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1. APRESENTAÇÃO 

 
 

A construção deste Projeto contemplou o Pensar, o Sentir e o Agir dos 

profissionais envolvidos no fazer pedagógico da instituição (corpo docente, servidores da 

carreira assistência, terceirizados, pais, responsáveis e alunos) ao longo dos anos. Todos 

empenhados em buscar alternativas para promover soluções e inovações no cotidiano 

escolar, onde trouxeram o melhor de suas experiências e de seus conhecimentos para que 

este projeto reflita nossos objetivos em educação. 

 

Esta proposta abordará metas e estratégias a serem cumpridas a médio e longo 

prazo, contando com o apoio efetivo de toda a comunidade escolar. Os debates em torno 

das iniciativas propostas neste documento ocorrerão de maneira democrática valorizando 

a contribuição dos envolvidos no processo: escola e comunidade. 

 

O destaque desta proposta pedagógica está na formação do alunado como 

protagonista de suas próprias histórias, conscientes de seu papel na sociedade atual. 

 

É importante ressaltar que este documento tem a característica de uma 

construção flexível, que engloba todas as ações da escola, visando sempre a qualidade do 

processo de ensino aprendizagem, o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo 

para o exercício da cidadania de maneira crítica. Por isso, prima pelo esforço de todos os 

envolvidos mediante a prática de valores e atitudes que o momento histórico exige. 

Durante a Semana Pedagógica em fevereiro do corrente ano, as ações 

desenvolvidas em 2019 foram discutidas e avaliadas, permitindo a atualização das práticas 

pedagógicas deste ano letivo. 

. 

2. HISTÓRICO 

 

Esta Unidade Pública de Ensino entrou em funcionamento em 1977, iniciando 

suas atividades somente no dia 27 de julho de 1978, sob a direção da Professora Maria 

Eugênia Fontenele Viana Peçanha. Foi inaugurada oficialmente, no dia 6 de novembro de 

1978. 

 

As crianças atendidas por esta escola, a cada geração, desenvolveram um laço 

de respeito e cooperação, fazendo com que ela se tornasse parte efetiva da comunidade. 
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Na medida em que a comunidade reconhece o valor da escola para o 

desenvolvimento social, intelectual e emocional dos seus componentes, esse espaço torna-

se cada vez mais produtivo, fazendo-nos mais engajados no processo de formar cidadãos 

conscientes. 

 

                A escola na época de sua fundação fazia parte do projeto de “Escolas Coloridas”, 

escolas construídas pelo Exército Brasileiro. Para as necessidades atuais seu espaço físico 

ainda é limitado, embora tem-se empenhado esforços para conseguir a reforma de alguns 

espaços, como a conclusão da sala de leitura planejada, em 2019, a reforma do piso central 

(pátio descoberto), com nivelamento e pintura de jogos e brincadeiras no chão, bem como 

a cobertura do pátio coberto com forro PVC, em 2020. 

As áreas laterais fora dos muros da escola fazem parte da sua área total e em 2018 a lateral 

voltada para a QNM 22 foi cercada por um alambrado, sendo constituído de um bosque 

para uso dos alunos. O fechamento foi possível graças a uma emenda parlamentar do 

Deputado Reginaldo Veras. 

Os pais demonstram interesse na educação de seus filhos, porém torna-se 

necessário um trabalho constante de conscientização sobre o real papel da escola, bem 

como, das atribuições da família, um trabalho realizado por meio de pautas cuidadosamente 

elaboradas para serem abordadas nas reuniões bimestrais que buscam sempre reforçar 

aos pais o compromisso com a escola, reuniões para leitura e esclarecimentos sobre o 

regimento escolar desta unidade de ensino e cronogramas mensais onde são elencados os 

acontecimentos do mês vigente. 

A equipe, incluindo os servidores da carreira assistência, participam 

espontaneamente de cursos e palestras oferecidos pela SEEDF e outros. Os educadores 

mostram-se críticos, criativos, questionadores e buscam rotineiramente inovações em seu 

fazer pedagógico, visando à qualidade de ensino oferecido. 

 

A UE estimula a comunidade a ser cada vez mais participativa, disponível e 

interessada, por esta razão tem-se investido em palestras, encontro de pais e eventos que 

possam trazê-los para dentro da escola. E nessa busca, todos os esforços são válidos, 

inclusive no que se refere à adequação de horários para atendimentos aos pais e/ou 

responsáveis, como atendimentos no contra-turno (noturno). 
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Figura 1 – Dia Letivo temático 

 
 

Figura 2 -Pátio interno da Escola 

 

 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 
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Situada em Ceilândia Norte, a EC 12 é uma escola de área urbana, cercada por 

moradias e comércio variado. Na área externa existe uma quadra de esportes para a 

comunidade e um PEC para prática de atividades físicas variadas. A região é gramada e 

arborizada, oferecendo um clima agradável em torno da escola. 

A obra de melhoria das calçadas e acessibilidade foi concluída, no entanto, faltou 

a construção do parque infantil público na área externa. No local destinado para esse fim, 

há restos de areia dentro de uma mureta baixa que serve de apoio para moradores da 

região fazerem fogueiras e consumirem drogas durante a noite. 

A comunidade é itinerante, muitas familias moram de aluguel nas proximidades 

por causa dos serviços de apoio social existentes na região, tais como: Bombeiro Mirim, 

Creche Cantinho do Girassol e Centro de Assistência Carmem Cólera. Parte das crianças 

fica os dois turnos fora de casa, compartilhando a vivência familiar apenas no noturno e 

finais de semana, o que dificulta o contato com os pais e a relaçao família-escola. 

Descrição da escola: 

 
• 10 salas de aula, cada uma com 1 aparelho televisor, 1 DVD, 2 armários de alvenaria, 

1 ventilador e mobiliário em boas condições de uso; 

• 01 laboratório de informática com 18 computadores, todos com acesso à internet da 

rede PROINFO/MEC; 

• 01 sala de leitura com um acervo de mais de 100 livros paradidáticos, de apoio ao 

professor e materiais como jogos pedagógicos, fantoches, mapas geográficos e globo; 

• 01 cantina com depósito conjugado para o armazenamento dos gêneros alimentícios; 

• 01 depósito para armazenar materiais de limpeza; 

• 01 depósito para arquivos do passivo e patrimônios em desuso ou obsoleto; 

• 01 sala tripartida para a equipe de apoio (SOE, SALA DE RECURSOS e SEAA), com 

armários, mesas, jogos/brinquedos e materiais pedagógicos; 

• 01 sala para servidores, para recesso entre as atividades; 

• 01 banheiro masculino (uso de alunos); 

• 01 banheiro feminino (uso de alunos); 

• 01 banheiro masculino (uso de alunos) destinado à educação infantil; 

• 01 banheiro feminino (uso de alunos), destinado à educação infantil; 

• 01 banheiro feminino (servidores); 

• 01 banheiro masculino (servidores) e pessoas com deficiência; 

• 01 sala de professores e coordenadores, com duas mesas grandes destinadas a 
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trabalhos e planejamentos, 02 computadores, 01 televisor, 01 quadro branco, cadeiras 

estofadas e armários; 

• 01 copa conjugada com a sala dos professores, com geladeira, filtro, microndas, 

fogão e forno a gás; 

• 01 sala destinada à mecanografia com 01 duplicador e insumos de papelaria; 

• 01 secretaria, contendo 02 computadores com acesso à internet e 02 impressoras; 

• 01 sala para a direção, vice-direção e para a supervisão pedagógica com 01 

computador com acesso à internet e 01 impressora; 

• 01 pátio coberto e 01 pátio descoberto; 

• 02 pontos de transmissão de Internet sem fio WI-FI: 01 ponto do PROINFO/MEC para 

uso exclusivo do Laboratório de Informática (NTE) e 01 ponto para uso da Secretaria 

Escolar, Direção e Sala dos Professores. 

 

Os espaços de uso coletivo funcionam por meio de agendamento e escala, dando 

ao professor a autonomia de decidir quando e quantas vezes por semana será necessário utilizar 

a Sala de Leitura, o Laboratório de Informática, o Parque Infantil, o bosque, os Pátios. 

 

Em face das novas tecnologias disponíveis, os professores foram orientados a 

criar um grupo no aplicativo WhatsApp com todos os pais de seus alunos. A iniciativa visa manter 

contato direto com os responsáveis pelos discentes de forma rápida e segura, permitindo uma 

maior interação e integração entre a escola e a família. 

 

A escola também conta com uma pequena Horta Escolar, onde são cultivadas 

ervas medicinais e folhagens para uso na merenda escolar. O projeto teve início com a VI 

Plenarinha, que possibilitou aos alunos o contato com a terra e a vida natural. A atividade também 

gerou canteiros de flores dentro da escola e culminou com o plantio de árvores do cerrado na 

área posterior da escola, onde pretendemos construir um pequeno bosque. 

 

Figura 3: Horta Escolar de Cheiros.                                
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Em 2018, a área externa voltada para a QNM 22 foi cercada por um alambrado 

delimitando a área verde para uso exclusivo da escola. Graças à Emenda Parlamentar do 

Deputado Reginaldo Veras. Essa área verde é chamada de Bosque. É utilizado para aulas de 

campo, contação de histórias, atividades físicas e recreativas, além de circuitos de atividades 

pedagógicas como a semana da inclusão. 

  

 

 

Figura 4: Circuito da Inclusão – Bosque 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo dos últimos 10 anos, a sala de leitura passou por algumas reformas, como a colocação 

do forro PVC, troca do piso, das partes elétricas, pintura e outros. Em 2019, concretizou-se o 

sonho de uma sala de leitura planejada, foi totalmente reestruturada utilizando-se as verbas do 

PDAF. Foram adquiridos artigos decorativos para harmonizar o ambiente, instalou-se armários, 

estantes e o acervo foi todo ampliado com aquisições de novos livros de literatura, o que tem 

proporcionado aos alunos da EC 12 muito prazer na hora da leitura, porque desfrutam de um 

ambiente aconchegante e propício ao aprendizado. 

 
 

Figuras 5 e 6: sala de leitura 
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO / ATOS DE REGULAÇÃO 
 

Endereço: EQNM 20/22 – ÁREA ESPECIAL A 

CEP: 72210-560 

Data de fundação: 27 de julho de 1978 

CNPJ: 024457570001-03 

Localização: Latitude -15.80735487. Longitude -48.1051554. Elevação: 1271m 

Telefone: (61) 39013727 

Horário de funcionamento: 7:30 às 18:00 

E-mails: ec12.ceilandia@edu.se.df.gov.br & ec12@creceilandia.com . 
 

PORTARIA Nº 003 DE 12.01.2004 
 
 

Figura 7: Contação de História com Deise Saraiva- 1º Reagrupamento 

 

 

Figura 8: Revisão da Progressão Curricular - 2019 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:ec12.ceilandia@edu.se.df.gov.br
mailto:ec12@creceilandia.com


15  

Palco 

 
Pátio Coberto 

SE
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IA
 

Área integrada a escola - aguardando incorporação da NOVACAP – Futuro Bosque 
 

 

Área de recreação – PARQUE INFANTIL Horta Escolar 
 

Laboratório de Informática 12 

13 

B6 Sala de Aula 

11 SOE –SR – SALA 

 

A4 Sala de Aula 

 

 
 

B5 Sala de Aula 
Caixa 

d’água 

 
A3 Sala de Aula 

 
 

 
B4 Sala de Aula A2 Sala de Aula 

 
 

 

B3 Sala de Aula 10 A1 Sala de Aula 

 
 

 
B2 Sala de Aula Sala de Leitura 

 
 

 

B1 Sala de Aula 9 

8 

7 
Sala dos 

Professores/ 
6
 

Coordenação 
 

Direção Cantina / Depósito de Alimentos 2 

1 

 

4 3 
 
 
 
 

1. Entrada da Escola. 

2. Depósito de material de limpeza. 

3. Acesso à Sala dos Servidores. 

4. Sala dos Servidores. 

5. Banheiro Feminino Funcionárias. 

6. Arquivo de Documentos. 
7. Banheiro Masculino Alunos. 

8. Banheiro para Deficiente. 

9. Banheiro Feminino Alunas. 

10. Pátio Aberto Arborizado. 

11. Mecanografia. 

12. Banheiro Masculino Educação Infantil. 

13. Banheiro Feminino Educação Infantil. 
14. Bosque 

Figura 8– Planta baixa da Escola Classe 12 de Ceilândia 
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2.2. CRONOGRAMAS DE USO DOS ESPAÇOS DA ESCOLA 

a) Laboratório de Informática 

 
MATUTINO 

 

HORÁRIO 
 

Segunda-feira 
 

Terça-feira 
Quarta- 
feira 

 

Quinta-feira 
Sexta- 
feira 

8:00 às 
8:50 

 
 
 

MANUTENÇÃO E 
LIMPEZA 

Agendam. Agendam. Agendam. Agendam. 

9:00 
às10:00 

Reservado 
para reforço 

 C
O

O
R

D
E

N
A

Ç
Ã

 

O
 C

O
L
E

T
IV

A
 Reservado 

para reforço 
Agendam. 

10:00 às 
11:15 

Agendam. Agendam. Agendam. 

11:25 às 
12:15 

Agendam. Agendam. Agendam. 

Tabela 1 – Cronograma Laboratório de Informática matutino 

 
VESPERTINO 

HORÁRIO Segunda- 
feira 

Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

13:30 às 
14:50 

  

M
A

N
U

T
E

N
Ç

Ã
O

 E
 

L
IM

P
E

Z
A

 

Agendam. Agendam. Agendam. Agendam. 

14:10 às 
16:10 

Reservado 
para reforço 

  C
O

O
R

D
E

N
A

Ç
Ã

 

O
 C

O
L
E

T
IV

A
 Reservado 

para reforço 

 
Agendam. 

16:25 às 
17:10 

Agendam. Agendam. Agendam. 

17:15 às 
18:00 

Agendam. Agendam. Agendam. 

Tabela 2– Cronograma Laboratório de Informática vespertino 
 

b) Pátio Coberto 
 

 
MATUTINO 

HORÁRIO Segunda- 
feira 

Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

7:45 às 8:30 Agendam. Agendam. Coordenação 
coletiva 

Agendam. Agendam. 

11:40 às 

12:25 

Agendam. Agendam. Coordenação 
coletiva 

Agendam. Agendam. 

Tabela 3 – Cronograma Pátio Coberto matutino 
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VESPERTINO 

HORÁRIO Segunda- 
feira 

Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

 
13:15 às 

14:00 

 
Agendam. 

 
Agendam. 

 
Coordenação 

coletiva 

 
Agendam. 

 
Agendam. 

17:00 às 
17:50 

 

Agendam. 
 

Agendam. 
 

Coordenação 
coletiva 

 

Agendam. 
 

Agendam. 

Tabela 4 – Cronograma Pátio coberto vespertino 
 

c) Parque Infantil 

 
 

O PARQUE INFANTIL É DESTINADO À EDUCAÇÃO INFANTIL, 1° E 2° ANO. OS 

DEMAIS PODERÃO UTILIZAR O PÁTIO COBERTO PARA ATIVIDADES 

PLANEJADAS E MONITORADAS PELOS PROFESSORES. 

 

MATUTINO 
 

HORÁRIO 
Segunda- feira  

Terça-feira 
Quarta- 
feira 

Quinta- 
feira 

 

Sexta-feira 

8:00 às 8:45 Agendam. Agendam. Agendam. Agendam. Agendam. 

9:00 às 10:00 Agendam. Agendam. Agendam. Agendam. Agendam. 

 

10:30 às 11:15 
 

        2ºA 
 

1º A 
 

2°PA, 2°PB 
1º A 

 

2°PA, 2°PB 

11:25 às 12:15  

2º B 
1º B  

2°PA, 2°PB 
1º B 

 

2°PA, 2°PB 

VESPERTINO 

HORÁRIO Segunda- feira Terça-feira Quarta- 
feira 

Quinta-feira Sexta-feira 

 

13:20 às14:05 
 

Agendam. 
 

Agendam. 
 

Agendam. 
 

Agendam. 
 

Agendam. 

14:00 às 15:10 Agendam. Agendam. Agendam. Agendam. Agendam. 

16:25 às 17:10 Agendam.  
1º PA 1º PB 1º PC 1º PD 

17:15 às18:00 Agendam. 1º PA 1º PB 1º PC 1º PD 
Tabela 5 - Cronograma Parque matutino e vespertino 
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d) Sala de Leitura 
 

MATUTINO 

 

HORÁRIO 
Segunda- 

feira 
Terça- 
feira 

 

Quarta-feira 
Quinta- 
feira 

Sexta- 
feira 

8:00-8:50 5ºA 

 

2ºB 

 2ºPA 

2ºPB 

10:40-11:30 3ºA 
Reforço 

2ºA 
Reforço 

1ºA 

11:35-12:25 3ºB 
 

4ªA 
 

1ºB 

 
 

VESPERTINO 

 
HORÁRIO 

Segunda- 
feira 

 
Terça-feira 

 
Quarta-

feira 

Quinta- 
feira 

Sexta- 
feira 

13:20-14:10 4ºB 
 

5ºB 
 

3ºC 

14:10-15:00 4ºC 
Reforço 

5ºC 
Reforço 

3 D 

16:10-17:00 

 

1ºPE 

  

1ºPE 

 
1ºPE 
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e) Bosque 
 
 

MATUTINO 
 

HORÁRIO 
Segunda- 

feira 

 

Terça-feira 
Quarta- 
feira 

Quinta- 
feira 

 

Sexta-feira 

7:45 às 8:30 Agenda Agenda Agenda Agenda Agenda 

8:30 às 9:15 Agenda 2º PA, PB 1ºA 2º A 4ºA 

 

11:00 às 11:45 5ºA 3º B 1º B 2º B 3ºA 

 
VESPERTINO 

HORÁRIO Segunda- 
feira 

Terça- 
feira 

Quarta- 
feira 

Quinta-feira Sexta-feira 

 

13:15 às 14:00 Agenda 
 
Agenda 

Agenda Agenda Agenda 

14:00 às 14:45                   Agendamento 1º PA, PB 

 

17:00 às 17:45 4º D 
4º C 5º C 5º B 

3º D 

3º C 

Tabela 8 - Cronograma Bosque matutino e vespertino 

 
ATOS DE REGULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO: REGIMENTO ESCOLAR 

 

Respeito e disciplina é o dever de todos. 

 

 A formação dos alunos não depende somente de livros e de professores, mas sobretudo 

do ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DOS PAIS, na observação da conduta física e 

psicológica, assim como na atenção às normas, regras e princípios gerais dos direitos e deveres 

dos cidadãos; constituindo a educação global. 

O presente regimento escolar foi organizado para oferecer algumas normas gerais, orientações 

e informações complementares e necessárias para um bom e harmonioso funcionamento da 

nossa escola. É um conjunto de regras que definem a organização administrativa, didática, 

pedagógica e disciplinar dessa instituição, que deverão ser praticadas. 
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PONTUALIDADE 

O hábito do não cumprimento de horários já faz parte da cultura da maioria das pessoas em 

nosso país. É necessário mudar essa realidade, e a melhor maneira é bem formar nossos alunos, 

conscientizá-los de que as dificuldades e imprevistos não podem ser uma constante e que a 

escola deve analisar cada caso em particular de atrasos. Tudo pode ser compreendido, porém, o 

LIMITE de tolerância, deve existir.  

A Escola Classe 12 de Ceilândia, tem lutado por muito tempo pela formação deste hábito, e 

a colaboração das famílias é indispensável, uma vez que, muitos dos atrasos são decorrentes da 

desorganização dos horários familiares.  

Pela manhã, o horário de entrada é 7h30. 

À tarde, o horário da entrada é 13h. 

Haverá uma tolerância de 15 minutos para atrasos eventuais. 

Os alunos que chegarem com atraso superior à tolerância deverão se dirigir à direção, antes 

de entrar na sala de aula. 

  

AUTORIZAÇÃO PARA SAÍDAS ANTECIPADAS 

Para o aluno se ausentar da escola durante o horário das aulas, os pais e/ou responsáveis 

deverão dirigir-se à direção e solicitar autorização. 

 

USO DO UNIFORME ESCOLAR 

O uso do uniforme é obrigatório, inclusive nos horários de reforço escolar. Contamos com o 

apoio dos pais e alunos, pois esse hábito favorece vários aspectos na vida escolar, inclusive a 

própria segurança de nossos alunos. 

 

TAREFAS ESCOLARES 

Para o bom desempenho do nosso trabalho é muito importante que os alunos sejam 

assíduos e pontuais no cumprimento das tarefas escolares propostas pelos professores, por isso 

é indispensável o acompanhamento familiar para ensinar a criança, principalmente com as tarefas 

de casa, bem como a ter e exercer responsabilidades. 

 

DANOS MATERIAIS 

É responsabilidade de todos a preservação da nossa escola. (Danos ao patrimônio público 

e pichação são crimes previstos na Lei 9605, art.65). 
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OBJETOS EXTRAVIADOS 

 

A Escola Classe 12 não se responsabiliza por objetos perdidos nas suas dependências e não 

os indeniza, tais como: celulares, mini games, brinquedos e etc. Os objetos encontrados no 

interior da escola serão acondicionados no Achados e Perdidos e, se reclamados, serão 

devolvidos pela direção. Contudo, mesmo que não extraviados, mas que atrapalharem o 

andamento das aulas, poderão ser recolhidos pelos professores e levados à direção da escola, o 

pai e/ou responsável precisará retirá-lo, mediante carteira de identidade e correta especificação 

do produto na direção. 

