

 

 



 

 

 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 

Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia 

 

Registro de Proposta de Projeto Pedagógico 

Tema: Educação, Trabalho e Cidadania 

 

Justificativa: Conscientizar e preparar nosso estudante para  do Mundo do Trabalho é uma das funções que a  Educação Integral deve 

proporcionar ao jovem da atualidade. Este projeto se justifica por tal razão: nosso estudante precisa ter aperfeiçoamento intelectual e moral 

para enfrentar com autonomia, engajamento e ser empoderado para os desafios que o Mercado irão lançar sobre ele. Para isto este projeto 

se propõe a desenvolver ações e atividades que irá aproximar o nosso estudante deste Mundo, que se caracteriza pela competitividade e 

aperfeiçoamento não profissional  como também em sua própria humanidade. 

 

 

 

Objetivo Geral: Despertar em nosso estudante a busca de informações relacionadas ao mundo do trabalho. 



 

 

 

● Melhorar a autoestima e a expectativas de nossos estudantes quanto às possibilidades que os estudos proporcionam. 

 

Objetivos Específicos: 

● Conscientizar nossos estudantes sobre as oportunidades oferecidas pelo Governo e pelas Faculdades ou Universidades privadas para o acesso dele ao 
curso  superior ou tecnológico. 
● Sensibilizar sobre o processo de formação intelectual e moral para o mundo do trabalho. 
● Sensibilizar sobre os desafios do Ensino Médio. 

 

Público Alvo: Estudantes do 9º ano. 

 

Atividades: 

● Realização de uma Mostra de Profissões 
● Conversas com estudantes que estão cursando o Ensino Médio e em Curso Superior que são oriundos de escolas públicas 
●Pesquisas sobre as profissões que mais influenciam o mercado na atualidade. 
● Apresentação dos trabalhos realizados pelos alunos ao longo do desenvolvimento do projeto 

 

 

Metodologia: 

●Pesquisas 

●Trabalhos em grupos 

●Exposição dos assuntos pesquisados sobre o Mundo do Trabalho 

●Apresentações de trabalhos 



 

 

●Dinâmicas 

●Seminários 

●Estudos de casos 

 

 
 

Cronograma: 

 

Início Fim Atividade 

24/03 24/03 Informação sobre os programas do governo e das instituições privadas de Ensino Superior e Técnicos 

que incentivam o acesso dos estudantes a cursos. 

25/03 09/04 Desenvolver oficinas e dinâmicas sobre a formação intelectual e moral para o mundo do trabalho 

13/04 30/04 Pesquisas e realização do seminário sobre as profissões que influenciam o mundo do trabalho 

 

Finalização/Avaliação: 

Será observado e avaliado o envolvimento dos estudantes no desenvolvimento das atividades propostas 

 

Recursos Humanos Recursos Materiais 

Equipe gestora (Direção, docentes, SOE e EEAA Equipamentos multimídias,  refeitório, salas de aula 



 

 

 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 

Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia 
 

Registro de Proposta de Projeto Pedagógico 

Tema: Será, profe? Projetos integradores 

 

Justificativa: A Parte Diversificada do currículo foi organizada com base no desenvolvimento interdisciplinar de temas relacionados com as grandes 
questões do mundo de hoje. Ao adotar a perspectiva interdisciplinar, o protagonismo do aluno foi colocado em primeiro plano, uma vez que serão  
estimulados a observar o mundo a sua volta, fazer questionamentos e propor soluções. Os temas propostos, além de reflexivos, são relevantes para o 
cotidiano dos alunos e da sua comunidade. 

 

Objetivo Geral: 
● Estimular o protagonismo dos alunos. 

 
 

Objetivos Específicos:  
● Levar o aluno a observação o mundo a sua volta. 
● Levar o aluno a fazer  perguntas  

● Levar o aluno a propor soluções.   
 

Público Alvo: Alunos do 6º ano – PD1 
 



 

 

Metodologia: Serão articulados os conhecimentos de diversos componentes curriculares. O tema proposto parte de uma real necessidade da 
sociedade contemporânea, alcançando a todos os estudantes e estão presentes nos programas de televisão, nas redes sociais e nas rodas de conversa. 

 

Atividades:   Refletir e emitir opiniões com posicionamento crítico e compromisso sobre a questão: Será...que o mundo vai acabar? Levá-los a se 
preocuparem com o futuro do mundo em relação à crise hídrica, ao aquecimento global, à extinção de espécies animais e vegetais, o lixo acumulado e à 
contaminação dos alimentos .   