  

REGULAMENTO GERAL DO ALUNO 

DIREITOS 

✓ Participar das atividades sociais e cívicas da escola; 

✓ Ter a garantia que a escola cumpra sua função oferecendo ensino de qualidade; 

✓ Ser respeitado na sua dignidade como pessoa humana, independente de sua convicção 

religiosa, política ou filosófica, grupo social, etnia, sexo, nacionalidade e necessidades 

educacionais especiais; 

✓ Usufruir de igualdade de atendimento independente da diferenciação de condições de 

aprendizagem em que se encontre; 

✓ Ser informado sobre normas, funcionamento da escola e sistema de avaliação adotado pela 

instituição; 

✓ Conhecer o desenvolvimento de seu desempenho escolar; 

✓ Receber atendimento de primeira providência, em caso de acidentes ou mal súbito nas 

dependências da escola, para isso os pais deverão manter atualizados, na secretaria da 

escola, os telefones para contato; 

✓ Manter saudável relacionamento interpessoal com os colegas e demais servidores da escola. 

 

DEVERES 

o Conhecer e cumprir este regimento; 

o Comparecer pontual e assiduamente às atividades escolares; 

o Usar o uniforme adotado na Rede Pública de Ensino do DF; 

o Abster-se de praticar ou induzir atos que atentem contra pessoas e/ou contra o patrimônio da 

instituição educacional; 
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o Ser responsabilizado, por meio de seus pais e/ou responsável legal, em caso de dano causado 

ao patrimônio da instituição educacional;  

o Observar os princípios de higiene individual e coletiva. 

o Comparecer e participar das aulas, estudando e fazendo tarefas de sala e as propostas para 

casa; 

o Zelar pela limpeza e conservação das instalações e dependências, materiais, móveis, 

utensílios, e equipamentos de propriedade da escola; 

o Respeitar colegas, professores e demais servidores; 

o Apresentar, no prazo determinado pelos professores, coordenação e/ou direção, 

advertências, comunicados assinados e etc, exigidos pela legislação e/ou pela escola. 

 

É VEDADO AO ALUNO 

 

✓ Portar materiais estranhos às atividades escolares tais como: qualquer tipo de arma, objetos 

pontiagudos, dentre outros; 

✓ Praticar dentro da escola atos ofensivos à moral e aos bons costumes; 

✓ É expressamente proibido o uso de bonés, óculos escuros, telefones celulares e aparelhos 

eletrônicos, como ipods e MPs; 

✓ Permanecer no pátio e corredores, após o toque da música, ao término do recreio; 

✓ Alterar, desenhar, pichar, rasurar ou suprir anotações nos documentos escolares; e nas 

paredes, carteiras e cadeiras da escola. 

 

É VEDADO AOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 

 

✓ Dirigir-se à porta das salas de aula, sem antes passar pela direção ou coordenação da escola; 

✓ Desrespeitar o servidor, dentro ou fora de seu ambiente de trabalho (desacato ao funcionário 

público é crime previsto no Código Penal art.331) 

 

É DEVER DOS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS 

 

✓ Acompanhar o desempenho e desenvolvimento escolar de seus filhos, auxiliando-os e 

incentivando-os em suas tarefas escolares; 

✓ Apoiar e cumprir as normas da escola, conjuntamente com o filho, principalmente por ser uma 

Escola Classe, onde a média da idade de nossos alunos é de 4 a 12 anos e eles precisarem 
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diariamente do pai e/o responsável no auxilio diário para o aprendizado na sua totalidade, 

tanto acadêmica, quanto biopsicosociocultural; 

✓ Ao solicitar transferência, deverão devolver os livros didáticos em bom estado; 

✓ Apresentar atestado médico para justificar a falta do filho, sempre que necessário, bem como 

cumprir o prazo de até 48 horas para entrega desse documento; 

✓ Comparecer à escola quando convocado; 

✓ Sempre que possível e em horário contrário ao da aula de seu filho, comparecer à escola para 

saber como anda o processo de aprendizagem escolar; 

✓ Entregar Laudos médicos no início das aulas ou quando for detectada a situação por 

especialistas; 

✓ Comunicar à escola a ausência do filho; 

✓ Comparecer às reuniões bimestrais; 

✓ Periodicamente acompanhar os cadernos, agenda e livros do seu filho; 

✓ Ser cortês com o professor de seu filho, sempre evidenciar a importância do Mestre em sala, 

como quem o auxilia na busca de um bom futuro acadêmico.  

 

REGIME DISCIPLINAR 

 

A Escola Classe 12 não admitirá agressividade (verbal e/ou física) nas suas dependências. 

Ao aluno que transgredir as normas estabelecidas neste informativo serão aplicadas as seguintes 

sanções previstas no regimento Escolar das Escolas Públicas do DF: 

a) Advertência oral; 

b) Convocação dos pais e/ou responsáveis; 

c) Advertência escrita; 

d) Suspensão das aulas, com atividades escolares, se não cumpridas as atividades, fica a 

mesma prorrogada por mesmo período; 

e) Suspensão sem frequência na escola; 

f) Transferência por inadaptação ao regimento Escolar. 

 

Observação: Tais penalidades poderão ser aplicadas de forma seqüenciada ou não, 

dependendo da situação. 
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Figura 9: Notificação do Conselho Tutelar para a Comunidade Escolar 
 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 
 

Atualmente, o quadro funcional dessa Instituição Educacional é formado por 

servidores efetivos, serviços terceirizados e servidores temporários, distribuídos nas 

seguintes funções: professores, gestores, coordenadores, orientador educacional, 

auxiliares de serviços gerais, merendeiras, secretario escolar, monitores. 

Esses profissionais possuem ficha profissiográfica de acordo com as exigências 

dos cargos. Os 20 professores regentes, as 2 coordenadoras, 2 professoras readaptadas 

e os gestores possuem curso superior e ao menos uma pós-graduação. Na carreira 

assistência, temos uma funcionária com nível superior e as outras 4 com ensino médio 

completo. As profissionais das equipes de apoio têm especialização em suas áreas de 

atuação e os funcionários terceirizados concluíram o ensino médio. 

O corpo docente dessa Instituição demonstra bastante compromisso e 

dedicação com a educação, buscando sempre estratégias diferenciadas para atender as 

especificidades apresentadas pela diversidade escolar. Buscam intervenções mais 

adequadas para os alunos que apresentam dificuldades, como atendimentos 

individualizados, trabalhos em grupo, utilização de recursos visuais e tecnológicos, jogos, 

brincadeiras, bem como o incentivo ao envolvimento dos alunos em projetos. 

Elencaram também algumas questões que dificultam a realização de um bom 

trabalho como: salas de aula com grande quantidade de alunos, espaço físico pequeno e 



25  

limitado em quase todos os ambientes da escola, pouquíssimas opções de áreas 

adequadas para recreação, pouca participação dos pais quando convocados pela escola 

e falta de apoio familiar em relação à disciplina e acompanhamento pedagógico, poucos 

recursos materiais. 

Os funcionários auxiliares da educação também se demonstram bem 

comprometidos com o trabalho que realizam, se dizem satisfeitos em trabalhar na escola; 

sentem-se bem acolhidos pela equipe gestora e demais funcionários, gostam de trabalhar 

na escola porque consideram um espaço organizado onde todos os tratam com respeito. 

 
 

Quantidade de Professores Efetivos, incluindo coordenadoras, professoras 
readaptadas, Sala de Recursos e membros da Direção. 

 
18 

Quantidade de Professores Temporários 12 

Quantidade de Servidores da Carreira Assistência 9 

Quantidade de Terceirizados: 7 

Quantidade de ESV: 5 

Quantidade de membros da Equipe de Apoio – Sala de Recursos e Psicólogo da 
SEAA 

 
1 

 Orientador Educacional 1 

Carência de Pedagogo  1 

Tabela 9 - Distribuição dos 51 funcionários 

 

A formação educacional dos Professores/Gestores é diversificada, o 

que confere mais qualidade ao trabalho coletivo. A seguir, a quantidade de 

formados em cada área do conhecimento. 

Graduação QTD Pós Graduação QTD Mestrado QDT 

 

Pedagogia 
 

25 
 

Neuropsicopedagogia 
 

2 
Educação 
Especial 

 

1 

Letras 
6 Orientação Educacional 13 

 

Português/Inglês 

Letras 
1 Educação infantil 2 

Português/Espanhol 

Matemática  Gestão Escolar 6 

História e Geografia  Alfabetização  

Psicologia 1 Ensino Especial 3 

Orientação 
1 Ciências Humanas -- 

Educacional 

Terapia ocupacional 1 
Psicopedagogia 

8 
clínica/institucional 

Administração 
 Educação na diversidade EJA -- 

Escolar 

História 3 
Atendimento Especializado 

-- 
em Libras 
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• 9 Professores acumulam 
2 graduações. 

Atendimento Especializado 
Educação Inclusiva 

 
 

1 • 9 Professores 
acumulam 2 pós- 

Direitos Humanos da 
criança/Adolescente 

Docência do Ensino Superior 1 Graduações 

• 3 Professores acumulam 
    3 pos-graduações Administração Escolar 1 

  Filosofia da Educação  

• 1 Professor é Mestre 
  

 Gestão, Supervisão e 
Coordenação Pedagógica 

7 

Tabela 10 – Formação Educacional dos Professores 
 

 

Formação acadêmica dos funcionários da Carreira Assistência: 

 
• 7 com o Ensino Médio completo, 3 com Curso Superior: Pedagogia, 1 com 

Curso Superior: tecnologia, 1 funcionario acumula 2 pos-graduação, 3 

acumulam 1 pós-graduação 

 

Formação acadêmica dos funcionários terceirizados: 

 
• 6 com o Ensino Médio completo  

 

Os estudantes atendidos nesta escola têm idades entre 4 e 12 anos, contando 

com diversas constituições familiares, interesses e necessidade. 

 

A renda familiar gira em torno de 2 a 4 salários mínimos, muitos moram de 

aluguel e trabalham em dois empregos. Muitas crianças contam com o programa Bolsa 

Família e com o auxílio de benefício para aquisição de material escolar. 

 

A lista de materiais escolares é bastante objetiva e trata apenas dos itens 

básicos para o uso do aluno, mesmo assim, muitos deles usam cadernos reaproveitados 

pela própria escola e/ou por seus pais. A escola tem pouco apoio em relação à doação de 

matérias de uso coletivo, tais como papel branco, tinta guache e fitas adesivas. 

 

Há um crescente número de alunos com necessidades especiais diversas, a 

inclusão é uma realidade de sucesso, realizada por meio de atendimento da Sala de 

Recursos, adequações pedagógicas e curriculares. 

 

O índice de reprovação é baixo, os alunos que não alcançam os resultados 



27  

esperados, geralmente, apresentam alguma dificuldade no aprendizado é investigada pela 

Equipe de Apoio à Aprendizagem. Infelizmente, as famílias não dão segmento à 

investigação das suspeitas percebidas pela SEAA, o que inviabiliza a conclusão de 

diagnósticos que assegurariam os direitos de aprendizagem das crianças que não se 

desenvolvem, apesar de todas as interversões pedagógicas realizadas. 

 

O serviço de Portaria representa um grande desafio para a Gestão, uma vez 

que há apenas uma funcionária de 40 horas para cobrir os dois turnos de funcionamento 

da escola. As demais funcionárias não fazem mais parte da escola, sendo que uma se 

aposentou e a outra foi contemplada com o remanejamento. A Gestão aguarda 

providência da Coordenação Regional de Ensino. 

 

O atendimento é feito em dois turnos, matutino e vespertino, totalizando 464 alunos 

distribuídos em 20 turmas, das quais 5 são inclusivas. Sendo: 

 
TGD/Autismo: 1 

DF/BNE: 1 

DI: 3 

TDAH: 5 

 
 

Totais por Ciclo: 

• 1º Ciclo - 90 alunos 

o 1º período: 76 alunos na faixa etária de 4 anos. 

o 2º período: 51 alunos na faixa etária de 5 anos. 

 

• 2º Ciclo - 368 alunos 

o 1º bloco (1º ao 3º ano): 189 alunos na faixa etária de 6 a 8 anos; 

o 2º bloco (4º e 5º ano): 148 alunos na faixa etária de 9 a 12 anos. 
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Figura 10: Contação de história: escritora Alessandra  Alexandria 

 

 

 
Figura 11: Palestra Educação para a Vida - SOE 



29  

 Indicadores de Desempenho Escolar 

 
a) Indicadores Internos 

O número de alunos matriculados ao longo dos anos, bem como os índices de 

retenção, acompanhou as mudanças no sistema educacional que abrangem a inclusão de 

turmas de Educação Infantil, a partir de 2014 e o número crescente de matrículas de 

crianças ANEE, resultando em redução de número de alunos em suas respectivas turmas. 

 

Outra mudança foi a adoção do sistema de Ciclos em 2013, que resultou na 

progressão continuada do 1º Bloco (1º, 2º e 3º anos) para o 2º Bloco (4º e 5º anos). 

Importante ressaltar que as retenções ocorridas fora do 3º e 5º ano se deram por faltas e 

não por questões ligadas à aprendizagem. Obs.: 25% de faltas comprometem o ano letivo. 

 

 
Gráfico 1 – Aprovados e Retidos - 2012 
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Gráfico 2 – Aprovados e Retidos – 2013 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 – Aprovados e Retidos – 2014 
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Gráfico 4 – Aprovados e Retidos – 2015 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5 – Aprovados e Retidos – 2016 (série 1 aprovados, série 2 retidos) 
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Gráfico 6 – Aprovados e Retidos – 2017 – Azul: aprovado - Vermelho: retido 

 
 
 
 
 

Gráfico 7 - Aprovados e retidos - 2018 
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Gráfico 8 – Quantidade de alunos matriculados 
 
 

   
 

Gráfico 9 - Aprovados e retidos – 2019 

 
Em 2019 o número de alunos matriculados foi de 457 crianças. 

 
Ao longo dos últimos dez anos, houve um empenho constante de todas as 

Gestões Escolares e suas respectivas Equipes Pedagógicas para promover o 

desenvolvimento acadêmico progressivo de todos os estudantes. 

 

As oscilações nos valores alcançados em relações às metas estabelecidas 

acompanham as mudanças nos enfoques pedagógicos, modelos de gestão e participação 

de toda a Comunidade Escolar nas atividades propostas. 
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A atual Gestão coordena desde 2011 as atividades pedagógicas e 

administrativas da instituição, promovendo um constante crescimento nos índices positivos, 

embora as metas propostas não tenham sido alcançadas integralmente, observa-se um 

desempenho coerente com o que foi proposto. 

 

Ao final do ano letivo de 2018, foram analisados os dados sobre a quantidade de 

alunos alfabetizados de cada ano, observando a variação das hipóteses de escrita e o 

avanço das mesmas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 10 - Diagnóstico Final das Hipóteses de Escrita 2018 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

     

   

    

   

    
   

 
 

 
 

 
 

  

         

PS S SA A ALF 

1º ANO 41 10 2 2 0 

2º ANO 10 2 4 29 18 

3º ANO 5 5 11 42 1 

Gráfico 11 – Diagnóstico Inicial das Hipóteses de Escrita 2019 
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Gráfico 12 – Diagnóstico final das Hipóteses de Escrita 2019 

 

 
b. Análise de dados de alfabetização 

 
Ao longo do ano letivo de 2019, os avanços nos índices de alfabetização foram 

visíveis. Isso se deveu ao grande número de intervenções promovidas em sala pelos 

professores regentes e coletivamente, pela Coordenação Pedagógica, por meio dos 

reagrupamentos e projetos interventivos. 

Importante destacar que o processo de avaliação diagnóstica e o planejamento 

coletivo de intervenções aliado ao estudo sistematizado nas coordenações coletivas, foram 

instrumentos de grande relevância para que o sucesso fosse alcançado. 

O Conselho de Classe é outra ferramenta de avaliação pedagógica relevante 

para detectar as falhas no planejamento e os potenciais de atuação da equipe pedagógica 

como um todo. Após cada conselho de classe é organizado um documento que sintetiza as 

demandas pedagógicas para o bimestre seguinte, indicando caminhos iniciais de 

planejamento. 

 

No Conselho de Classe final, é feito o levantamento de dados dos alunos que 

precisarão de maior intervenção e atenção desde os primeiros dias de aula do ano letivo 

seguinte, fazendo com que haja continuidade do trabalho pedagógico promovido por esta 

instituição de ensino. É feita uma planilha com as demandas pedagógicas. 

 

3.3  Indicadores Externos: 

 
a) Índice do IDEB 
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ANO METAS PROJETADAS IDEB OBSERVADO 

2005  4,8 

2007 4,9 3,9 

2009 5,2 5,6 

2011 5,6 5,4 

2013 5,8 5,7 

2015 6,1 4,9 

2017 6,3 5,8 

Figura 11 – Índices do IDEB 
 
 

 

Figura 11.1- IDEB -Disponível em : http://ideb.inep.gov.br/resultado/ 18/9/2018. 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/
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b) Descritores das Necessidades de Aprendizagem indicadas pelo SIPAE-DF 

Figura 12: Descritores 2º ano 
 

 

Figura 13: Descritores 3º ano 
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Figura 14: Descritores 4º ano 

 
4. FUNÇÃO SOCIAL 

 

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

Educação do Distrito Federal, esta UPE desenvolve um ensino de qualidade atenta a 

diversidade étnica e cultural da comunidade, mantendo um diálogo aberto com a mesma, 

trabalhando em parceria na promoção de nossos estudantes. Para tanto, o trabalho em 

equipe é sempre priorizado. Buscando unir os diferentes setores que trabalham para o 

pleno funcionamento da escola e estando sempre abertos a sugestões e críticas que 

contribuam efetivamente para o crescimento da instituição. 

 

Tornar-se um cidadão implica em mudanças significativas no modo de interagir 

com o ambiente em seus mais diversos aspectos. Refletir sobre a conservação do 

patrimônio público e privado, zelar pela limpeza do ambiente do qual se utiliza, gerenciar o 

uso dos recursos materiais e naturais de forma sustentável passa pela vivência escolar. 
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Sendo a escola um espaço de interação privilegiado, cabe a esta desenvolver 

ações que incentivem seus alunos a repensar suas atitudes diante do consumo, uso, reuso 

e desperdício dos recursos materiais disponíveis e reutilizáveis. 

 

A atividade pedagógica utiliza produtos que podem ser reciclados. Diminuindo a 

produção de resíduos sólidos e o desperdício de materiais como o papel branco. Para 

incentivar o uso consciente, serão disponibilizadas caixas para coleta de sobras e recortes 

de papel branco e excedentes de atividades e bilhetes, para posterior reciclagem em 

centros de coleta. 

 

A coleta seletiva também é incentivada utilizando-se lixeiras identificadas com 

cada tipo de material reciclável. Diferenciando-se o lixo orgânico dos demais resíduos. 

 

Esta é apenas uma, das diversas ações cotidianas que contribuem para a 

formação do ser integral. 

 

4.1 Missão 
 

Focados no ideal de uma educação pública de qualidade e embasados pelo 

Projeto Político-Pedagógico da SEE/DF segundo o professor Carlos Mota, LDB nº 9394 

promulgada em 20 de dezembro 1996, Currículo em Movimento da Educação Básica, 

Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, Diretrizes do Bloco Inicial de Alfabetização, 

Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil, Diretrizes de Avaliação e leituras afins, 

a proposta pedagógica da E.C. 12 de Ceilândia traça diretrizes claras, buscando aprimorar 

atitudes de excelência no educar, de forma a promover o espaço de desenvolvimento 

pedagógico capaz de permitir que a criança amplie o conhecimento de si e do mundo por 

meio da ludicidade, criatividade, diversidade, autonomia, emoção, descobertas e 

solidariedade. Um dos objetivos é permitir que o processo educacional proporcionasse a 

cooperação dos pais e/ou responsáveis de modo amplo, para que o sucesso acadêmico 

das crianças seja a meta comum de todos os envolvidos. 

 

A construção deste projeto é resultado das inúmeras reflexões acerca do 

trabalho desenvolvido em nossa escola e suas necessidades, do nosso real papel enquanto 

Instituição de Ensino Público, sobre os diferentes tipos de aprendizagem, priorizar o 

processo de desenvolvimento global do ser humano, respeitando-o em sua individualidade 

e integrando-o, dentro de uma visão de totalidade, buscando educar para a autonomia, para 

a solidariedade e para uma visão do “saber cuidar” do ser humano e consequentemente da 
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natureza “sustentabilidade humana”, considerando a importância de educar para as 

diversidades. 

 

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

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

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

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

os/as estudantes”. (PPP Carlos Mota, p. 25). 

Escola Classe 12 de Ceilândia busca participar ativamente do processo de 

construção da cidadania dos estudantes, exercendo seu papel social, criando 

oportunidades de interação com o saber e promovendo a socialização saudável desde o 

início de suas atividades. Para tal, gera as situações educativas necessárias ao bom 

desenvolvimento sociocultural dos estudantes, primando pela participação de toda a 

comunidade escolar, com base numa proposta de educação libertadora, reforçada pela 

implantação das práticas da Comunicação Não-Violenta (CNV), apresentada para nossa 

comunidade pela Defensoria Pública do DF em 2017, com o desejo de transformar 

processualmente a sociedade. 

 
 
 

5. CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 

O desenvolvimento acadêmico do ser humano passa pela escola, mas não se 

restringe a ela. Pensar a educação de uma criança significa repensar as próprias crenças 

sobre o que ela precisa e pode aprender, além de como proporcionar situações de 

aprendizagem realmente significativas diante de tantos fatores sociais contraditórios. 