 

Cronograma: 
 

Início Fim Atividade 

1º bim -10/02 24/04/2020 Parte 1 - Capítulo 1 - Eu estou no mundo, o 

mundo está em mim  
2º bim- 27/04 07/07/2020 Parte 1 - Capítulo 2 - Caminhos e 

descaminhos nas questões ambientais  
3º bim – 23/07  1º/10/2020 Parte 1 - Capítulo 3 - Como estará o mundo 

em 2030?  
4º - 02/10 16/12/2020 Parte 1 - Capítulo 4 - Qual a cidade que 

queremos? 

 

Finalização/Avaliação: Cada capítulo resultará na elaboração de um projeto de intervenção sobre a realidade, formulado a partir das mais diversas 
linguagens e práticas sociais. 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia 

Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia 

 

Registro de Proposta de Projeto Pedagógico 

Tema: Programa de Redução da Retenção no 7º ano 

 

Justificativa: 

 

É objetivo desta comunidade escolar reduzir progressivamente as taxas de retenção de alunos no 7º ano, o que vem acontecendo ao longo 

dos últimos anos, chegando a 3% no ano letivo de 2019. Este número, no entanto, ainda não satisfaz aos anseios do grupo, que observou 

que grande parte dos alunos retidos nesse ano já estão fora da faixa etária esperada para a série e, caso persistam com os maus resultados, 

são candidatos a novas reprovações e, futuramente, ao abandono escolar. Assim, faz-se necessária a adoção de medidas que objetivem a 

recuperação desses alunos, as quais deverão ser aplicadas ao longo de todo o ano letivo. 

 

 



 

 

Objetivo Geral: 

● Reduzir a taxa de retenção de alunos no 7º ano. 

 

Objetivos Específicos: 

 

● Reduzir as taxas de abandono escolar devidas às seguidas retenções que conduzem o aluno ao sentimento de incapacidade de 

progresso; 

● Melhorar a autoestima dos alunos já repetentes; 

● Promover a conscientização a respeito da importância da educação para a sua vida e para a sociedade; 

● Promover a recuperação contínua dos conteúdos, evitando-se o acúmulo de objetivos não alcançados pelo aluno que impossibilitem 

a recuperação ao final do ano letivo. 

 

Público Alvo: Alunos do 7º ano. 

 

Metodologia: 

 

             Cada professor adotará as metodologias que julgar mais adequadas às dificuldades dos alunos, diversificando as atividades, com o 

objetivo de atender às necessidades de aprendizagem específicas de cada estudante. 

             Realizar regularmente o reagrupamento intraclasse e interclasses. 

             Palestras de conscientização. 

 



 

 

Atividades: 

 

● Promover a conscientização dos alunos, por meio de palestras realizadas pelo SOE, da necessidade de aproveitamento dos estudos 

para a melhoria de sua qualidade de vida e de toda a sociedade, bem como da possibilidade de retenção naquela série e suas 

implicações futuras; 

● Adotar metodologias diversificadas em sala de aula para atender às necessidades específicas de aprendizagem dos alunos com baixo 

rendimento; 

● Realizar regularmente o reagrupamento intraclasse, possibilitando a troca de conhecimento entre pares; 

● Realizar bimestralmente uma semana de reagrupamento interclasses, possibilitando o contato de estudantes em diferentes etapas 

do processo de aprendizagem dos conteúdos; 

●  Realizar, nos conselhos de classe bimestrais, o apontamento dos alunos que, mesmo com adoção das diversas intervenções não 

conseguirem alcançar os rendimentos mínimos, para convocação dos responsáveis ainda no início do bimestre seguinte, a fim de que 

tomem conhecimento dos maus rendimentos do aluno e de suas implicações; 

● Realizar o atendimento individualizado dos alunos já repetentes, com vistas à instrução deste quanto a técnicas de estudo e 

organização da atividade escolar. 

 

 

Cronograma: 

 

Início Fim Atividade 

Todo o ano letivo   

 

Comentado [1]: Após essa página, excluir as 
seguintes. A PP acaba aqui. 



 

 

Finalização/Avaliação: 

A avaliação dar-se-á quando da finalização do ano letivo, com a apuração objetiva dos números de alunos retidos. 

 

 