 

O funcionamento eficiente de uma escola passa pela distribuição coerente de 

tarefas e atribuições, onde cada parte da equipe conhece, realiza e zela por suas funções. 

Todos contribuem para o bem comum. 

 

As principais verdades que norteiam o trabalho desenvolvido nesta escola são: 

 
• Toda criança é capaz de aprender e se desenvolver. 



41  

• Cada criança tem um ritmo próprio, que precisa ser respeitado e estimulado; 

• A família é a base de sustentação para o crescimento saudável da criança. E na falta 

dela, os cuidadores legais fazem o mesmo papel; 

• A família é parceira e parte fundamental no processo educativo; 

• Os educadores são responsáveis pelo desenvolvimento acadêmico das crianças; 

• Para que haja ordem e progresso dentro da escola, é imperativo que todos cumpram 

suas tarefas e atribuições com zelo e dedicação; 

• A união entre escola e comunidade é a única forma de promover uma mudança real 

na vida acadêmica dos alunos; 

• A escola é parte da comunidade, está intimamente ligada ao seu desenvolvimento e 

precisa do apoio da mesma; 

• Os estudantes NEE recebem o atendimento educacional adequado objetivando o 

pleno desenvolvimento de suas habilidades acadêmicas; 

• A cultura da paz é a mais eficiente e norteia o trabalho de conscientização da 

comunidade escolar quanto a responsabilidade individual e coletiva sobre o que 

pensa, sente e faz, com o objetivo de desestimular a violência, o desrespeito, o 

bullying e a desconsideração de direitos. Para tal, adotamos a Comunicação Não- 

violente (CNV) na forma do Programa de Comunicação Restaurativa como prática 

diária. 

• Todos os envolvidos com as atividades da escola são importantes, a escola é um 

organismo vivo e dinâmico e não funciona com eficiência sem quaisquer elementos 

de sua equipe: direção, carreira magistério, carreira assistência, comunidade, 

alunos. 

 

Figura 12- contação de história – 2º Reagrupamento 
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De acordo com o Currículo em Movimento, (pag. 14), a Educação Integral para 

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

de preparar os indivíduos para uma participação responsável na vida social. Isso posto, é 

importante destacar que as atividades pedagógicas precisam contemplar aspectos 

psicomotores, cognitivos, afetivos, intuitivos e socioculturais integrados às experiências da 

vida, o que permite a “Integralidade” na formação do educando. 

Para que o processo educativo cumpra sua função, a apropriação do 

conhecimento disciplinar precisa estar articulada entre os diversos campos do saber, 

evitando a segmentação e fragmentação curricular. Para isso, a “Transdisciplinaridade” 

permite o diálogo entre as disciplinas, gerando campos de informação comuns. Trabalhar 

o Currículo em Movimento é perceber que, embora organizados por áreas de 

conhecimento, os conteúdos não estão separados. 

A “Interdisciplinaridade” favorece a abordagem de um mesmo tema em 

diferentes disciplinas e, a partir da compreensão das partes que ligam as diferentes áreas 

do conhecimento, ultrapassa a fragmentação do conhecimento e do pensamento. A 

contextualização dá sentido social e político a conceitos próprios dos conhecimentos e dos 

procedimentos didático pedagógicos, propiciando relação entre dimensões do processo 

didático. 

O uso de Unidades Didáticas para organizar o ensino na escola permite que os 

conteúdos de diferentes áreas sejam acionados para atenderem aos objetivos de 

aprendizagem elencados para cada etapa do ano letivo. E para que o trabalho com as 

Unidades Didáticas cumpra seu papel social, também é importante garantir a 

transversalidade dos temas abordados, unindo o estudo ao contexto educacional. 

O Planejamento da unidade didática pressupõe uma série ordenada e articulada 

dos elementos que compõem o processo de ensino: objetivos, conteúdos, estratégias de 

ensino e aprendizagem, estratégias de avaliação para aprendizagem, recursos e 

cronograma. Orienta-se a partir de uma avaliação diagnóstica e pressupõe uma 

organização que favoreça a construção do conhecimento, podendo ser planejada para um 

único componente curricular ou para uma área de conhecimento ou para componentes 

curriculares de diferentes áreas de conhecimento, procurando fazer a integração possível. 

O detalhamento do planejamento da unidade didática é feito por meio de 

diferentes modalidades de organização do trabalho pedagógico, tais como sequências e 

projetos didáticos. As sequências didáticas organizam o trabalho pedagógico em uma
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determinada ordem, em um período de tempo e são definidas pelo professor, de acordo 

com os objetivos curriculares que deseja alcançar. 

Essa organização didática favorece a realização de diversas atividades com 

graus diferentes de complexidade para que os conteúdos possam ser problematizados a 

partir de diferentes situações da aula. 

Outro aspecto relevante para a prática pedagógica é a “Intersetorialidade” que 

prevê a sinergia entre iniciativas federais, governamentais e da sociedade civil, fazendo 

dialogar com as diversas ações educativas que se encontram isoladas e dispersas nos 

territórios com a finalidade de implementar a educação integral. (Currículo em Movimento, 

pág. 17). 

No quesito “Territorialidade”, a escola busca desenvolver atividades fora do 

ambiente escolar, ao redor da escola são feitas atividades como piqueniques com a 

comunidade e atividades lúdicas utilizando a quadra de esportes comunitária. Além disso, 

são propostas atividades para alunos e familiares com visita a museus, monumentos 

históricos de Brasília, visita a parques ecológicos urbanos, lazer em cinema, parques 

infantis, teatro e participação de outras atividades para as quais a escola é convidada. 

O trabalho é focado na criança como um ser social que precisa exercer sua 

cidadania hoje. Através de atividades que estimulem sua criticidade, autonomia e respeito 

à democracia. Desde sua entrada na escola o aluno é incentivado através do exemplo a 

tratar as pessoas com educação, a respeitar a diversidade humana. As condições sociais 

em que vivem são o principal fator de diversidade dentro do grupo. 

A rotina desta escola é baseada em ações que possibilitem ao aluno a tomada 

de decisões em relação a si mesmo e aos outros. Com a abertura de espaço nas conversas 

para questionamentos afins, exposição de sentimentos e ideias. Para evidenciar esse 

posicionamento, é proporcionado para a Educação Infantil, e para a semana de adaptação, 

onde desde os primeiros dias de aula, já são iniciados os trabalhos com os combinados 

(lista de atitudes e ações convencionadas como coerente para o grupo de alunos e 

professor), onde professores e alunos estabelecem as regras de convivência que ajudarão 

no trabalho do ano inteiro. O estabelecimento de rotina é parte integrante do cotidiano na 

sala de aula desde a Educação Infantil até o 5º ano (série final do 2º ciclo). 

Os princípios epistemológicos da proposta curricular que se pretende 

desenvolver fundamentam-se em três dimensões: visão de homem universal, concepção 

de educação, contexto sócio histórico e cultural. Entende-se como visão de homem um ser 

capaz de transformar-se e moldar o contexto em que vive fundamentado em uma dimensão 
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ética e moral, buscando uma perspectiva ecumênica de relação harmoniosa com o outro e 

com o mundo rural e urbano. 

 

Define-se como contexto sócio histórico e cultural num espaço de interação e de 

confluência das estruturas social, político, econômicas e culturais nos níveis global e 

regional em que os alunos, de forma crítica, possam integrar-se em contextos polimórficos. 

Assim, os princípios epistemológicos e as questões de contextualização podem ser 

apresentados como: 

 

• Enfoque nos problemas sociais emergentes em termos regionais e nacionais; 

 
• Interatividade, compartilhamento e cooperação; 

 
• Cultura de auto avaliação e avaliação da aprendizagem, nas figuras do aprendiz, do 

educador e da instituição escolar; 

 

• Concepção de tipos de formação ao longo da vida, nos mais variados espaços e 

tempos. 

A formação ética terá como foco central o desenvolvimento do ser, onde se 

valoriza o “Eu” e o “Outro” e a formação para o desenvolvimento humano sustentável. 

Pretende-se aproveitar a diversidade cultural, de gênero e a biodiversidade para resgatar 

valores, mostrando claramente a realidade do mundo, onde, a construção de parâmetros 

relacionados à vida e ao convívio esteja constantemente presente. 

 

E acima de tudo em consonância com a LDB, Lei 9394/96 assegurar aos alunos 

os seguintes princípios: 

• Ambiente propício ao desenvolvimento cognitivo, bem com o respeito à vida pessoal 

do aluno. 

• O exercício da cidadania, com entendimento de seus direitos e deveres; 

• Formação ética que valorize o respeito às diferenças valorizando a cultura afro 

brasileira, nativa ou silvícola resgatando a nossa identidade étnica; (Lei 10.639/2003); 

• Desenvolvimento tecnológico do aluno com a inclusão digital, ofertando acesso a novas 

mídias de aprendizagem; 
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• Vivência de valores individuais e coletivos; Autoestima, cooperação, solidariedade, 

respeito, tolerância, compreensão da diversidade social, cumprimento de acordos e 

regras serão construídos como parte do ser, do conviver e do fazer aluno versus 

professor; 

A organização das aprendizagens tem o objetivo de garantir o acesso ao 

currículo e a operacionalização da progressão curricular generalista/inclusiva. 

Para tal, a construção dos planejamentos e a execução das atividades preza pelo 

respeito à diversidade e às necessidades educacionais específicas dos estudantes em 

condições particulares de aprendizagem. 

O combate ao preconceito, discriminação étnico-racial, social, cultural e de 

condições biológicas de saúde é diário. A percepção de que somos um único povo, com 

características heterogênicas passa pelos processos educativos que levam a reflexão sobre 

os paradigmas que definem certo/errado, bom/ruim e os valores sociais em geral. Uma 

estratégia para a reeducação das emoções que nutrimos em relação ao que consideramos 

diferente passa pela adoção de um entendimento sobre quais são as nossas necessidades, 

os sentimentos que elas despertam, como expressamos nossas necessidades e quais 

estratégias são mais adequadas para atendê-las. Nessa perspectiva, a Comunicação Não-

Violenta (CNV) criada por Marshal Rosemberg e apresentada a nós pela Defensoria Pública 

do DF, na forma do Programa Comunicação Restaurativa, constitui-se uma boa ferramenta 

de combate aos atos e palavras que reforçam a discriminação de toda espécie. 

O motivo é simples: todos têm as mesmas necessidades, o que variam são 

nossas estratégias. Necessidade de respeito, amor, segurança, paz, consideração, 

autonomia, sucesso, bem-estar, saúde, compreensão, empatia, dentre outras. 

Necessidades humanas. Necessidades que ignoram a constituição física, mental, 

emocional ou intelectual. 

A sociedade brasileira necessita incorporar em seu memorial todas as suas 
raízes e dispensar o mesmo valor a cada uma delas. O reconhecimento das 
diversas raízes será possível com a superação do racismo e uma maneira 
salutar para que isso ocorra se dá a partir do conhecimento e da 
compreensão das questões ligadas à temática étnico-racial. Para tanto, faz-

se necessário fundamentar os conceitos de racismo, preconceito racial, 
raça, etnia e Educação para as relações étnico-raciais. (Artigo 26A, 
página 33) 
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Desta forma, o planejamento de ações para o equilíbrio das relações étnico- 

raciais precisa garantir que as temáticas da diversidade étnico-racial estejam presentes no 

cotidiano escolar. 

No tocante a educação dos estudantes com Necessidades Educacionais 

Especiais, a organização curricular visa atender às demandas individuais, entendendo que a 

dificuldade em aprender também não pode ser determinada pelo modo particular de ser e estar 

no mundo, de vivenciar e de responder a desafios apontados no cotidiano escolar. Todos têm 

o direito a aprendizagem. 

O objetivo da educação especial inclusiva é ensinar a todos seus estudantes, sem 
distinção e com qualidade, favorecendo condições de acessibilidade, permanência e promovendo seu 
processo de ensino aprendizagem, bem como seu desenvolvimento global. (Currículo em movimento – 
Educação Especial, p.11) 

 

Todos os estudantes, independente de sua etnia, gênero, idade, deficiência, 

condição social, itinerância ou qualquer outra situação, tem direito ao acesso, permanência na 

unidade escolar e uma aprendizagem significativa. 

A construção do diálogo entre a Escola, sua Comunidade e a Rede de Ensino 

da Secretaria de Educação é feita na medida em que as necessidades de cada setor são 

identificadas, discutidas e as estratégias para a solução das mesmas são encontradas em 

conjunto. 

 
 

6 – PLANO DE TRABALHO PARA A GESTÃO DA ESCOLA - 2020/2021 
 

 
6.1 - ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 
6.1.1 Melhoria da Qualidade da Educação na Unidade Escolar 
 
6.1.1.1 Objetivos Prioritários: 
 
*Promover a educação de qualidade aumentando o número de aprovação, 

*Diminuir o índice de evasão escolar, 

*Aumentar o quantitativo de alunos alfabetizados no 2º Ciclo-Bloco 1, 2º ano, do BIA (Bloco 
Inicial de Alfabetização),  

*Aumentar o índice de aprovados nas turmas de 2º Ciclo-Bloco 1, 3º ano do BIA,  

*Aumentar o quantitativo de alunos na instituição,  

*Oferecer oportunidades de formação continuada aos professores e servidores da escola, 

* Resgatar a participação efetiva e ativa da comunidade escolar,  
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*Oferecer novas aprendizagens com a utilização das novas tecnologias. 

6.2. Metas Prioritárias  
 

• Operacionalizar na escola o projeto interventivo no laboratório de informática; 

• Operacionalizar o funcionamento efetivo da sala de leitura de maneira que o 

planejamento aconteça mediante escala; 

• Promover encontros coletivos entre servidores da carreira da assistência e da carreira 

magistério; 

• Aprimorar a coordenação coletiva dos professores oferecendo momentos de estudos e 

formação; 

• Aumentar o índice de aprovação escolar em 90%;  

• Diminuir o índice da evasão escolar em 10%; 

• Aumentar o índice de alunos alfabetizados no 2º Ciclo-Bloco 1, 2º ano do BIA; 

• Aumentar o índice de aprovação nas turmas de 2º Ciclo-Bloco 1, 3º ano BIA; 

• Trabalhar a novas aprendizagens com a utilização das novas tecnologias. 

• Atender aos servidores da instituição, respeitando e observando aspectos legais de 

acordo com cada segmento; 

• Promover sistematicamente a atualização dos servidores quanto aos aspectos e critérios 

administrativos; 

• Acolher e atender a comunidade, imperativamente, em suas necessidades, de acordo 

com a legalidade. 

• Promover à participação da comunidade escolar no planejamento, execução e avaliação 

dos recursos financeiros destinados a instituição; 

• Promover o envolvimento da comunidade escolar ao quadro de necessidades da 

instituição. 

 
6.2.1 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS  
 
6.2.1.2 Objetivos prioritários 
 

• Atender e desenvolver sistematicamente projetos dos Ciclos (interventivo e 

reagrupamento intra e interclasse) e o reforço escolar; 

• Promover ações que resgatem a autoestima dos alunos, professores e servidores, por 

meio da Comunicação Restaurativa. 

• Promover reuniões, eventos, palestras e oficinas com as famílias de nossa comunidade; 

• Promover o serviço de orientação educacional; 
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• Promover conselho de classe participativo e democrático; 

• Orientar os professores a comunicar a secretaria da escola o registro de três faltas 

consecutivas dos alunos, para que a direção, coordenação e secretaria possam entrar 

em contato com as famílias dos alunos faltosos e demais demandas; 

• Constituir parceria com o Conselho Tutelar para auxiliar no acompanhamento dos alunos 

faltosos; 

• Implantar o projeto interventivo no laboratório de informática para atendimento de alunos 

com dificuldades de aprendizagem, procurando identificar o grau de dificuldade 

individual de cada aluno, explorando as novas tecnologias para saná-las; 

• Viabilizar o acesso dos alunos à sala de leitura para acesso ao acervo. 

• Formar grupos de estudos com professores e demais servidores da escola aproveitando 

as coordenações coletivas para abordar temas referentes a autoestima, relações 

interpessoais, dificuldades de aprendizagem, sustentabilidade humana, novas 

tecnologias e demandas que se façam necessárias; 

• Viabilizar grupos de estudos na coordenação coletiva dos professores; 

• Valorizar a prática docente por meio, de momentos de trocas de experiências 

pedagógicas entre os docentes. 

• Registrar nos planejamentos todas as etapas e resultados obtidos. 

• Oferecer o espaço da sala de leitura para contribuir com momentos prazerosos de leitura 

para os alunos; 

• Ofertar palestras à comunidade escolar com profissionais habilitados para auxiliar 

eventuais dificuldades com indisciplina e violência vivenciadas pela escola 

• Promover eventos culturais durante o ano, com exposição e apresentação de 

trabalhos para toda a comunidade escolar. 

6.2.2.2 Metas prioritárias 
 
Acompanhar regularmente:  

• Projetos, desenvolvidos pela instituição; 

• Testes da psicogênese e mapeamento ortográfico bimestrais; 

• Controle da frequência diária dos alunos por meio das informações prestadas à 

secretaria da escola pelo professor regente e pelos relatórios ao conselho tutelar; 

• Participação efetiva dos professores nos projetos pedagógicos; 

• Participação da comunidade escolar nas atividades desenvolvidas pela instituição. 

• Reunião com os professores, servidores e equipe gestora ao término de cada coletiva, 

evento, projeto, palestra e passeio; 
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• Avaliação institucional com toda a comunidade escolar. 

 
6.3 GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 
6.3.1 Objetivos prioritários 
 

• Manter o atendimento apropriado aos alunos, professores, servidores e comunidade 

escolar, ao que se refere aos seus direitos administrativos, primando pelos 

procedimentos legais. 

 
6.3.2 Metas prioritárias 

 
● Atender aos servidores da instituição, respeitando e observando aspectos legais de 

acordo com cada segmento; 

● Promover sistematicamente a atualização dos servidores quanto aos aspectos e critérios 

administrativos; 

● Acolher e atender a comunidade, imperativamente, em suas necessidades, de acordo 

com a legalidade. 

 
6.4 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
6.4.1 Objetivos Prioritários  

 

• Participação coletiva e democrática de toda comunidade escolar para melhor utilização 

de autonomia e ética dos recursos financeiros da administração pública. 

 

6.4.2 Metas Prioritárias  
 

• Promover à participação da comunidade escolar no planejamento, execução e avaliação 

dos recursos financeiros destinados a instituição, por meio de palestras sobre os 

recursos destinados a escola; 

• Promover o envolvimento da comunidade escolar ao quadro de necessidades da 

instituição. 

 

• Promover reuniões e vivências com a comunidade, para a construção da ata de 
prioridades, visando as necessidades da instituição; 
 

• Publicizar avisos e prestações de conta nos murais da instituição. 
 
 
6.5. ESTRATÉGIAS POR TEMÁTICA 
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6.5.1 Preservação do Patrimônio Público  
 

A política de preservação do Patrimônio Público deve ser efetivamente apropriada, 

enquanto produção simbólica e enquanto prática política, pelos diferentes grupos que integram 

a sociedade brasileira, imperativamente pela educação, e por sua vez, somos responsáveis por 

preparar e dar direcionamento aos nossos alunos, por meio de palestras, aulas instrutivas e 

vivenciais que possibilitem o contato e respeito com a coisa pública. 

• Patrimônio Público precisa ser de conhecimento de todos e ser valorizado 

coletivamente, nesse propósito se faz necessário, o repasse do conhecimento a toda a 

comunidade escolar, sensibilizando e conscientizando sobre sua preservação.  

• Através da educação Patrimonial faremos ações educativas com todo o grupo escolar, 

com a visão de educação global, difundindo o conhecimento e alcançando o máximo de 

pessoas para a construção de políticas públicas que possibilitem o conhecimento sobre 

o patrimônio, onde possamos fomentar a busca da valorização e preservação. 

• Viabilizar e promover projetos, desenvolvidos pela instituição sobre a valorização e 

preservação do Patrimônio Público; 

• Ofertar palestras à comunidade escolar com profissionais que estejam habilitados a 

transmitir conhecimento sobre o Patrimônio Cultural; 

• Promover eventos culturais durante o ano, com exposição e apresentação de 

trabalhos para toda a comunidade escolar. 

• Participação efetiva dos professores e servidores da escola na conscientização da coisa 

pública. 

 
6.5.2 Participação da Comunidade no Cotidiano Escolar 

Como objetivo principal buscamos promover à participação da comunidade escolar em 

eventos, palestras, reuniões, atividades gerais e cotidianas da escola de acordo com as 

seguintes metas: 

• Promover o envolvimento da comunidade escolar ao quadro de necessidades da 

instituição; 

 

• Participação coletiva e democrática de toda comunidade escolar para melhor 

envolvimento pedagógico; 

• Participação da comunidade escolar nas atividades desenvolvidas pela instituição a fim 

de favorecer as aprendizagens e desenvolvimento dos alunos; 

• Estimular e fomentar a comunidade escolar a ser cada vez mais participativa, disponível 
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e interessada, assim investindo em palestras, encontro de pais, reuniões e eventos que 

possam trazê-los para dentro da escola. 

• Adequar horários para atendimentos aos pais e/ou responsáveis.  

 

7. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 
7.1 ORGANIZAÇÃO ESCOLAR: REGIME, TEMPOS E ESPAÇOS 

 

As atividades propostas ao longo do ano estão distribuídas nos Cronogramas Mensais 

e incluem: 

• Palestras com especialistas ou profissionais da própria escola; 

• Oficinas; 

• Compartilhamento de experiências entre professores da escola; 

• Elaboração dos Projetos; 

• Análise coletiva dos resultados das avaliações para planejamento das intervenções 

pedagógicas para as aprendizagens dos estudantes; 

• Estudo de caso; 

• Planejamentos em geral; 

• Atividades externas; 

• Reuniões diversas. 
 

As datas podem sofrer alterações e os temas de estudo nas coletivas também podem 

ser modificados e substituídos conforme as necessidades da Equipe Pedagógica. 

 

A escola, numa perspectiva da inclusão, atenderá a seguinte clientela em 2020: alunos 

do 1º Ciclo (1º e 2º período da Educação Infantil) e 2º Ciclo, 1º e 2º Blocos, contando com 

Atendimento Educacional Especializado (em Sala de Recursos) e do Serviço de Orientação 

Educacional (SOE). Todos estes serviços de apoio contribuem intensamente para que a rotina 

escolar seja bem desenvolvida e as necessidades específicas atendidas e sanadas. 

 

Turnos: 
 
 

 
Turno 

1º CICLO 2º CICLO 

1º BLOCO 2º BLOCO 

1º P - EI 2º P – EI 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

 
MAT 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
VESP 

 
4 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
2 

Tabela 11 – Ciclos 
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Esta Unidade de Ensino aderiu à proposta de ciclos em 2013 e desde o início vivenciou 

modificações estruturais nos modos de trabalho e atuação pedagógica. 

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

o entendimento geral das intervenções necessárias. 

 

7.2 Projetos Interdisciplinares 
  
• Projeto Saída de Estudos  

Público-alvo: Todos os alunos 

Descrição: Planejamento das atividades extraclasse que envolvem visita à museus, cinemas, 

teatros, parques e outros. 

• Projeto de Intervenção Coletiva nas Aprendizagens (Reagrupamento Interclasse 

Geral). 

Público-alvo: 2º ciclo 

Descrição: Investigação das hipóteses de escrita e mapeamento das dificuldades ortográficas 

para estruturação de reagrupamentos. Ações interventivas nas aprendizagens de leitura, 

escrita e raciocínio lógico- matemático. 

• Projeto Sala de Leitura. 

 Público-alvo: todos os alunos 

 Descrição: Estímulo ao hábito de leitura e formação de leitores com a utilização do acervo 

bibliográfico tanto em sala de aula quanto na Sala de Leitura.  

 

• Projeto Laboratório de Informática. Público-alvo: 2º ciclo 

Descrição: Estímulo ao uso das tecnologias de informação para desenvolvimento de 

habilidades de leitura, escrita, pesquisa, raciocínio lógico-matemático, interação social e 

ampliação de conhecimentos. 

 

• Projeto S.O.S Pré-Silábico 

Público-alvo: 1º e 2º ciclo 

Descrição: Intervenção no processo de alfabetização. 
 

• Projeto VIII Plenarinha: Musicalidade das Infâncias: de lá, de cá, de todo lugar. 

Público-alvo: 1º ciclo e 1º ano 

Descrição: promover a escuta atenta, sensível e intencional às crianças acerca de suas 

necessidades e interesses e, para que elas possam anunciar sua visão de educação e de 

mundo, expressando como compreendem a realidade que as envolve" (DISTRITO FEDERAL, 
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2018, p. 9). 

7.3 Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades 
 

A transição entre Etapas e Modalidades é feita em ações mediadas pelo Serviço de 

Orientação Educacional e Equipe Pedagógica. 

As ações se concentram em identificar as necessidades dos alunos, pais e professores em 

relação às expectativas mútuas em relação ao período seguinte de estudo. Desta forma, é feito 

um levantamento das necessidades e realizadas reuniões e oficinas para troca de informações 

e experiências tanto entre alunos, quanto com seus pais e professores. Também é feita uma 

apresentação do próximo local de estudo por meio de apresentação audiovisual (no caso a 

apresentação do CEF 16) e presencial para a Educação Infantil. 

No caso da Educação Infantil, é feita também uma integração assistida das crianças no recreio 

junto com os outros estudantes, para que se acostumem ao movimento e a presença de 

crianças maiores. 

 
7.4. Relação escola-comunidade 
 

As ações voltadas ao envolvimento escola-comunidade são propostas observando a 

rotina das famílias e as necessidades da escola. 

O Calendário Escolar proporciona uma série de datas em que a comunidade pode 

atuar na escola e participar dos eventos de estudo, avaliação, atividades culturais e sociais. 

No entanto, a adesão da comunidade a estas atividades têm sido aquém do esperado pelos 

educadores. Uma intervenção foi feita pelo Conselho Tutelar em setembro de 2018, por meio 

de uma notificação aos pais, convocando todos para participarem de palestra de 

esclarecimento quanto às responsabilidades legais dos pais quanto à vida escolar dos filhos. 

Após essa intervenção pontual, percebeu-se maior envolvimento da comunidade nas 

atividades escolares. 

A atuação em atividades de grande porte como as semanas propostas no calendário 

é um pouco melhor. Observa-se que os pais estão mais presentes quando os alunos fazem 

apresentações de atividades e números culturais. Quando se trata de reuniões de 

planejamento, prestação de contas, formação continuada para a família, o interesse é menor. 

As reuniões de pais e mestres acontecem sistematicamente, e a presença dos pais apresentou 

melhora. A participação no Conselho de Classe é mínima, mesmo sendo informados da 

importância do acontecimento. 

Nosso trabalho é oferecer o serviço e promover espaço para o diálogo e participação 

de todos. E é assim que seguiremos persistindo. 
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7.5. Atuação Articulada dos Serviços de Apoio 
 
O serviço de apoio da Escola Classe 12 é composto por SOE (Serviço de Orientação 

Educacional), SEAA (Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem) e Sala de Recursos 

(AEE), cada um com atribuições específicas e legislação própria. 

 

As ações desenvolvidas pelo SEAA, SOE e Sala de Recursos, buscam atender às 

necessidades dos alunos. Criam estratégias para o acompanhamento dos alunos que são 

encaminhados às equipes de apoio, buscando uma melhor sintonia com o planejamento 

pedagógico. As ações desenvolvidas por estes profissionais, em parceria com as famílias, 

viabilizam o retorno aos professores, dando suporte ao trabalho desenvolvido. 

Gráfico 13: Atendimento Especializado 2019 
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Gráfico 14: Alunos atendidos nos serviços de apoio 2019 

 
 

 
 

Gráfico 15: Alunos que precisaram de algum tipo de atendimento - 2019 

 

 
Em 2020 a Equipe de Apoio está incompleta. Até o momento do registro dessa PP, a 

escola está sem a Pedagoga do SEAA. Por tanto, os planos de ação deste segmento estarão 

incompletos e o atendimento aos alunos ficará prejudicado. 
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Tabela 12: Ação Articulada – AEE-SOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÃO ARTICULADA DOS SERVIÇOS DE APOIO (AEE – SOE) – 2020    

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA AVALIAÇÃO 

-  Articular os Serviços 
de Apoio 
- Trabalhar de forma 
unificada com o propósito de 
alcançar objetivos em 

comum, tanto em termos de 
mapeamento institucional, 
como de alcançar 
resultados. 

- Dinâmica de acolhimento 
as crianças 

- Coletiva de apresentação 
dos Serviços de Apoio; 

-  Promover oficinas (dia da 
inclusão, semana da 
valorização para vida, 
exploração infantil, etc) 

-Reuniões bimestrais, ou 
sempre que necessário; 
- Ações conjuntas 
para atendimento às 
queixas; 
- Estudos de caso 
- Formação 

continuada planejada em 
conjunto 
- Reuniões dos serviços 
- Participações em 
conselhos de classe. 

Pedagogo Psicólogo 
Orientador Educacional Sala 
de Recursos 

Durante o ano letivo - Devolutiva por parte da 
equipe gestora e professores 
ao final do ano letivo. 
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PLANO DE AÇÃO  SALA DE RECURSOS – 2020 

JUTIFICATIVA 

As escolas integradas constituem um meio favorável ao alcance da igualdade de oportunidades e da completa participação na sociedade das pessoas 

com necessidades educacionais especiais. Mas para termos êxito, se requer um esforço comum entre toda comunidade escolar. 

 O objetivo do Atendimento Educacional Especializado é oferecer um espaço alternativo, lúdico e de apoio, no qual vise trabalhar o conteúdo 

curricular levando em consideração as dificuldades que o aluno esteja apresentando, bem como as prioridades e as adaptações curriculares necessárias 

a cada aluno. 

 A Constituição da República Federativa do Brasil (1988) define, no artigo 205, a educação como direito de todos e no artigo 208, III, o atendimento 

educacional especializado às pessoas com deficiência. O AEE está previsto também nos artigos 58,59 e 60 da LDBEN (lei nº 9394/96). 

O Plano de Ação_ 2014 do AEE será desenvolvido ao longo do ano vigente. Por ser dinâmico, está vinculado ao Projeto Político Pedagógico da Escola 
Classe 47 de Ceilândia e principalmente por levar em consideração a individualidade de cada aluno assistido pelo programa, poderá sofrer alterações 
no decorrer no ano.   

PÚBLICO ALVO: 

• Alunos com necessidades educacionais especiais com diagnóstico fechado; 

• Professores regentes das turmas com alunos especiais; 

• Familiares e todo comunidade escolar. 
 

OBJETIVO GERAL  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS AÇÕES CRONOGRAMA 

       Promover a 

concretização dos 

processos de inclusão, 

colaborando com a 

construção de uma escola 

• Participar do processo e identificação 
e avaliação pedagógica das necessidades 
especiais e tomadas de decisão quanto ao 
apoio especializado necessário para o aluno: 

• Oficina de adequação curricular para 
orientar o professor regente quanto a 
aplicação de adequação (Março); 

 
 
 
 

Durante o ano 
letivo 
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de fato acessível para os 

alunos com necessidades 

educacionais especiais, 

com a participação de 

toda comunidade escolar. 

 

• Atuar de forma colaborativa com o 
professor regente para definição de 
estratégias pedagógicas que favoreçam o 
acesso do aluno com necessidades 
educacionais especiais ao currículo; 

• Preparar materiais específicos para o 
uso de sala de recursos; 

• Orientar a elaboração de material 
didático para serem utilizados pelo aluno na 
classe comum de ensino regular: 

• Orientar os professores na construção 
das adequações curriculares; 

• Responsabilizar-se pela garantia da 
realização das adequações curriculares; 

• Auxiliar o professor regente na 
elaboração e aplicação das avaliações, 
quando houver necessidade; 

• Solicitar e participar dos estudos de 
casos quando necessário; 

• Participar das coordenações coletivas 
para assegurar a participação dos alunos 
ANEE nas atividades escolares; 

• Participar dos conselhos de classes 
dos ANEE. 
 

 

• Contação de histórias e 
desenvolvimento do circuito inclusivo 
(Março); 

• Proporcionar intervenções 
pedagógicas individuais e em grupo que 
contribua para o pleno desenvolvimento do 
aluno, durante os atendimentos na sala de 
recursos, que acontecera 2 vezes por 
semana por semana por aproximadamente 
1h e 30min; 

• Promover coordenação coletiva 
(março), para informar a comunidades 
escolar as atribuições do professor atuante 
da sala de recursos; 

• Participar dos conselhos de classe ao 
longo do ano letivo; 

• Proporcionar efetiva participação dos 
pais, na vida escolar dos alunos através de 
reunião ao longo do ano letivo 
(aproximadamente 4 reuniões); 

• Realizar, junto com toda comunidade 
escolar, atividades para serem realizadas no 
dia 21/09, dia nacional de luta da pessoa com 
deficiência. 
 

 
 

Lei nº 9399/96- LDBEN 

Orientações Pedagógicas Educação Especial- SEE/ DF (2010) 

 

Tabela 13: Plano de Ação SR 
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 LEVANTAMENTO DE AÇÕES DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 2020 

Metas do PDE 

✓ 2.17 – Promover e fortalecer, em articulação com os demais órgãos da rede de proteção social, políticas de promoção da saúde 

integral das crianças e dos adolescentes matriculados no ensino fundamental, considerando sua condição peculiar de desenvolvimento 

e as especificidades de cada sujeito. 

✓ 2.20 – Garantir que as unidades escolares de ensino fundamental, no exercício de suas atribuições no âmbito da rede de proteção 

social, desenvolvam ações com foco na prevenção, na detecção e no encaminhamento das violações de direitos de crianças e 

adolescentes (violência psicológica, física e sexual, negligência, constrangimento, exploração do trabalho infanto-juvenil, uso indevido 

de drogas e todas as formas de discriminação), por meio da inserção dessas temáticas no projeto político-pedagógico e no cotidiano 

escolar, identificando, notificando e encaminhando os casos aos órgãos competentes. 

✓ 2.35 – Fomentar ações pedagógicas que promovam a transição entre as etapas da educação básica e as fases do ensino fundamental 

e que gerem debates e avaliações entre os profissionais da educação sobre a organização escolar em ciclos e a organização do 

trabalho pedagógico, buscando melhorar a qualidade da educação. 
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TEMÁTICAS 

 

ESTRATÉGIAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 ENVOLVIDOS 

 

PERÍODO 

 

 

PARCEIROS 

 

EIXO DE AÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO 

PEDAGÓGICA DA O.E 

DESENVOLVIDA 

• Semana de 
educação para a 
vida / Combate 
ao abuso e a 
exploração 
sexual de 
crianças e 
adolescente. 

• Semana de 
prevenção ao uso 
e abuso de 
drogas / 
setembro 
amarelo. 

• Projeto transição. 

• Projeto Recriando 
o recreio. 

• Contação de histórias 
- Pipo e Fifi; 

• Aulão de Fit dance no 
pátio; 

• Palestra para os pais 
sobre abuso sexual. 

Alunos; 
Comunidade 
escolar. 

  06 a 10/05/2020  Equipe gestora 
Psicólogos 
voluntários 
Professor de fit 
dance 

Ação junto às famílias e 
estudantes. 

• Oficina com o grupo 
gincana do afeto. 

 

Alunos; 
Comunidade 
escolar. 
 

14 a 18/09/2020 Professores; 
Instituto 
Capoterapia. 

Ação junto às famílias e 
estudantes. 

 

• Diagnóstico destacando 
o olhar da família, alunos 
e professores. 

• Reuniões de discussão 
com os professores, 
direção e Soe para 
definição de estratégias. 

• Oficinas com os alunos 
do 5º ano e Educação 
Infantil. 

• Reuniões com os pais 
dos alunos do 5º ano e 
Educação Infantil. 

• Troca de experiência 
com o orientador 
educacional do CEF 16. 

Alunos; 
Pais / 
responsáveis; 
Professores. 

Setembro a 
dezembro de 2020. 

Direção 
Soe 
Coordenação 
Pedagógica 

Ação junto aos 
estudantes e 
professores. 

• Formaçao de monitores 

para atuar no recreio, 

junto aos professors 

regentes 

Todo segmento 
escolar. 

Ao longo do ano, 
inicio em março 

Direção 
Soe  

Ação junto aos 
estudantes e 
professores. 

 Tabela 14: Plano de Ação - SOE 
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7.6 Atuação dos educadores sociais voluntários, jovens candangos, 
educadores comunitários, monitores, entre outros. 

 

Os alunos com necessidades educacionais especiais que precisam de cuidados 

pontuais, contam com apoio de educadores sociais voluntários, cujas atribuições estão 

definidas na PORTARIA Nº 48, DE 01 DE MARÇO DE 2016, que institui o Programa 

Educador Social Voluntário, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal, com as seguintes finalidades: 

 

I - Dar suporte às atividades de Educação Integral nas Unidades 

Escolares. 

 

II - Dar suporte ao Atendimento Educacional Especializado nas Unidades 

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

 

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

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

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

higiene pessoal e incentivo de estudantes, bem como de outras atividades voltadas para a 

área de Educação Especial, quais sejam: 

 

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

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

momento do parque, em atividades no pátio escolar, na educação física, em passeios, ou 

seja, deverão estar presentes nas atividades diárias, autônomas e sociais que os(as) 

estudantes com deficiência realizarão dentro e, quando necessário, fora do espaço escolar; 

 

II - Realizar, sob a supervisão do professor, o controle da baba e de postura do 

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

escolar, colchonete, vaso sanitário, brinquedos no parque; 

 

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

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

 

IV - Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos; 
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V - Informar ao(à) professor(a), para registro, as observações relevantes 

relacionadas ao(à) estudante; 

 

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

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

orientações do (a) professor (a); 

 

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

comportamental, observando os sinais de angústia e ansiedade prévios, conhecendo as 

condições que, potencialmente, o desestruturam, buscando prevenir crises, intervir o quanto 

antes e acompanhar o(a) estudante com alteração no comportamento adaptativo a outros 

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

serviços de apoio; 

 

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

com seus(suas) colegas e demais pessoas; 

 

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

grau de complexidade e responsabilidade.
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7.7 Plano de ação da Coordenação Pedagógica 
 

ATIVIDADE DATA REPOSIÇÃO 

 
Dia Letivo Móvel 

12/6 04/07 – festa julina 

23/7 12/9 – chocolate literario  

24/7  

 
Reagrupamento 

30/3 a 03/04  
1 a 5/6 

8 a 10/9 

3 e 4/12 (SOS) 

1º bimestre sondagem/mapeamento 16/3 Tema: uso sustentável da água 

2º bimestre sondagem/mapeamento 11/5 Tema: valores 

3º bimestre sondagem/mapeamento 17/8 Tema: 

4º bimestre sondagem/mapeamento 23/11 Tema: 
 23/4 Documentos a serem 
 19/6 entregues: 
Pré-Conselho: Captação de dados # Sondagem # Mapeamento 

1/10 
para o Conselho Geral # Panorama # Projeto 

Interventivo 10/12 

  # RAV 1 
 25/4 Documentos a serem 

entregues: 
# RAV 2 
# Fichas de encaminhamento 
para Equipes 
# Adequações Pedagógicas 

 2/7 
Conselho de Classe Geral: 

3/10 
Demandas Pedagógicas 

18/12 

 
 

Reunião de Pais 

20/2 Inicial 

23/4 1º bimestre 

7/7 2º bimestre 

01/10 3º bimestre 

15/12 4º bimestre 

 
Semana de preparação de RAV 

13 a 16/4 1º bimestre 

22 a 26/6 2º bimestre 

21 a 25/9 3º bimestre 

7/12 4º bimestre 

Saídas de Campo 

IHGDF Agendamento  

Transitolândia Agendamento  

Museu vivo da memória candanga Agendamento  
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EVENTOS 

Semana Distrital da Conscientização 
e Promoção da Educação Inclusiva 
aos alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais 

9 a 13/03 Circuito Inclusivo 

Semana de conscientização do uso 
sustentável da água 

16 a 20/3 Atividades específicas, 
sondagem 1º bimestre 

Semana de Educação para a vida 4 a 8/5 Palestra 

Festa de encerramento do 1º 
Semestre 

6/7 Cada um no seu turno/turma 

Dia da Educação Infantil 25/8 Passeio da gincana 

Semana de Prevenção ao uso de 
drogas 

14 a 18/9  

Festa da Criança  09/10 Atividade coletiva, cada um no 
seu turno 

Semana Nacional do Livro e da 
Biblioteca 

23 a 29/10  

Dia da Consciência Negra (Sarau 
Cultural) 

19/11 Contação de história, 
confecção de murais 

Festa de encerramento do ano letivo 11/12 Cada um no seu turno 

ATIVIDADE DATA TEMA 

Dia letivo temático 17/3  

SIPAE-DF 10 e 11/11  Avaliaçao externa 

Semana Maria da Penha 23 a 27/11  Palestra  

COLETIVAS DE ESTUDO 

Como funciona a EC 12? 12/2 Organização do trabalho 
Pedagógico 

Currículo Linguagens/Ed Infantil 19/2 Pauta da reuniao de pais 

Adequação Curricular, SEEA, Sala de 
Recursos 

4/3 Atendimento Especializado 
e SOE 

Currículo Ed. Infantil, 
sondagem/reagrupamento 

11/3 Progressão curricular 

Psicogênese  18/3 Janete – analise de testes 

Documentos do conselho 25/3 Explicaçao dos formularios 

Demais temas de estudo serão definidos no decorrer do ano letivo, de acordo com a 
necessidade da Escola e demandas da Secretariade Educação. 

Tabela 15: Plano de ação da Coordenação Pedagógica 
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7.8 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

1º Construção do 
Cronograma de 
Trabalho a partir do 
calendário escolar 

1.1 A partir do final do bimestre são definidas, em ordem retroativa, as datas 
da Reunião de Pais e Mestres, o Conselho de Classe Geral, o Pré-
Conselho, o período de fechamento dos Relatórios dos alunos, Período de 
avaliações finais, Reagrupamento, Sondagem e Mapeamento Ortográfico. 

1.2 Dentro de cada bimestre são previstas as atividades 
previamente definidas pela SEE: Dias Letivos Temáticos, 
Semanas Temáticas, Dias Letivos Móveis. 
 

1.3 Em seguida fazemos a previsão das datas das possíveis 
saídas de estudo e eventos. 
 

Cada atividade tem uma lista de 
documentos e formulários 
próprios. 

Cada atividade tem 
um planejamento. 

Eventos: cronograma de ações, 
logística, divulgação; 
Saídas de Campo: 
agendamento, divulgação, 
captação de recursos, lista de 
participantes, divisão dos alunos 
dentre os ônibus, programação 
das ações durante a atividade, 
pulseiras de identificação dos 
alunos , ações pedagógicas de 
exploração do tema da saída. 

2º Cronograma 
de uso dos 
espaços 

Parque (horário fixo e agendamento) 
Pátios (agendamento) 
Bosque (horário fixo e agendamento) 
Laboratório de Informática 
(agendamento) 
Sala de Leitura (agendamento) 

3º Organização Curricular, 
Projetos  
 Funcionamento geral da 
escola 
Coordenação Pedagógica 

Reunião de Pais: Pauta de assinatura e 
RAV 1/RDIA, Adequações Curriculares. 
Conselho de Classe Geral: RAV 2, 
Demandas Pedagógicas, Adequações 
Curriculares. 
Pré-Conselho: Panorama, Sondagem, 
Projeto Interventivo do Professor, Fichas 
de Encaminhamento para as Equipes de 
Apoio. 
Reagrupamento: Orientações Gerais, 
Banco de Atividades, Glossário, 
Logística, Divisão dos alunos. 
Sondagem e Mapeamento 
Ortográfico: Texto ou livro base, lista de 
palavras e frases, Formulário de registro 
das hipóteses de escrita (1º ao 3º ano), 
Formulário de registro do mapeamento 
ortográfico (4º e 5º ano). 
 

Organização Bimestral dos objetivos de aprendizagem. 
Projetos são desenvolvidos seguindo o cronograma de atividades. 
Funcionamento Geral: Uso de caderno multidisciplinar; uso de agenda escolar; lista de material escolar de uso do aluno; 
reforço em horário contrário; atendimento aos pais em horário contrário; recreio com acompanhamento dos funcionários 
sendo divididos em dois momentos; formação de filas na entrada/ saída dos turnos; lanche servido em sala; cumprimento 
do Regimento Escolar; os pais deixam as crianças na portaria na entra dos turnos e não acompanham as filas até as salas 
de aula; os portões são abertos cinco minutos antes do encerramento do turno para os pais começarem a buscar as 
crianças em sala; Educação infantil se desloca para a área próxima da saída 15 minutos antes. 
Coordenação Pedagógica: Setorizada para planejamento e organização de materiais; Coletiva: para estudos diversos e 
gestão administrativa/pedagógica. 
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8. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

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

De acordo com as Diretrizes de Avaliação Educacional (p. 10), avaliar não 

se resume à aplicação de testes ou exames. Também não se confunde com média. 

Medir é apenas uma parte do processo avaliativo, correspondendo à obtenção de 

informações. Analisá-las para promover intervenções constantes é o que compõe o ato 

avaliativo. Esse processo é conhecido como Avaliação Formativa com caráter 

qualitativo. 

Ainda conforme as Diretrizes de Avaliação Educacional propostas para o 

triênio 2014/2016, nos anos iniciais do Ensino Fundamental além dos registros 

pessoais, o docente conta com instrumentos legais indicados pela SEE e outros 

construídos pela Escola para a descrição do desempenho dos estudantes: 

RAV 1, RDIA, RAV 2, Panorama, Demandas Pedagógicas, Ficha de 

Avaliação da Educação Infantil e Diário de Bordo da Turma. 

Antes de todos esses registros, os seguintes passos são seguidos: 

1. Observação dos alunos; 

2. Avaliação diagnóstica usando diversos instrumentos: atividades de sala, de casa, 

ditados, atividades em grupo, construção de cartazes, apresentação de trabalhos, 

sondagem de leitura e escrita, desenho, entrevista, etc. 

3. Avaliação processual: atividades individuais de verificação de aprendizagem que 

indicam as fragilidades do planejamento e podem indicar a necessidade de novas 

estratégias. 

Periodicidade da avaliação: 

1. Observação: Diária. 

2. Avaliação Diagnóstica: Início de bimestre, checagem de informações prévias sobre 

os conteúdos a serem trabalhados, identificação de necessidades de aprendizagem 

e modificação de planejamento. 

3. Avaliação Processual: Períodos de fechamentos de Unidades Didáticas, podem 

ocorrer simultaneamente entre os anos. Geralmente na penúltima semana do 

bimestre. 

4. Avaliação em Larga Escala: A escola participa de todas as avaliações externas 

promovidas pela SEE e pelo MEC, avaliações de diagnóstico, SIPAE-DF e SAEB. 

Também realiza a avaliação institucional ao longo do ano letivo durante os 
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Conselhos de Classe e respondendo às questões suscitadas na avaliação 

institucional on line promovida pela Secretaria. 

A pontuação das atividades é uma prática que já foi descontinuada desde o 

tempo em que o currículo passou pelas primeiras modificações. No sistema de ciclos, 

não existe nota e boletim. As informações das avaliações geram dados para serem 

registrados no Panorama, RAV1 e 2 e no RDIA, e essa é a prática da EC 12. 

O caderno de planejamento da Turma é um instrumento para anotações das 

ocorrências pedagógicas que envolvem as práticas didáticas em sala e outras 

questões: realização de tarefas, situações de convivência, demandas de 

aprendizagem, atrasos e saídas antecipadas, etc. O registro é uma forma de respaldar 

o professor e precisa acontecer com frequência. 

Os reagrupamentos intraclasse e extraclasse também se constituem em 

estratégias de intervenção valiosa para a escola. Bimestralmente, os alunos são 

reorganizados em grupos menores de acordo com os resultados das sondagens de 

leitura e escrita realizadas previamente. Durante uma semana, a cada bimestre, os 

professores regentes, coordenadoras e direção executam o planejamento das 

atividades de intervenção que visam criar conflitos de aprendizagem para estimular as 

crianças a avançarem em suas hipóteses de escrita, no 1º bloco do 2º Ciclo. Os alunos 

do 2º Bloco fazem tarefas de intervenção específicas referentes às dificuldades 

ortográficas mapeadas anteriormente. 

Após o reagrupamento interclasse, os professores dão segmento às 

intervenções em sala, reorganizando os grupos dentro da turma ou em intercâmbio com 

outros anos. A atividade sempre dá bons resultados. 

Uma estratégia de estudo adotada é a prática do dever de casa. Diversas 

estratégias podem ser adotadas nesse sentido: utilização de atividades significativas, 

criativas, em doses razoáveis e distintas, de acordo com o nível de desempenho de 

cada estudante; diálogo permanente com as famílias, evitando que o acompanhamento 

dessa atividade signifique o próprio ensino do conteúdo; análise das tarefas em parceria 

com os estudantes, entre outras. Assim, é necessário que o Dever de Casa seja uma 

atividade extensiva do trabalho feito em sala de aula e que o estudante tenha condições 

de realizá-lo de forma a construir uma postura autônoma e emancipada. (pg. 38 

Diretrizes de Avaliação).
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Nessa perspectiva, os professores são orientados a não enviar tarefas para 

casa na sexta-feira, podendo enviar tarefas de casa até 4 vezes por semana, sempre 

com o objetivo de reforçar o que o aluno aprendeu durante a aula. 

 

8.2  Instrumentos de coleta de dados adotados na prática pedagógica: 
 

1. Sondagem de Hipóteses de Escrita. (Orientação do CRAI) 

2. Mapeamento Ortográfico. (Orientação do CRAI) 

3. Panorama dos Ciclos (Instrumento Interno) 1º CICLO– Pré-Conselho. 

4. Panorama dos Ciclos (Instrumento Interno) 2º CICLO– Pré-Conselho. 

5. Demandas Pedagógicas – Documento com a síntese de todos os Conselhos de 

Classe 

6. Projeto Interventivo 

Os documentos abaixo são os utilizados pela Rede: 

RDIA – Semestral (1º Ciclo) 

RAV 1 – Bimestral (2º Ciclo) 

RVA 2 – Bimestral – Conselho de Classe. 

 

1. FORMULÁRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS HIPÓTESES DE 

ESCRITA ESCOLA CLASSE 12 DE CILÂNDIA 
 

 
 
N° 

 

 
ALUNOS 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 

IN
IC

IA
L
 

 

1
°
 B

IM
E
S
T
R
E
 

 

2
°
 B

IM
E
S
T
R
E
 

3
°
 B

IM
E
S
T
R
E
 

 
4
°
 B

IM
E
S
T
R
E
 

01       

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

Tabela 16: Formulário de sondagem de escrita 
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TOTAIS DE ALUNOS POR HIPÓTESE DE ESCRITA POR BIMESTRE 
 

 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

 

IN
IC

IA
L
 

 1
°
 B

IM
E
S
T
R
E
 

 2
°
 B

IM
E
S
T
R
E
 

 3
°
 B

IM
E
S
T
R
E
 

 4
°
 B

IM
E
S
T
R
E
 

PS      

S      

SA      

A      

ALF      

Tabela 17: Totais de alunos por hipótese 

 
 

*PS: Pré-silábico * S: Silábico * SA: Silábico-Alfabético 

*A: Alfabético *ALF: Alfabetizado 
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2. FICHA PARA MAPEAMENTO ORTOGRÁFICO 
 

 Produção de Texto  
Erros por representações múltiplas 

 
/∫ / - ch 

/з/ - s com som de z 

 
 

Troca dos fonemas surdos e 

sonoros 

N
a
sa
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z
a
ç
ã
o
 

G
e
n
e
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z
a
ç
ã
o
 d

e
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g
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s 

J
u
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ç
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S
e
g
m

e
n
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ç
ã
o
 

A
M
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 Ã

O
 

A
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o
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l 

O
m
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o
 d

e
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e
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a
 

A
c
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 d

e
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e
tr

a
s 
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a
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e
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d
a
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v
e
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ã
o
 d

e
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e
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a
s 

T
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u
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C
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e
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n
c
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e
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C
o
e
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o
 

p
a
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g
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a
p
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n
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ç
ã
o
 

Nº Aluno       /s/ /z/ /∫ / /з/ /k/ m 
n 

G R C L 
U 

/p/ 
/b/ 

/t/ 
/d/ 

/k/ 
/g/ 

/f/ 
v/ 

/s/ 
/z/ 

/∫/ 
/З/ 

          

01                                  

02                                  

03                                  

04                                  

05                                  

06                                  

07                                  

08                                  

09                                  

10                                  

11                                  

12                                  

13                                  

14                                  

15                                  

16                                  

17                                  

18                                  

19                                  

 TOTAL DE OCORRÊNCIAS DO ERRO 
2º 

Bimestre 

                                

 TOTAL DE OCORRÊNCIAS DO ERRO 
3º 

Bimestre 

                                

Tabela 18: Ficha de Mapeamento ortográfico 
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3. ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA – CONSELHO DE CLASSE  BIMESTRE DE 2019 – DATA  /  /2020 - PANORAMA DA TURMA 

Professor(a)  Assinatura:  EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 
 
 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANES 
• Os alunos citados no Panorama também 

devem constar no RAV2. 

• Apontar, somente o nome(s) dos Estudantes 
que não estão avançando nas aprendizagens. 

 E
N

E
E

 -
 E

s
p

e
c
if
ic

a
r 

Id
a

d
e
 

Desenvolvimento Global 
S –Sim N –Não 

Serviços de Apoio (Use a 
legenda) 
Nv - novo encaminhamento 
E – Encaminhado 
A – Atendido 
Av – Em avaliação 
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 d
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o
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ó
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ó
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D
e
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EDUCAÇÃO INFANTIL 
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A

A
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E
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4
) 
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O
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A
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n
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ALUNOS (Nome completo) 

                      

                      

                      

                      

                      

Tabela 19: Panorama 1º Ciclo 
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4. ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA – CONSELHO DE CLASSE  BIMESTRE DE 2018 – DATA  /  /2020 - PANORAMA DA TURMA 2º CICLO 

professor(a)  Assinatura:     ANO:TURMA:    

*Documento utilizado no Pré-Conselho de Classe 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES! 

• Os alunos citados no Panorama também 
devem constar no RAV2. 

• Apontar, somente o nome(s) dos Estudantes 
que não estão avançando nas aprendizagens. 

 E
N

E
E

 -
 E

s
p

e
c
if
ic

a
r 
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a

d
e
 

A
c
o

lh
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o
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ó
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M
a
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a
r 

A
 ,
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, 

C
) 

Intervenções 
realizadas para 
sanar déficit de 
aprendizagem. 
*P – Participou 
*F – Faltou 
# Sim/Não 

Resultado após 
Intervenção 
(Marque um X) 

Serviços de Apoio (Use 
a legenda) Nv - novo 
encaminhamento E – 
encaminhado A – 
atendido 
Av – Em avaliação 
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Necessidades de Aprendizagem 
A - Leitura, interpretação, produção textual, sistema 

de escrita alfabética/Normativa e Raciocínio Lógico 
(Resolução de situações problemas) 

B- Somente Leitura, interpretação, produção textual, 
sistema de escrita alfabética/Normativa 

C- Somente Raciocínio Lógico (Resolução de 
situações problemas) 

R
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g
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F
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L
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ALUNOS (Nome completo) 

1                            

2                            

3                            

4                            

Observações: 

 
Tabela 20: Panorama 2º Ciclo 
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5 - DEMANDAS PEDAGÓGICAS – PÓS CONSELHO DE CLASSE: ALUNOS QUE DEMANDAM ATENÇÃO 
 
 

ALUNO – / ANO TURMA ENCAMINHAMENTO OBSERVAÇÃO 

1.   

2.   

3.   

4.   

Tabela 21: Demandas Pedagógicas 



74  

6. PROJETO INTERVENTIVO – FORMULÁRIO DESENVOLVIDO PELA ESCOLA 

 
 

PROJETO INTERVINDO PARA AS APRENDIZAGENS – PERÍODO:  º BIMESTRE  /  a  /   
 

 

 
 

PROFESSOR (A): MATRÍCULA: ANO/TURMA: 

Necessidade de acompanhamento (N.A.) 

( A) Simultaneamente Leitura, Interpretação de texto, 

Produção textual, Sistema de Escrita Alfabética e/ou 

Normatividade e Raciocínio Lógico Matemático, com foco na 

resolução de situações problemas 

(B) Somente Leitura, Interpretação de texto, 

Produção textual, Sistema de Escrita Alfabética 

e/ou Normatividade 

(C) Somente Raciocínio Lógico 

Matemático, com foco na resolução de 

situações problemas 

Período previsto para o desenvolvimento do Projeto Interventivo: ( ) Mensal ( X ) Bimestral 

 
Alunos acompanhados 

N
.A

. 

Reforço Reagrupamento 
 

Intraclasse 

Reagrupamento 
 

Interclasse 

Adequação 

Pedagógica 

Adequação 

Curricular 

Atividades Propostas/ 

Observações 

  

 

 
( ) 

(  ) Semanal ( ) 

Quinzenal 

( ) Comparece sempre (  

) Presença eventual ( ) 
Não comparece 

( ) Família abriu mão 

 

 

( ) Diário 

( ) Semanal 

( ) Quinzenal 

 

 

 
( ) Participou 

( ) Não participou 

 

 

( ) Bimestral ( ) 

Semestral 

( ) Não se aplica 

 

 

 
( ) Semestral 

( ) Não se aplica 

 

Tabela 22: Formulário Projeto Interventivo 
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8.3 Avaliação Institucional (Mapeamento SEAA)     

 
Informações colhidas durante o primeiro bimestre pelo SEAA 

Psicóloga Karine.  

Mat: 

226.701-2 
 

MAPEAMENTO INSTITUCIONAL EC 12 – Ano 2019       
 

➢ Perfil da comunidade: No geral, o nível socioeconômico é baixo, no entanto, contam 

com opções de lazer (passeios). Pouco engajada nos processos escolares, no geral não 

participam de momentos oferecidos pela escola, como palestras e reuniões, tampouco para 

convocações dos serviços de apoio, sendo um empecilho para continuidade do 

acompanhamento. 

A maioria mora de aluguel na região e muitos matriculam os filhos na escola devido à 

sua localização, que é próxima de projetos assistencialistas onde os alunos podem ficar em 

turno contrário às aulas, como Cantinho do Girassol e CAC, que funcionam como suporte 

(gratuito) no horário de trabalho dos pais. Tais projetos não são focados no pedagógico, 

mas funcionam como uma forma de ocupação dos estudantes. 

Para serem inseridos nesses programas, as famílias procuram o CAPS, que realiza o 

cadastro pautado no critério baixa renda. As crianças aderem pouco aos passeios escolares 

(cerca de 30% apenas), pelo fato de compararem o valor dos passeios aos que são 

oferecidos por essas instituições sociais. O ponto fraco das mesmas é não ter critérios de 

permanência, ou seja, ainda que os alunos apresentem muitas faltas, podem ficar. 

➢ Concepções de aprendizagem e desenvolvimento que permeiam as práticas 

educativas: 

- O pedagógico atua em conjunto e a coordenação atua auxiliando e colabora na 

construção e concretização do trabalho pedagógico, bem como realizam reagrupamentos e 

oficinas junto aos professores implementação de currículo e substituições em sala de aula 

quando necessário. 

- A avaliação é formativa e não classificatória, portanto, não existe soma de pontos e 

sim relatório individual do aluno. Todas as ações do aluno são avaliadas além de seu 

empenho e realização de tarefas. Os instrumentos de avaliação precisam ser ferramentas 

de diagnóstico e não de punição. 

- Os professores em sala de aula empenham-se em integrar a prática e a teoria. 
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- O brincar é importante para as crianças em desenvolvimento. Incentiva-se o brincar 

e o lúdico especialmente com as crianças pequenas dos anos iniciais, ou seja, primeiro e 

segundo período. Isso funciona como pré-requisito da alfabetização que ocorrerá nos anos 

seguintes. 

- Os professores coordenam juntos e geralmente trabalham o mesmo conteúdo 

podendo haver diferenças quanto ao planejamento. 

➢ Processos de gestão escolar; 

➢ Agentes envolvidos na organização do trabalho pedagógico: 

➢ Direção, coordenação e professores atuam em conjunto. 

➢ Potencialidades e Práticas de sucesso: 

1. A Organização pedagógica e administrativa faz o trabalho fluir. 

2. A escola possui boa gestão dos recursos financeiros e ausência de dívidas. 

3. Engajamento da equipe pedagógica. 

4. Atuação das equipes de apoio para sanar as dificuldades pedagógicas. 

5. As coletivas funcionam como espaço de estudo, troca de informações e formação 

continuada dos professores e ocorrem toda semana, nas quartas-feiras com os dois turnos. 

6. A direção atua diretamente com os professores e fornece apoio necessário para o 

desenvolvimento de habilidades. 

 
Fragilidades: 

1. Rotatividade constante de professores. 

2. Comunidade pouco participativa, onde falta comprometimento na vida escolar dos filhos. 

Os alunos não contam com apoio nem mesmo para as tarefas escolares. A rotina e material 

encontra-se desorganizado por esse motivo. 

3. A lista de material escolar é de custo muito baixo, ainda assim, cerca de 20% da escola 

não manda material necessário. 

4. Falta de profissionais na equipe de apoio. 

➢ Papéis, funções e responsabilidades dos diferentes profissionais: 

Coordenação: Apoio aos professores, substituições em sala de aula.  O SEAA: Trabalha 

com foco institucional tentando sanar ou minimizar as dificuldades educacionais. Atua junto 

aos alunos, pais e professores de acordo com a Orientação Pedagógica – OP e nos moldes 

do PAIQUE, atuando por níveis. Participa na construção do mapeamento institucional que 

norteia as ações a serem desenvolvidas pela equipe ao longo do ano. 

Sala de recursos: Atendimento dos alunos com necessidades especiais. 
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Direção: Gestão de pessoas, recursos financeiros, Gestão pedagógica. 

➢ Necessidades formativas dos profissionais do contexto escolar: Os professores 

necessitam de formação continuada para aperfeiçoamento de implementação de conteúdo.  

➢ As equipes de apoio também necessitam de formação continuada para melhor atender 

as necessidades da escola. 

 

8.4 Recuperação Continuada 

 
A “recuperação de estudos” é prevista na Lei nº 9.394/96, em seu artigo 12, inciso 

V, para “prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento”. A intervenção 

poderá ser conduzida por meio de atividades diversificadas, no horário das aulas ou no 

contraturno, assim como por meio de reagrupamentos, projetos interventivos e outros 

recursos criados pela escola, sempre considerando a etapa/modalidade e as condições de 

aprendizagem em que o estudante se encontra. 

O registro da intervenção processual (recuperação) é feito nos diários em que 

constarão as necessidades apresentadas pelos estudantes e os relatos das atividades 

realizadas para a promoção de seu avanço. 

A análise dos dados obtidos com as diversas formas de avaliação, inclusive os 

relatórios retirados do site Avaliaçao em destaque, que trata dos descritores, permite 

mapear as fragilidades e potencialidades dos estudantes e determinar o que precisa ser 

retomado no planejamento e o que já foi superado. 

Conforme as Diretrizes de Avaliação Educacional, “na Educação Infantil, a 

avaliação se dá principalmente pela observação sistemática, registro em caderno de campo, 

fichas, questionários, relatórios, portfólios (exposição das produções pelas crianças). As 

reflexões, análises e inferências oriundas dessa sistemática, comporão o Relatório 

Descritivo e Individual de Acompanhamento Semestral - RDIA, este terá sua publicação 

semestral, porém sua elaboração é diária. Nesta etapa se faz presente, de maneira forte e 

determinante, a avaliação informal realizada pelos docentes e até mesmo pelas crianças. 

Esta avaliação possibilita a observação das suas manifestações de aprendizagem e 

progresso. O cotidiano e as interações na creche e na escola da educação infantil 

apresentam-se sob fortes cargas afetivas. 

 

8.5 Conselho de Classe e Conselho Escolar 
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O Conselho de Classe é um colegiado integrante da Gestão Democrática e se 

destina a acompanhar e avaliar o processo de educação, de ensino e das aprendizagens, 

havendo tantos Conselhos de Classe quantas forem as turmas existentes na unidade 

escolar. 

De acordo com o Regimento Escolar, o Conselho de Classe será composto 

por: 

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

conselheiros natos; 

 

II. Pedagogo – Orientador Educacional; 

 
III. Representante da carreira Assistência à Educação; 

 
IV. Representante das famílias e/ou responsáveis legais; 

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

segmento da educação de jovens e adultos, escolhidos por seus pares, garantida a 

representatividade dos estudantes de cada uma das turmas; 

 

VI. Representantes dos serviços de apoio especializado. 

 
O RAV2 é o instrumento principal de registro das informações pertinentes ao 

desenvolvimento dos alunos, sendo destacados os alunos que apresentam dificuldades de 

aprendizagem ou questões disciplinares. É feita a coleta de dados sobre as necessidades 

das turmas e dos alunos, para que as providências sejam direcionadas aos setores 

responsáveis. 

Para que o registro seja mais eficiente, a escola desenvolveu um quadro 

chamado “Panorama das Turmas” onde é possível visualizar as informações relatadas 

sobre cada aluno citado no conselho, bimestre a bimestre. Este quadro otimiza o conselho 

de classe e viabiliza as intervenções, bem como o acompanhamento pedagógico dos 

alunos, indicando os encaminhamentos pertinentes a cada setor: serviços de apoio (EEAA, 

SOE), direção, conselho tutelar, Sala de Recursos, etc. 

O referido documento é utilizado no Pré-Conselho, onde o professor regente 

repassa as informações dos alunos que apresentam problemas no percurso de 

aprendizagem e/ou adaptação ao ambiente escolar. O Pré-Conselho é realizado 

individualmente entre o professor e os membros da equipe de apoio: SOE, EEAA, 

Coordenadoras Locais, Direção e Professores Readaptados e/ou em processo de 
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readaptação. É feita a captação de dados que são compilados para o Conselho de Classe 

Geral, onde as demandas de cada turma/ano serão apresentadas para que sejam 

deliberadas as estratégias individuais e coletivas de intervenção pedagógica. 

Finalizando o conselho de classe geral, é gerado outro quadro: “Demandas 

Pedagógicas” em que são registrados os alunos citados de todas a turmas para que toda a 

escola tome conhecimento das demandas gerais, além das que existem em sua turma e 

nas turmas do ano em que atua. 

A ata de reunião de pais é composta por uma minuta definida coletivamente, 

abordando os assuntos principais da escola e as questões individuais das turmas. Os 

responsáveis têm a oportunidade de debater com o professor regente estratégias para 

melhorar o desempenho da turma e do seu filho em particular. São apresentados aos pais, 

na reunião de pais, os Relatórios Avaliativos Individuais, onde são destacados 

potencialidades e fragilidades do processo de aprendizagem de cada criança. 

 

O Artigo 31 do Regimento Escolar determina que compete ao Conselho Escolar: 
 

I. Implementar e avaliar a execução da Proposta Pedagógica - PP na perspectiva da 

avaliação formativa; 

II. Elaborar o seu Plano de Ação Anual; 

III. Analisar, de forma ética, aspectos relativos à aprendizagem dos estudantes, 

considerando: 

a) As necessidades individuais; 

b) As intervenções realizadas; 

c) Os avanços alcançados; 

d) As estratégias pedagógicas adotadas; 

e) Projetos interventivos;  

f) Os reagrupamentos. 

IV. Identificar e propor elementos e ações que promovam as aprendizagens, inclusive 

mediante a análise dos índices de desempenho; 

V. Discutir e deliberar sobre ações pedagógicas interventivas; 

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

recursos interpostos; 

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

§1º As deliberações emanadas do Conselho de Classe devem estar de acordo com o 
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Regimento Escolar e demais dispositivos legais. 

 

9. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR PARA O DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA 

PEDAGOGICA 

 

O processo de construção das unidades e projetos didáticos da Escola Classe 

12 de Ceilândia levam e consideração a formação do aluno como um ser multidimensional, 

complexo que possui bagagem cultural, necessidades e vontades. Um ser completo e único 

e que faz parte de algo maior, nesse caso um cidadão. 

A busca pela construção e formação desse cidadão com noção de seus direitos e 

deveres nos traz grande responsabilidade como formadores, pois este ser faz parte de uma 

sociedade multicultural. 

Acompanhando processo da Secretaria de Educação que ressignifica o currículo e 

trazendo o seu movimento para nossas atividades, a Escola Classe 12 de Ceilândia tem 

dado foco às Unidades Didáticas multidisciplinares e interdisciplinares, contemplando os 

principais pontos para a formação de um cidadão: integralidade, intersetorialização, 

transversalidade, diálogo escola e comunidade; territorialidade; trabalho em rede. 

Levando em consideração os debates sobre avaliação e progressão curricular a 

comunidade escolar optou avaliar o aluno conforme a progressão de objetivos do currículo 

em movimento de forma anual, seguindo a finco os ciclos, em que os resultados das 

atividades propostas são tabulados conforme sondagens periódicas, quando o mesmo não 

alcança por algum fator o objetivo proposto e encaminhado para interventivos. Os objetivos 

não alcançados pela maioria serão base para a construção do currículo para o próximo ano 

letivo. 
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76 

Explorações: 
 

➢ da dimensão do corpo (rastejar, 

faciais, mímicas...); 

➢ das matrizes culturais (jogos e 

indígena e européia) 

Nesse campo o professor deverá propor atividades que faça a criança: 

Se conhecer. Distinguir-se dos demais. Reconhecer-se nos grupos. Autodenominar-se 

“3 autos”: Autonomia, Autorregulação, Autocuidado. 

entendimento sobre quem é a criança. 

Entendendo que ela é produtiva quanto está inserida na história e na cultura. É necessário 

 

A criança, como o cientista, procura 

compreender o mundo ao seu redor de acordo 

com Arce, Silva e Varoto(2011). 

planejar propostas: 
➢ de investigação 

➢ de exploração 

➢ questionamento 
➢ 

mundo 

➢ 

são: interações com a natureza e 

a 

organização do mundo). 

ESTUDO DO CURRÍCULO EM MOVIMENTO: 1º CICLO – EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qual é a primeira linguagem da criança? 

• Gestos, 

• Se apropria da linguagem verbal 

• Tom de voz 

• Observação de como os adultos se relacionam com os 

veículos de comunicação 

Não se espera que a criança domine o alfabeto! O 

professor deve propor: 

➢ A reflexão da cultura escrita para que usem de acordo 

com a possibilidade da criança; 

➢ O manuseio de livros diversos: gibis, revistas e outros 

➢ Outras formas de expressão: música, teatro... 

➢ O objetivo na educação infantil não consiste em ensinar a 

escrever convencionalmente e sim a utilizar sua 

produção gráfica por meio do desenho e outras formas... 

(87) 

➢ Vigotski(2009): a imaginação se alimenta da realidade. 

➢ Mito: “criança tem imaginação mais rica que os adultos” 

➢ Realidade: quanto mais experiência, mais imaginação 

➢ O que ocorre é que a criança acredita no seu poder 

imaginativo, o adulto não. 

➢ A criança produz cultura, traz experiências... 

➢ O professor deve: 

➢ Estimular a criatividade; 

➢ Proporcionar a manipulação de materiais e texturas diversas 

➢ Ter o olhar e a escuta sensível ao que a criança lhe expressa em 

traços, desenhos e grafismo; 

➢ Exploração da natureza: o que tem no parque? observação do céu... 

➢ Oferecer o verdadeiro lugar de direito: o de PROTAGONISTA 
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Análise Linguística 

Metalinguística 

ESTUDO DO CURRÍCULO E MOVIENTO – LINGUAGEM – 2º CICLO 
 

 
 

Tipos de Linguagem 
 
 
 
 

 

 
Língua 

Portuguesa 

 
Língua 

Estrangeira 

Arte Educação Física 

 

 

Finalidade 

 

Trabalho 

com gêneros 

textuais 

 

Gêneros 

 

  

 

 
 

 
Recurso para reflexão de temas estudados. 

Produção de cenas e texto. Interpretação, 

desenvolvimento de sensibilidade, 

comunicação e oralidade. 

 
 
 

 

 

 

O que se espera de cada ano? 

1º: Que o aluno leia e escreva um pequeno texto 

com compreensão e encadeamento de ideias sem 

exigências ortográficas 

2º E 3º: Ampliação de repertório com organização 

textual 

4º e 5º: Autonomia na leitura e escrita de diversos 

tipos de texto e concretização dos letramentos. 

Visuais 

Escrita 

 Expressão. Pesquisa sonora 

Audição. Composição 

Improvisação 

Análise. Reflexão Cr iação 

Música 

 

 

Léxico 

Cultura do movimento 

corporal e da interação 

LINGUAGEM 

MULTILETRAMENTOS 

Semântica 

Revisão 

Seleção e 

o conteúdo 

 Teatro 
Seleção 

Antecipação 

Inferência 

Verificação 

Estratégias de 
leitura 

Leitura 

Linguagem 

escrita 

Linguagem 

oral 

Interação 

Experimentação 

Técnica, Criação 

Conceito 

Objetivo 

 Vivência lúdica do movimento, 

experimentação de ritmos diferentes, 

autoestima, desenvoltura, autocrítica, 

parceria, repertório gestual 

Dança 

 

 

 
Pragmática 

Brincadeiras e jogos 

Esporte, ginástica e lutas 

Dança e atividades 

rítmico-expressivas 

Conhecimento sobre o 

corpo. 

 

 

Experimentação quanto ao conhecimento tático, 

saber praticar, praticar para conhecer, consciência 

corporal: força; flexibilidade; agilidade; equilíbrio; 

coordenação motora e reflexo. 
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CURRÍCULO EM MOVIMENTO: CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

aquecimento desigual 

causado pela forma e 

movimentos da Terra. 

de 
ao correntes e 

relacionados aos padrões 
de circulação 

como bem 
tsunamis, vulcões, 

terremotos, 
aqueles 

à evolução da vida e do 
planeta e ao clima e à 
previsão do tempo, 
busca-se a compreensão 
de alguns 
fenômenos naturais como 

de
de

relativos 
ampliação 
conhecimentos 

3) Terra e Universo: 

objetiva-se   a 
compreensão 
   de características 
da Terra, do Sol,  da
  Lua e de outros
 corpos celestes. 
Explora-se experiências 
de observações 
do céu, do planeta Terra, 
bem como dos principais 
fenômenos celestes. 
Assim, em 
uma perspectiva 

Ações investigativas fundadas em problematizações, 
levantamento de hipóteses, experimentações, análises de dados e 

conclusões, promovendo a iniciação científica. 

desses recursos. 

humana 

naturais e recursos 
históricos da 
apropriação 

1) Matéria e Energia: 
contempla o estudo de 
materiais e suas 
transformações, fontes e 
tipos de energia utilizados 
no cotidiano, destacando 
aspectos como geração e 
uso responsável de 
energia, processamento
 de 

vivos e a interação entre os 
seres vivos e destes com os 
seres não vivos do 
ambiente, destacando a 
importância da preservação 
da 
biodiversidade e
 sua 

distribuição nos principais 

ecossistemas brasileiros. 

as 
os seres interações entre 

a 
das 
dos 

ainda, Propõe-se, 
exploração 
características 
ecossistemas, 
especialmente 

2) Vida e Evolução: 
busca compreender  os 
elementos essenciais à 
manutenção da vida e os 
processos evolutivos que 
geram as diversas formas 
de vida. 
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CURRÍCULO EM MOVIMENTO: CIÊNCIAS HUMANAS 
 
 

 

 CIÊNCIAS HUMANAS  

  

As situações de aprender e ensinar no contexto das Ciências Humanas 
estabelecem relações entre o passado e o presente que permitem a 
compreensão da realidade, tanto na dimensão geográfica como histórica, 
com o propósito de levar o estudante a perceber-se como indivíduo social, 
histórico e cultural que pertence, participa e age no mundo de diversidades 
e diferenças socioculturais, afetivas, históricas e geográficas. 

 
 
 

 

 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O ensino de Ciências Humanas oportuniza aos estudantes do Ensino 
Fundamental, conhecimentos para que  construam  o pensamento 
abstrato, interpretando, deduzindo, analisando, levantando hipóteses, 
criticando fenômenos históricos e geográficos como processos sociais 
produzidos por seres humanos, para que sejam intelectualmente 
autônomos e desenvolvam uma  melhor  compreensão  de mundo, 
estimulando um sentido de participação e protagonismo, buscando o 
engajamento social e sejam comprometidos com a valorização dos 
direitos humanos, do ambiente, da coletividade e dos valores sociais para 
a construção de uma sociedade justa e democrática. 

Geografia História 

Pensar de maneira consciente o 
espaço, estabelecendo relações 
com outros locais e tendo como 
centralidade o ser humano e suas 
relações com a natureza e com as 
forças sociais que se 
estabelecem. É necessário, 
portanto, reconhecer esse sujeito 
como parte dessa natureza. 

Se relaciona a constituição da 
noção de identidades individuais, 
sociais e coletivas que envolvem o 
conhecimento histórico local e do 
cotidiano, do eu e do outro, dentro 
de um espaço temporal. 
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CURRÍCULO EM MOVIMENTO: ENSINO RELIGIOSO 

 
ENSINO RELIGIOSO 

 

Estado Laico 

 
 

Cultura da Paz a partir da 

compreensão do sagrado em várias 

linguagens. 

Harmonia advinda do respeito às 

diversas religiões. 

 

O Ensino Religioso deve fornecer subsídio para que, 
dentro da formação acadêmica, sejam apresentadas 
informações históricas e sociais que permitam a 
construção de um pensamento coerente com os valores 
necessários à boa convivência e ao estabelecimento e 
permanência da cultura de paz, atingindo, enfim, o 
objetivo de formação integral do ser na dimensão física, 
psicológica e social. 

 
 

 

Alteridade desenvolve-se a partir 
do conceito de ethos (conjunto 
de costumes e hábitos de uma 
coletividade), em uma 
perspectiva familiar, comunitária 
e social. 

 

 
Simbolismo Religioso 
desenvolve-se a partir de 
conceitos de Ritos, Mitos, 
Sagrado e Transcendente. 

 

articulação com conteúdos em 
uma abordagem interdisciplinar. 

dos 
seus 

em conhecimentos prévios 

crítico e reflexivo, por meio de 
aulas dialogadas, que valorizem 
experiências religiosas 
próprios estudantes e 

pensamento 
 sempre 

histórias e parlendas, 
enfatizando 
lúdico  e o 

lendas, 
outros, 
caráter 

A organização do trabalho 
pedagógico pautada na exploração 
de músicas, filmes, pinturas, 

O Ensino Religioso, no contexto educacional público, 

de acordo com a Constituição Federal de 1988, a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB de 

1996 e a Lei Orgânica do Distrito Federal de 1993, 

deve ser coerente com as características e finalidades 

desse espaço, que não é proselitista 

(catequizadora), mas pedagógico, laico (sem 

controle de nenhum clero) e pluralista 

(diversidades). Assim, esse componente curricular 

precisa construir sua identidade a partir desses 

parâmetros, valorizando a riqueza cultural e religiosa 

de comunidades regionais, nacionais e internacionais e 

incentivando o respeito a essa diversidade. 

  

É imprescindível que os profissionais que atuam no 
Ensino Religioso tenham a percepção de que os 
conhecimentos trazidos pelos estudantes, em geral, 
apresentam visões de senso comum, naturalizadas, 
empíricas e sincréticas (SAVIANI, 1991). Portanto, 
cabe a esses profissionais se posicionarem de 
maneira objetiva e crítica em relação ao papel 
sociocultural do Ensino Religioso. Nesse sentido, a 
função do professor como mediador será exercida ao 
articular saberes apresentados por estudantes e 
conteúdos a serem trabalhados na escola, 
contemplando os Eixos Transversais: Educação para 
a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os 
Direitos Humanos e Educação para a 

Sustentabilidade. 
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9.1 PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

 

1º CICLO: EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Na Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivencias 
que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando as interações e brincadeiras como 
eixos estruturantes. 
 
SÍNTESE DAS APRENDIZAGENS PARA A TRANSIÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 
O eu, o outro e o nós 

• Respeitar e expressar sentimentos e emoções, atuando com progressiva autonomia emocional. 

• Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros. 

• Agir com progressiva autonomia em relação ao próprio corpo e ao espaço que ocupa, apresentando independência e iniciativa. 

• Conhecer, respeitar e cumprir regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro ao lidar com conflitos. 
Corpo, gestos e movimentos  

• Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de 
ambientes saudáveis. 

• Apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se e no cuidado com seu bem-estar, valorizando o próprio corpo. 

• Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como instrumento de interação com o outro e com o meio. 
Traços, sons, cores e formas  

• Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. 

• Reconhecer as artes visuais como meio de comunicação, expressão e construção do conhecimento. 

• Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal. 

• Recriar a partir de imagens, figuras e objetos, usando materiais simples e ensaiando algumas produções expressivas. 
Escuta, fala, pensamento e imaginação  

• Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação, por diferentes meios. 

• Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é 
produzida. 

• Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas. 

• Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura 
como fonte de prazer e informação. 

Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações 

• Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles para a formulação, o 
raciocínio e a resolução de problemas. 

• Interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificias, demonstrando atitudes de investigação, respeito e preservação. 
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• Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e fora) e medidas (comprido, curto, grosso, 
fino) como meio de comunicação de suas experiências. 

• Resolver, criar e registrar situações-problema do cotidiano e estratégias de resolução. 

• Utilizar unidades de medida (dia / noite, dias / semanas / meses / ano) e noções de tempo (presente / passado / futuro, antes / agora / 
depois), para responder a necessidades e questões do cotidiano. 

• Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação (contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, 
organização de gráficos básicos etc.). 

 

PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAS 

                              2º CICLO - LÍNGUA PORTUGUESA 
• 1º ANO • 2º ANO • 3º ANO • 4º ANO • 5º ANO 

• ORALIDADE 

• Identificar 

características da

 conversação 

espontânea presencial, 

respeitando os turnos de 

fala, selecionando e 

utilizando, durante a 

conversação, formas de 

tratamento 

• adequadas, de 

acordocom a situação e a 

posição do interlocutor. 

• Recontar contos de 

fadas, lendas que conhece 

e textos que se sabe de 

memória. 

• ORALIDADE 

• Reconhecer 

características da conversação 

espontânea presencial, 

respeitando os turnos de fala, 

selecionando e utilizando, 

durante a conversação, formas 

de tratamento adequadas, de 

acordo com a situação e a 

posição do interlocutor. 

• Descrever contos de 

fadas, lendas que conhece e 

textos que se sabe de memória. 

• ORALIDADE 

• Participar de situações 

de produção oral de diferentes 

gêneros: debate, entrevista, 

exposição, relatos de 

experiências para desenvolver as 

habilidades de argumentar, 

relatar, expor, narrar e 

descrever. 

• Corresponder 

características da conversação

 espontânea presencial, 

respeitando os turnos de fala, 

selecionando e utilizando, 

durante a conversação, formas 

de tratamento adequadas, de 

acordo com a situação e a 

posição do interlocutor. 

• ORALIDADE 

• Planejar a fala, 

selecionando e monitorando o uso 

de recursos (tipo de vocabulário, 

pronúncia, entonação, gestos etc.) 

adequados ao gênero oral a ser 

produzido. 

• Discutir tema em grupo, 

defendendo ponto de vista 

(argumentos) e elaborando síntese 

sobre o assunto debatido. 

• Recitar e expor temas 

estudados em apresentações, feiras 

culturais, exposições ou em outras 

atividades. 

• ORALIDADE 

• Organizar a fala, 

selecionando e monitorando o 

uso de recursos (tipo de 

vocabulário, pronúncia, 

entonação, gestos etc.) 

adequados ao gênero oral a ser 

produzido. 

• Debater tema em 

grupo, defendendo ponto de 

vista (argumentos) e elaborando 

síntese sobre o assunto 

debatido. 

• Relatar e expor temas 

estudados em apresentações, 

feiras culturais, exposições ou 

em outras atividades. 
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• LEITURA E ESCUTA 

• Reconhecer que 

textos são lidos e escritos 

da esquerda para a direita 

e de cima para baixo da 

página. 

• Selecionar 

informações necessárias

 para 

compreensão do texto de 

acordo com o objetivo da 

leitura. 

• Perceber, com a 

mediação do professor a 

intertextualidade presente 

em textos. 

• Fazer inferências 

para perceber 

informações implícitas no 

texto. 

• Lidar com textos 
variados 

• LEITURA E ESCUTA 

• Fazer inferências para 

perceber informações implícitas 

no texto. 

• para compreensão do 

texto lido. 

• Compreender o assunto 

principal de textos lidos, com 

autonomia ou por outros 

leitores. 

• Selecionar

informações necessárias para 

compreensão do texto de 

acordo com o objetivo da 

leitura. 

• Antecipar ou inferir 

assuntos de textos a serem lidos 

em função de seu suporte, 

gênero e contextualização. 

• Relacionar a função 

social de textos que circulam em 

campos 

• LEITURA E ESCUTA 

 

• Ler e interpretar com 

autonomia, textos em diversos 

gêneros, mobilizando e 

combinando estratégias de 

antecipação, inferência, 

seleção e verificação para 

compreensão do texto lido. 

• Compreender e 

desenvolver o assunto principal 

de textos lidos, com autonomia 

ou por outros leitores. 

• Compreender as 

finalidades de textos lidos e 

produzidos oralmente e por 

escrito, de acordo com o 

conteúdo de uso/circulação. 

• Perceber variações

 entre o 

• LEITURA/ESCUTA 

• Ler com fluência e 

compreensão diversos gêneros 

textuais. 

• Adequar procedimentos de 

leitura (destacar informações 

importantes, analisar o contexto de 

produção, comparar informações 

etc.) a objetivos da própria 

leitura. 

• Selecionar informações 

significativas ou relevantes para 

compreensão do texto lido. 

• Buscar pistas textuais, 

intertextuais e contextuais para ler 

nas entrelinhas (fazer inferências), 

ampliando a compreensão. 

• Compreender o que 

ouve, argumentando, comparando 

e 

concluindo. 

• LEITURA/ESCUTA 

• Ler com fluência e 

compreensão diversos gêneros 

textuais. 

• Empregar recursos 

expressivos (ênfase, entonação 

de acordo com a pontuação etc.) 

durante a leitura. 

• Desenvolver a 

compreensão global do texto lido, 

unificando e inter-relacionando 

informações explícitas e 

implícitas, produzindo 

inferências e validando ou não 

(verificação) hipóteses 

levantadas. 

• Ler e interpretar diversos 

textos literários, identificando o 

uso dos mesmos em contextos 

variados. 

• Identificar na leitura 

elementos 
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para descobrir a 

diversidade estética 

presente na literatura 

infantil. 

da vida social dos quais 

participa cotidianamente e nas 

mídias impressa, de massa e 

digital, reconhecendo para que 

foram produzidos, onde 

circulam, quem os produziu e a 

quem se destinam. 

imaginário e o mundo real por 

meio de textos literários. 

• Reconhecer alguns tipos 

textuais (narração, descrição, 

argumentação, exposição) que 

possam aparecer no texto 

literário. 

• Compreender a função 

social de textos que circulam 

em campos da vida social dos 

quais participa cotidianamente e 

nas mídias impressa, de massa 

e digital, reconhecendo para 

que foram produzidos, onde 

circulam, quem os 

produziu e a quem se destinam. 

• Ler e interpretar diversos 

textos literários, identificando o 

uso dos mesmos em contextos 

variados. 

que compõem a narrativa, 

presentes em diversos gêneros. 

• 1º ANO • 2º ANO • 3º ANO • 4º ANO • 5º ANO 

• ESCRITA/PRODUÇÃ

O DE TEXTO 

• Escrever um 

pequeno texto com 

compreensão, 

encadeamento de ideias e 

autonomia, a partir de 

assunto significativo e 

contextualizado. 

• ESCRITA/PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

• Compreender a 

organização de ideias em 

parágrafos em produção de 

textos escritos em prosa em 

diferentes gêneros. 

• Escrever, revisar e 

reescrever textos, (com o 

auxílio do professor) em 

diferentes gêneros, 

considerando um ou mais 

aspectos de cada vez: 

coerência, coesão, pontuação, 

translineação, concordância 

nominal e verbal, adjetivação, 

pronomes pessoais. 

• ESCRITA/PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

• Compreender a 

organização de ideias em 

parágrafos em produção de 

textos escritos em prosa em 

diferentes gêneros. 

• Escrever, revisar e 

reescrever textos, (com o 

auxílio do professor) em 

diferentes gêneros, 

considerando um ou mais 

aspectos de cada vez: 

coerência, coesão, pontuação, 

translineação, concordância 

nominal e verbal, adjetivação, 

pronomes pessoais. 

• Escrever, revisar e 

reescrever textos em 

diferentes gêneros 

considerando um ou mais 

aspectos de cada vez: 

coerência, coesão, pontuação, 

translineação, concordância 

nominal e verbal, adjetivação, 

pronomes pessoais. 

• ESCRITA/PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

• Planejar a escrita do 

texto considerando o tema 

central, o gênero textual e os 

prováveis 

destinatários/interlocutores. 

• Escrever textos 

atentando-se para elementos que 

compõem a estrutura e a 

apresentação de cada gênero (o 

que compõe uma fábula, um 

poema, uma notícia, uma regra de 

jogo etc.). 

• Refletir, revisar e reescrever 

textos produzidos considerando 

um ou mais aspectos a seguir: 

organização em parágrafos 

(quando for o caso), sequência 

lógica de ideias, coerência e 

coesão, pontuação, escrita correta 

das palavras etc. 

• Apropriar-se de 

diferentes procedimentos 

necessários ao ato de escrever 

(compreender aspectos 

• ESCRITA/PRODUÇÃO DE 

TEXTO 

• Produzir textos escritos

 em diferentes gêneros, 

adequados a 

objetivos/finalidade, 

destinatários/interlocutores e o 

contexto de circulação. 

• Escrever textos em 

gêneros que apresentem em sua 

organização interna diferentes 

modos (tipos) textuais: narração, 

descrição, argumentação, 

instrução, relatos e exposição sem 

necessidade de classificação pelo 

tipo. 

• Refletir, revisar e 

reescrever textos produzidos 

considerando um ou mais 

aspectos a seguir: organização 

em parágrafos (quando for o 

caso), sequência lógica de 

ideias, coerência 

• e coesão, pontuação, 

escrita correta das palavras etc. 

• Apropriar-se de 
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notacionais e 

discursivos), considerando a 

diferentes procedimentos 

necessários ao 
ato de escrever (compreender 
 

   diversidade de gêneros que 

circulam em sociedade. 

• Desenvolver autonomia 

para revisar o próprio texto 

durante e depois do processo de 

escrita. 

• Produzir, revisar e 

reescrever textos considerando sua 

estrutura: paragrafação, 

marginação e título procurando 

demonstrar clareza e coerência 

nas informações registradas, 

observando sinais de pontuação e 

sua relação com o sentido 

produzido no texto. 

aspectos notacionais e 

discursivos), considerando a 

diversidade de gêneros que 

circulam em sociedade. 

• Demonstrar
 autonomia para 

revisar o próprio texto durante e 

depois do processo de escrita. 

• Produzir, revisar e 

reescrever textos considerando sua 

estrutura: paragrafação, 

marginação e título procurando 

demonstrar clareza e coerência nas 

informações registradas, 

observando sinais de 

• pontuação e sua relação 

com o sentido produzido no texto. 
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• ANÁLISE 

LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA 

• Diferenciar as 

unidades linguísticas: 

letras, palavras, textos, 

números e outros símbolos. 

• Conhecer o 

alfabeto, perceber a 

função das letras e 

reconhecer os diferentes 

tipos. 

• Desenvolver a 

consciência fonológica para 

relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na 

escrita. 

• Perceber que todas 

as sílabas são constituídas 

por unidades menores e 

pelo menos por uma 

vogal. 

• Perceber as 

diferentes estruturas 

silábicas, para ler e escrever 

palavras e pequenos 

textos. 

• Conhecer fonemas 

que em nossa língua são 

grafados apenas por uma 

letra (P, B, T, D, F, V). 

• ANÁLISE 

LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA 

• Nomear e utilizar 

diferentes tipos de letras. 

• Utilizar a consciência 

fonológica para relacionar 

fonemas e grafemas na leitura e 

na escrita. 

• Ler e escrever palavras e 

textos utilizando diversas 

estruturas silábicas. 

• Analisar na leitura e 

empregar na produção textual 

a segmentação adequada das 

palavras. 

• ANÁLISE 

LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA 

• Conhecer, nomear, 

ordenar e utilizar os tipos de 

letras. 

• Relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na escrita. 

• Compreender as 

diferentes estruturas silábicas, 

para ler e escrever palavras e 

textos. 

• Ler e escrever palavras e 

textos utilizando diversas 

estruturas silábicas. 

• Analisar na leitura e 

empregar na produção textual 

a segmentação adequada das 

palavras. 

• ANÁLISE 

LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA 

• Reconhecer regularidades 

e irregularidades ortográficas 

aplicadas em produção de texto. 

• Reconhecer indicadores 

que permitam situar a cadeia 

cronológica: localizadores 

temporais, tempos verbais e 

advérbios etc. 

• Utilizar a língua escrita como 

meio de informação e de transmissão 

de cultura e como instrumento para 

planejar e realizar tarefas 

concretas em diversas situações 

comunicativas 

• Construir significados a 

partir do texto escrito e seu 

contexto 

• ANÁLISE 

LINGUÍSTICA/SEMIÓTICA 

• Compreender 

regularidades e irregularidades 

ortográficas aplicadas em 

produção de texto. 

• Revisar e corrigir a grafia 

empregada na produção textual, 

levando em conta a importância 

da grafia adequada à produção de 

sentido. 

• Estabelecer relações 

entre normas sistematizadas e 

uso na fala e na escrita. 

• Utilizar a língua 

escrita como meio de 

informação e de transmissão de 

cultura e como instrumento 

paraplanejar e realizar tarefas 

concretasem diversas situações 

comunicativas. 
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PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

2º CICLO– LINGUAGEM: ARTES VISUAIS 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

• Explorar a 

imaginação, a criatividade 

e a expressividade a partir 

de temas e observação do 

meio ambiente. 

• Conhecer elementos 

que contribuem para a 

formação do espectador. 

• Experimentar 

processos de criação, 

explorando pensamentos, 

emoções e percepções. 

• Vivenciar 

experiências por meio das 

mídias digitais nos 

processos de criação 

artística. 

• Criar, explorar e 

expressar-se a partir de 

temas e observação do 

meio ambiente. 

• 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. 

• Produzir trabalhos 

artísticos a partir de temas e 

observação do meio 

ambiente. 

• Selecionar técnicas, 

materiais e suportes para a 

produção de imagens 

justificando suas escolhas a 

fim de desenvolver o 

processo criativo. 

• Explorar a imaginação 

e a expressividade por meio 

de temas que 

contextualizem a ação 

criadora. 

• Conhecer os 

monumentos/pontos 

turísticos do Distrito Federal 

e suas motivações 

históricas a fim de despertar 

o sentimento de 

pertencimento e a 

apropriação do patrimônio 

cultural e ambiental das 

regiões administrativas. 

• Pesquisar e exercitar as 

diferentes propriedades da cor. 

• Conhecer o patrimônio 

artístico do Distrito Federal. 

• Frequentar espaços 

culturais diversos. 

• Selecionar técnicas, 

materiais e suportes para a 

produção de imagens 

justificando suas escolhas a fim 

de desenvolver o processo 

criativo. 

• Reconhecer processos de 

criação, explorando 

pensamentos, emoções e 

percepções para instigar a 

reflexão, a sensibilidade, a 

imaginação, a intuição, a 

curiosidade e a flexibilidade. 

• Valorizar o patrimônio 

cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a 

brasileira, incluindo-se suas 

matrizes indígenas, africanas e 

europeias, de diferentes 

épocas, favorecendo a 

• Pesquisar e exercitar as 

diferentes propriedades da cor. 

• Conhecer o patrimônio 

artístico do Distrito Federal. 

• Frequentar espaços 

culturais diversos. 

• Selecionar técnicas, 

materiais e suportes para a 

produção de imagens justificando 

suas escolhas a fim de 

desenvolver o processo criativo. 

• Reconhecer processos de 

criação, explorando 

pensamentos, emoções e 

percepções para instigar a 

reflexão, a sensibilidade, a 

imaginação, a intuição, a 

curiosidade e a flexibilidade. 

• Valorizar o patrimônio 

cultural, material e imaterial, de 

culturas diversas, em especial a 

brasileira, incluindo-se suas 

matrizes indígenas, africanas e 

europeias, de diferentes 

épocas, favorecendo a 
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   construção de vocabulário e 

repertório relativos às diferentes 

linguagens 

artísticas. 

construção de vocabulário e 

repertório relativos às diferentes 

linguagens 

artísticas. 

PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

2º CICLO– LINGUAGEM: ARTES – TEATRO 
 
 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

• Exercitar a 

criatividade por meio do faz 

de conta e imitação 

utilizando o corpo. 

• Utilizar-se de 

modalidades teatrais 

para desenvolver a 

confiança em si mesmo, 

a autodisciplina e a 

liberdade de 

autoexpressão. 

 Interpretar 

narrativas. Infantis 

• Confeccionar e 

utilizar máscaras com 

referências indígenas, 

africanas japonesas, 

gregas, indianas e outras 

• Apreciar diferentes 

formas de manifestações do 

teatro em diferentes contextos, 

conhecendo aspectos de 

formação de plateia. 

• Conhecer elementos da 

teatralidade e suas relações 

expressivas e compositivas. 

• Interpretar 

personagens denarrativas 

teatrais para estimular a 

autocrítica, o senso estético 

e desenvolver a 

autodisciplina e liberdade 

de autoexpressão. 

• Encenar pequenas 

cenas teatrais, utilizando 

máscaras com referências 

indígenas, africanas 

japonesas, gregas, indianas 

e outras 

• Compreender 

diferentes formas de 

manifestações do teatro em 

diversos contextos, 

conhecendo aspectos de 

formação de plateia 

• Expressar-se 

cenicamente por meio do 

corpo, visando criar 

hábitos sociais, organizar 

ideias e pensamentos. 

• Criar e interpretar 

personagens de 

narrativas teatrais para 

estimular a confiança em 

si mesmo, desenvolver a 

autodisciplina e liberdade 

de autoexpressão. 

• Conhecer cenas 

cotidianas das culturas 

indígenas, quilombolas e 

afro- brasileiras 

respeitando suas 

especificidades. 

• Experienciar diferentes 

formas de manifestações do 

teatro em diversos contextos, 

observando os aspectos de 

plateia. 

• Identificar as diferentes 

modalidades teatrais. 

• Vivenciar cenas cotidianas 
das culturas 
indígenas, ciganas, 
quilombolas e afro- brasileiras 
dos grupos que residem no 
DistritoFederal e entorno 
respeitando suas 
especificidades. 

• Experienciar e comparar 

diferentes formas de 

manifestações do teatro em 

diversos contextos, 

observando os aspectos de 

plateia. 

• Compor movimentos 

corporais e vocais em 

atividades cênicas em grupo 

ou individual. 

• Produzir peças teatrais 

com definição de elenco 

(atores, diretor, sonoplasta, 

cenógrafo). 

• Identificar e 

compreender as influências 

das culturas indígenas e afro-

brasileiras, marcadas pela 

diversidade de rituais, mitos e 

imaginários, entendendo a 

função do corpo como 

elemento expressivo das 

relações pessoais. 
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PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

2º CICLO– LINGUAGEM: ARTES – DANÇA 
 
 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

Contextos e Práticas 
 

• Vivenciar brincadeiras, 

jogos rítmicos e canções 

presentes em sua cultura, que 

resgatem o universo infantil da 

criança. 

Contextos e Práticas 
 

• Experimentar, conhecer e 

compartilhar de brincadeiras, 

jogos rítmicos e canções do 

contexto do estudante seja 

ele familiar, da comunidade 

e/ou da escola. 

Contextos e Práticas 
 

• Conhecer espaços 
culturais de Brasília com 
promoção ao sentimento de 
pertencimento à cidade. 

Contextos e Práticas 

• Conhecer, vivenciar e 

apreciar manifestações de 

dança da cultura local e 

regional. 

• Pesquisar 

a diversidade cultural 

presente nas 

manifestações de 

dança brasileira. 

Contextos e Práticas 

• Conhecer as 

manifestações de dança 

das regiões do Brasil. 

• Adquirir repertório 

relativo às diferentes 

manifestações de dança 

de matrizes indígenas, 

africanas 

e europeias. 

Elementos da Linguagem 

• Identificar as partes do 

corpo e o corpo em sua 

totalidade no movimento. 

• Experimentar variações 

de tempo do movimento. 

Elementos da Linguagem 

• Identificar as partes 

fracionadas do corpo e o 

corpo em sua totalidade no 

movimento. 

• Explorar as 

possibilidades de forma do 

corpo combinar

percursos espaciais variados 

Elementos da Linguagem 

• Conhecer as 

articulações do corpo e suas 

possibilidades de 

movimentação. 

• Compor diversos 

percursos espaciais em 

diferentes variações de 

tempo. 

• Explorar e compreender 
as 

possibilidades de forma do 

corpo. 

Elementos da Linguagem 

• Estabelecer relações 

entre o movimento das 

partes do corpo, 

movimentos parciais, e do 

corpo na totalidade, 

movimentos totais. 

Elementos da Linguagem 

• Explorar diferentes 

posturas corporais, 

alternando as partes do 

corpo que o apoiam sobre 

o solo. 



95  

Processos de Criação 

• Utilizar a imaginação 

como estímulo e material 

para improvisações em 

dança. 

• Vivenciar momentos 

de trocas sobre as 

experiências em dança 

Processos de Criação 

• Improvisar danças 

inspiradas em obras 

artísticas de outras 

linguagens. 

• Compartilhar e refletir 

em grupo sobre as 

experiências vivenciadas 

nas 

atividades em sala. 

Processos de Criação 

• Vivenciar propostas 

de criação coletiva. 

• Vivenciar trocas e 

reflexão sobre as experiências 

de dança vivenciadas em 

grupo. 

Processos de Criação 

• Vivenciar propostas 

de criação coletiva em 

dança em pequenos e 

grandes grupos. 

Processos de Criação 

• Vivenciar momentos 

de reflexão sobre as 

experiências de criação em 

dança, compreendendo as 

etapas de seu processo de 

criação. 
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PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

2º CICLO– LINGUAGEM: ARTES – MÚSICA 
 
 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

• Conhecer, 

valorizar e respeitar a 

diversidade musical como 

resgate da cultura popular e 

ampliação de repertório. 

• Explorar  

 diversas fontes 

sonoras, como as 

existentes no próprio corpo

 (palmas, voz, estalos,

  passos),  na 

natureza e em objetos 

cotidianos, reconhecendo

   os elementos 

constitutivos da música. 

• Observar suas 

possibilidades vocais bem 

como os cuidados para a 

preservação da voz. 

• Criar e produzir 

música a partir de jogos 

musicais, brincadeiras, 

brinquedos cantados, 

rítmicos e sonoros. 

• Valorizar e respeitar a 

diversidade musical como 

resgate da cultura popular e 

ampliação de repertório. 

• Explorar suas 

possibilidades vocais bem 

como os cuidados para a 

preservação da voz. 

• Identificar os 

elementos constitutivos da 

música por meio de jogos, 

brincadeiras, canções e 

práticas diversas. 

• Discriminar o 

silêncio como parte de 

sequências sonoras nas 

atividades de brinquedos 

sonoros e jogos folclóricos. 

• Perceber e reconhecer 

diversas formas, gêneros e 

estilos de expressão musical da 

Região Administrativa na qual 

vive e/ou estuda. 

• Trocar as 

experiências/vivências dos 

diversos gêneros/estilos 

musicais de seu contexto, 

reconhecendo sua diversidade 

cultural. 

• Utilizar adequadamente o 

potencial vocal no canto 

individual e/ou coletivo, fala, 

conto e reconto de histórias, nas 

atividades em sala, no geral. 

• Apreciar criticamente 

atividades musicais realizadas e 

registradas por meio das 

tecnologias de mídia. 

• Apreciar estilos e 

gêneros musicais no 

contexto da formação da 

sociedade brasileira. 

• Perceber e 

reconhecer elementos dos 

vários gêneros e estilos da 

expressão musical do 

contexto da origem do DF. 

• Combinar gêneros e 

estilos musicais do DF para 

expressar sua diversidade 

cultural desde sua origem, 

por meio das demais 

linguagens artísticas (artes 

visuais, dança e teatro). 

• Perceber suas 

potencialidades vocais na 

interpretação de obras 

musicais. 

• Utilizar gêneros e 

estilos da expressão musical 

no contexto das tradições 

orais, em pesquisas 

musicais. 

• Conhecer elementos 

dos vários gêneros e 

estilos musicais do 

repertório das regiões do 

Brasil. 

• Executar livremente 
cantigas e 

canções do repertório 

próprio e coletivo do 

contexto escolar, 
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PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

2º CICLO – LINGUAGEM: EDUCAÇÃO FÍSICA 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

Brincadeiras e Jogos 

• Experimentar jogos 

e brincadeiras que exijam a 

utilização e combinação de 

habilidades motoras 

fundamentais. 

• Conhecer, por meio de 

múltiplas linguagens (corporal, 

visual, oral e escrita), as 

brincadeiras e os jogos 

populares do contexto do 

estudante. 

• Participar de situações 

problemas de ordem corporal em 

diferentes contextos com o uso 

de 

regras simples, 

compartilhando momentos e 

sensações que promovam o 

desenvolvimento de vínculos 

afetivos, o respeito mútuo, a 

solidariedade e a 

autoconfiança. 

Brincadeiras e Jogos 

• Desenvolver habilidades 

motoras fundamentais e suas 

combinações em contexto de 

jogos e brincadeiras. 

• Vivenciar situações- 

problema de ordem corporal em 

diferentes contextos com o uso de 

regras simples, compartilhando 

momentos e sensações que 

promovam o desenvolvimento 

de vínculos afetivos, o respeito 

mútuo, a solidariedade

e a autoconfiança. 

Brincadeiras e Jogos 

• Ampliar o conhecimento acerca de 

brincadeiras e jogos da cultura 

popular que propiciem a 

convivência coletiva com outras 

crianças e o uso de diversas 

linguagens de modo a valorizar a 

diversidade cultural do nosso 

país. 

• Compreender situações- 

problema de ordem corporal 

em diferentes contextos com o 

uso e criação de regras, 

compartilhando momentos e 

sensações que promovam o 

desenvolvimento de vínculos 

afetivos, o respeito mútuo, a 

solidariedade e a 

autoconfiança. 

Brincadeiras e Jogos 

• Identificar situações de 

injustiça e preconceito geradas 

e/ou presentes no contexto 

dos jogos e demais práticas 

corporais e discutir alternativas 

para superá-las. 

• Experimentar 

movimentos psicomotores 

ligados à força, à resistência, ao 

equilíbrio e à coordenação 

motora fina e grossa. 

• Vivenciar momentos de 

autonomia e criação lúdica. 

Brincadeiras e Jogos 

• Praticar a resolução 

de conflitos através do 

respeito à opinião do outro e 

à troca de experiências, 

visando a compreensão da 

disputa como um elemento 

intrínseco da competição e 

não como uma atitude de 

rivalidade frente aos 

demais. 

• Desenvolver 

movimentos psicomotores 

ligados à força, à 

resistência, ao equilíbrio e à 

coordenação motora fina e 

grossa. 

• Pesquisar para a 

criação autônoma de jogos, 

brinquedos e brincadeiras do 

universo infantil. 

Danças e atividades rítmicas e 

expressivas 

• Experimentar e fruir 

diferentes atividades rítmicas 

ampliando as possibilidades de 

expressão corporal de forma 

lúdica e prazerosa. 

Danças e atividades rítmicas e 

expressivas 

• Participar de danças e 

atividades rítmicas expressivas 

que possibilitem ampliação do 

equilíbrio, ritmo e 

expressividade. 

Danças e atividades rítmicas e 

expressivas 

• Aprimorar ritmo, 

equilíbrio e expressividade 

através da vivência de 

brincadeiras, jogos e danças. 

Esportes, Lutas e Ginásticas 

• Participar de atividades 

adaptadas de esportes, lutas e 

ginásticas criando estratégias 

individuais e coletivas, 

prezando pelo protagonismo e 

trabalho coletivo. 

Esportes, Lutas e 

Ginásticas 

• Compreender os principais 

elementos dos jogos, 

esportes, lutas e ginástica, 

identificando as 

características que os 

constituem na 

contemporaneidade. 
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Conhecimento sobre o corpo 

• Conhecer algumas 

características gerais do corpo 

humano percebendo e 

reconhecendo as diferenças 

individuais. 

Conhecimento sobre o corpo 

• Compreender e 

reconhecer as diferenças

individuais relacionadas ao 

corpo e o movimento 

respeitando nossa diversidade 

cultural e social. 

Conhecimento sobre o corpo 

• Vivenciar atividades 

corporais adotando uma 

postura de respeito às 

características de gênero, 

biótipos e habilidades. 

Danças e atividades rítmicas e 

expressivas 

 

• Experimentar e fruir 

diferentes ritmos a partir das 

danças e manifestações 

populares regionais de 

matrizes africanas e 

indígenas. 

Danças e atividades rítmicas 

e expressivas 

• Identificar os elementos 

constitutivos (ritmo, espaço, 

gestos) das danças do 

contexto comunitário e 

regional, valorizando e 

respeitando os diferentes 

significados dessas 

manifestações em suas 

culturas de origem. 

   Conhecimentos sobre

 o corpo 

 
Identificar e perceber as 

relações da atividade física 

com o corpo, respeitando as 

características de gênero e 

biótipos. 

Conhecimentos sobre o 

corpo 

 
Pesquisar e estudar os 

benefícios que a atividade 

física regular exerce sobre o 

corpo humano, tendo em vista 

a promoção da saúde. 
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PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

2º CICLO – MATEMÁTICA 
 
 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

• Números 

• Identificar o uso do número em 

suas diferentes funções sociais. 

• Contar, comparar e ordenar a 

quantidade de objetos de 

coleções até 99 unidades e 

apresentar o resultado por 

registros verbais e simbólicos, 

em situações de seu interesse, 

como jogos, brincadeiras, 

materiais da sala de aula, entre 

outros. 

• Estabelecer a relação entre 

quantidades iguais com objetos 

diferentes. 

• Compreender a lógica do 

Sistema de Numeração Decimal 

(SND) a partir da construção de 

agrupamentos de 10, com o 

respectivo registro simbólico e a 

partir da comparação de 

números naturais de até duas 

ordens em situações cotidianas, 

com e sem suporte da reta 

numérica. 

• Compor e decompor número de 

até duas ordens, por meio de 

diferentes   adições,   com  o 

suporte         de       material 

• Números 

 
• Compor e decompor 

números naturais de até três 

ordens, com suporte de 

material manipulável por meio 

de diferentes adições. 

• Experimentar atividades 

para o desenvolvimento do 

cálculo mental considerando 

fatos fundamentais da adição 

e subtração. 

• Reconhecer e resolver 

situações-problema 

significativas  de adição, 

subtração, multiplicação

 e divisão, envolvendo 

diferentes ideias por meio de 

registros pictóricos, orais ou 

escritos de experiências 

  matemáticas vivenciadas a 

partir de jogos, brincadeiras 

etc. 

• Resolver e elaborar 

problemas envolvendo dobro, 

metade, triplo e terça parte, 

com o suporte de imagens ou 

material manipulável, utilizando 

estratégias pessoais. 

• Números 

• Ler, escrever e comparar 

números naturais até a ordem de 

unidade de milhar, 

estabelecendo relações entre os 

registros numéricos e o sistema 

de escrita. 

• Compreender a 

identificação de quantidade de 

algarismos e da posição por eles 

ocupadas. 

• Ler, escrever e comparar 

quantidades até 9999, 

estabelecendo relações entre os 

registros numéricos e sistema de 

escrita. 

• Compreender, 

resolver e formular situações- 

problema, envolvendo meio, 

quartos e décimos, utilizando 

representações  não 

convencionais. 

• Números 

• Ler, escrever e ordenar 

números naturais até a ordem 

de dezenas de milhar, 

reconhecendo as propriedades 

do sistema de numeração 

decimal realizando operações 

por meio de situações- 

problema. 

• Mostrar, por decomposição e 

composição, que todo número 

natural pode ser escrito por 

meio de adições e 

multiplicações por potências de 

dez, para compreender o 

sistema de numeração decimal e 

desenvolver estratégias de 

cálculo. 

• Estabelecer relações de 

ordem de números naturais e 

seu posicionamento na reta 

numerada. 

• Compreender a tabuada como 

forma de organização de fatos 

fundamentais. 

• Reconhecer que as regras do 

sistema de numeração decimal 

podem ser estendidas para a 

representação decimal de um 

• Números 

• Ler, escrever e 

ordenar números naturais 

até a ordem das centenas de 

milhar com compreensão das 

principais características do 

sistema de numeração 

decimal. 

• Ler, escrever e ordenar 

números racionais na forma 

decimal com compreensão das 

principais características do 

sistema de numeração 

decimal, utilizando, como 

recursos, a composição e 

decomposição e a reta 

numérica. 

• Ampliar procedimentos

 operatórios de 

 adição, 

 subtração, multiplicação e 

divisão dos números 

naturais, por meio de 

situações-problema 

• Propiciar o 

reconhecimento de múltiplos e 

divisores em contextos do 

cotidiano. 

Compreender a representação 

do número fracionário e decimal 

em 
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manipulável.   número racional e relacionar 

décimos e centésimos com a 

representação do sistema 

monetário brasileiro. 

• Compreender a representação 

do número fracionário em 

situações significativas e 

concretas. 

• Associar a representação de 

um número decimal a uma 

fração e vice- versa. 

• Ampliar  os 

procedimentos operatórios de 

adição, subtração, 

multiplicação e divisão dos 

números naturais para 

contextos envolvendo os 

números decimais, por meio de 

situações-problema. 

• Propiciar o 

desenvolvimento do cálculo 

mental, cálculo aproximado, 

estimativa, uso de calculadora, 

socialização de estratégias de 

conferência. 

situações significativas e 

concretas. 

• Ampliar 

procedimentos operatórios 

de adição, subtração, 

multiplicação e divisão dos 

números naturais para 

contextos envolvendo os 

números decimais, por meio 

de situações- problema. 

• Propiciar o 

desenvolvimento de cálculo 

mental, cálculo aproximado, 

estimativa, uso de 

calculadora e socialização de 

estratégias de conferência. 

• Pensamento algébrico 

• Organizar e ordenar 

objetos familiares ou 

representações por figuras, por 

meio de atributos, tais como cor, 

forma e medida. 

• Descrever, após o 

reconhecimento e a 

explicitação de um padrão (ou 

regularidade), os elementos 

ausentes em sequências 

• Pensamento algébrico 

• Construir sequências de 

números naturais em ordem 

crescente ou decrescente a 

partir de um número 

qualquer, utilizando uma 

regularidade estabelecida. 

• Pensamento algébrico 

• Identificar regularidades 

em sequências ordenadas de 

números naturais, resultantes da 

realização de adições ou 

subtrações sucessivas por um 

mesmo número. 

• Compreender a ideia de 

igualdade para escrever 

diferentes sentenças de adições 
ou de subtrações de
 dois 

• Pensamento algébrico 

• Reconhecer, por 

meio de investigações, 

utilizando a calculadora

 quando necessário, 

as relações inversas entre as 

operações de adição e de 

subtração e de multiplicação e 

de divisão, para aplicá-las na 

resolução de situações- 

problema. 

• Determinar o

número 

• Pensamento algébrico 

• Concluir, por meio de 

investigações, que a relação de 

igualdade existente entre 

dois membros de uma 

equação permanece ao 

adicionar, subtrair, 

multiplicar ou dividir cada um 

desses membros por um 

mesmo número, para 

construir a noção de 
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recursivas de números 

naturais, objetos ou figuras. 

 números naturais que resultem na 

mesma soma ou diferença. 

desconhecido que torna 

verdadeira uma igualdade que 

envolve as operações 

fundamentais com números 
naturais. 

equivalência. 

• Geometria 

• Corresponder a 

localização de pessoas e de 

objetos no espaço em relação à 

sua própria posição, 

(reconhecendo seu corpo como 

referencial de trajetória no 

espaço) utilizando termos como 

à direita, à esquerda, em frente, 

atrás. 

• Observar, manusear e 

relacionar figuras geométricas 

espaciais (cones, cilindros, 

esferas e blocos retangulares) a 

objetos familiares do mundo 

físico, sem uso de 

nomenclaturas. 

• Identificar e nomear 

figuras planas (círculo, 

quadrado, retângulo e 

triângulo) em desenhos 

apresentados em diferentes 

disposições ou em contornos de 

faces de sólidos geométricos. 

• Geometria 

• Esboçar roteiros a 

serem seguidos ou plantas de 

ambientes familiares, 

assinalando entradas, saídas e 

alguns pontos de referência. 

• Reconhecer, 

nomear e comparar figuras 

geométricas espaciais (cubo, 

bloco retangular, pirâmide, 

cone, cilindro e esfera), 

relacionando- as com objetos 

do mundo físico. 

• Reconhecer, 

comparar e nomear figuras 

planas (círculo,

 quadrado, retângulo 

e triângulo), por meio de 

características comuns, em 

desenhos apresentados em 

diferentes disposições ou em 

sólidos geométricos. 

• Analisar,

comparar, construir e 

visualizar as formas 

geométricas planas 

(bidimensionais) e espaciais 

(tridimensionais) por meio de 

desenhos, figuras ou por 

observação na natureza e no 

ambiente geométricos. 

• Geometria 

• Descrever e representar, 

por meio de esboços de trajetos 

ou utilizando croquis e maquetes, a 

movimentação de pessoas ou de 

objetos no espaço, incluindo 

mudanças de direção e sentido, 

com base em diferentes pontos de 

referência. 

• Relacionar diferentes 

pontos de referências para 

localização de pessoas e objetos 

no espaço estabelecendo 

relações entre eles e 

expressando-as através de 

diferentes linguagens: 

oralidade, gesto, desenho, 

maquete, mapa, croqui e 

escrita. 

• Associar, nomear e 

comparar figuras geométricas 

espaciais a objetos do mundo 

físico. 

• Geometria 

• Medir e estimar 

comprimentos (incluindo 

perímetros), massas e 

capacidades, utilizando 

unidades de medida 

padronizadas mais usuais. 

• Medir, comparar e 

estimar área de figuras planas 

desenhadas em malha 

quadriculada, pela contagem 

dos quadradinhos ou de 

metades de quadradinho, 

reconhecendo que duas 

figuras com formatos 

diferentes podem ter a mesma 

medida de área. 

• Interpretar textos que 

constem informações que 

envolvam medidas 

• Ler e registrar medidas e 

intervalos de tempo em horas, 

minutos e segundos em 

situações relacionadas ao seu 

cotidiano, como informar os 

horários de início e término de 

realização de uma tarefa e sua 

duração. 

• Resolver e elaborar 

problemas que envolvam 

situações de compra e venda e 

formas de pagamento, 

utilizando termos como troco e 

desconto, enfatizando o 

consumo ético, consciente e 

responsável. 

• Geometria 

• Resolver e elaborar 

problemas envolvendo 

medidas das grandezas 

comprimento, área, massa, 

tempo, temperatura e 

capacidade, recorrendo a 

transformações entre as 

unidades mais usuais em 

contextos socioculturais. 

• Reconhecer volume 

como grandeza 

 associada 

 a sólidos geométricos e 

medir volumes por

 meio de 

empilhamento de cubos, 

utilizando, 

preferencialmente, objetos 

concretos. 

• Realizar

 operações utilizando 

a compreensão de valores 

monetários: preços, trocos, 

orçamentos e prestações. 

• Interpretar, criar e 

produzir textos que constem 

informações que envolvam 

medidas. 
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• Grandezas e Medidas 

• Identificar a ideia 

de grandezas: massa, 

comprimento, capacidade, 

temperatura e tempo. 

• Comparar 

comprimentos, capacidades ou 

massas. 

• Compreender expressões 

básicas para desenvolver a 

ideia de tempo: agora, depois, 

antes, amanhã, hoje. 

• Relacionar períodos do 

dia, dias da semana e meses do 

ano, utilizando calendário, 

quando necessário. 

• Reconhecer cédulas e 

moedas do nosso Sistema 

Monetário Brasileiro por meio 

de atividades lúdicas. 

• Grandezas e Medidas 

 
• Compreender a 

ideia de grandezas: massa, 

comprimento, capacidade, 

temperatura e tempo. 

• Estimar, medir e 

comparar comprimentos de 

lados (contorno) e de 

polígonos, utilizando 

unidades de medida não 

padronizadas e padronizadas

 (metro, centímetro 

e milímetro) e instrumentos 

adequados. 

• Estimar, medir e 

comparar capacidade e 

massa, utilizando

 estratégias pessoais e 

unidades de medida não 

padronizadas ou 

padronizadas (litro, mililitro, 

grama e quilograma). 

• Reconhecer unidades 

de tempo: dia, semana, mês, 

bimestre, semestre, ano e 

utilizar calendários e 

agendas. 

• Realizar

 contagens 

considerando o valor de 

cédulas e moedas de nosso 

Sistema Monetá Ler, 

interpretar e fazer uso das 

informações em diversas 

situações e em diferentes 

configurações (anúncios, 

gráficos, tabelas, rótulos, 

propagandas) para a 

compreensão de fenômenos e 

práticas sociais.rio Brasileiro, por 

meio de atividades lúdicas. 

• Grandezas e Medidas 

• Desenvolver a ideia 

de grandezas: massa, 

comprimento, capacidade, 

temperatura e tempo. 

• Estimar e medir 

capacidade e massa, utilizando 

unidades de medida não 

padronizadas e padronizadas 

mais usuais (litro, mililitro, 

quilograma, grama e miligrama), 

reconhecendo-as em leitura de 

rótulos e embalagens, entre 

outros. 

• Utilizar as medidas 

convencionais de tempo, massa, 

capacidade e valores em 

situações do cotidiano e 

simuladas em problemas 

contextualizados. 

• Resolver e elaborar 

problemas que envolvam a 

comparação e a equivalência de 

valores monetários do sistema 

brasileiro em situações de 

compra, venda e troca. 

• Grandezas e Medidas 

• Descrever 

trajetórias e localização de 

pessoas e de objetos no 

espaço, por meio de malhas 

quadriculadas e 

representações como 

desenhos, mapas, planta baixa 

e croquis, empregando termos 

como direita e esquerda, 

mudanças de direção e 

sentido, intersecção, 

transversais, paralelas e 

perpendiculares. 

• Identificar ângulos retos e 

não retos em figuras 

poligonais com o uso de 

dobraduras, esquadros ou 

softwares de geometria. 

• Reconhecer ângulos 

como rotação e deslocamento 

(girar 45º, 90º, 180º, 360º). 

• Construir e interpretar 

maquetes. 

• Grandezas e Medidas 

• Reconhecer e 

representar localização, 

trajetórias e orientações por 

meio de mapas. 

• Interpretar, descrever 

e representar a localização ou 

movimentação de objetos no 

plano cartesiano (1º 

quadrante), utilizando 

coordenadas cartesianas, 

indicando mudanças de 

direção e de sentido e giros. 

• Calcular o perímetro e 

a área  de  figuras planas: 

triângulos;  quadriláteros 

(quadrado,   

  retângulo, losango, 

paralelogramo e trapézio)

 a   partir de situações-

problema, utilizando 

  a    malha 

quadriculada ou material 

concreto. 
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• Probabilidade e 

Estatística 

• Ler, interpretar e fazer uso 

das informações expressas em 

tabelas e em gráficos de 

colunas simples na forma de 

ícones, símbolos, signos e 

códigos. 

• Classificar eventos 

envolvendo o acaso, tais como 

“acontecerá com certeza”, 

“talvez aconteça” e “é 

impossível acontecer”, em 

situações do cotidiano. 

• Probabilidade e 

Estatística 

• Ler, interpretar e fazer uso 

das informações em diversas 

situações e em diferentes 

configurações (anúncios, 

gráficos, tabelas, rótulos, 

propagandas) para a 

compreensão de fenômenos e 

práticas sociais. 

• Classificar 

resultados de eventos

cotidianos aleatórios como 

“pouco prováveis”, 

“muito prováveis”, 

“improváveis” e 

“impossíveis”. 

• Probabilidade e Estatística 

• Formular, interpretar e 

resolver situações- problema 

envolvendo análise crítica dos 

dados de gráficos e tabelas. 

• Resolver situações- 

problema simples envolvendo 

noções de possibilidade e 

probabilidade. 

• Probabilidade e 

Estatística 

• Ler e interpretar 

informações presentes nos 

meios de comunicação e no 

comércio, registradas por meio 

de tabelas e gráficos. 

• Realizar pesquisa 

envolvendo variáveis 

categóricas e numéricas e 

organizar dados coletados por 

meio da construção de tabelas 

e gráficos de colunas simples 

ou agrupadas, com e sem uso de 

tecnologias digitais. 

• Resolver situações-

problema simples envolvendo 

noções de possibilidade e 

probabilidade. 

• Probabilidade e 

Estatística 

• Ler, interpretar e 

compreender informações 

presentes nos meios de 

comunicação e no comércio, 

registradas por meio de 

tabelas e gráficos. 

• Determinar a 

probabilidade de ocorrência 

de um resultado em eventos 

aleatórios, reconhecendo 

características de resultados 

mais prováveis sem utilizar 

frações, usando todos os 

resultados possíveis têm a 

mesma chance de ocorrer 

(equiprováveis). 

• Elaborar e resolver 

situações- problema 

simples, envolvendo noções 

de possibilidade e 

probabilidade. 
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PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

2º CICLO – CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 
 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

• Matéria e Energia 

 
• Comparar as características 

como dureza, maleabilidade, 

transparência, opacidade, 

resistência e flexibilidade de 

materiais que constituem 

objetos comuns do cotidiano 

• Avaliar o consumo e 

descarte de materiais, 

considerando questões sociais, 

ambientais e de 

sustentabilidade. 

• Matéria e Energia 

 
• Selecionar e identificar 

do que são feitos os objetos 

que fazem parte do cotidiano 

(metal, vidro, papel, madeira, 

plástico e tecido). 

• Reconhecer que os 

objetos são produzidos para 

funções específicas e que o 

seu uso depende das 

propriedades dos materiais que 

os compõem. 

• Reconhecer os 

• principais materiais e 

objetos que representam 

riscos à saúde e à segurança – 

objetos cortantes, materiais 

inflamáveis, eletricidade, 

produtos de limpeza, 

medicamentos etc. 

• Discutir estratégias para 

prevenção de acidentes 

domésticos . 

• Matéria e Energia 

 
• Reconhecer a fonte de 

diferentes sons, relacionando-os à 

constituição do material que o 

produziu. 

• Compreender que a luz 

interage de forma diferente de 

acordo com o material que 

ilumina. 

• Relacionar as condições 

sonoras do ambiente e hábitos 

pessoais à saúde auditiva, 

considerando os efeitos negativos 

de sons altos, ruídos frequentes, 

uso indevido dos fones de ouvido 

etc., propondo estratégias para 

mitigá- los ou eliminá-los. 

• Identificar os fatores 

ambientais e os hábitos pessoais 

prejudiciais à saúde dos olhos e 

acuidade visual, propondo 

estratégias para mitigá-los ou 

eliminá-los. 

• Matéria e Energia 

 
• Identificar as misturas 

com base em propriedades 

físicas observáveis como 

temperatura de fusão, 

temperatura de ebulição, 

densidade e número de fases, 

reconhecendo suas 

composições. 

• Discutir situações em que os 

materiais sofrem 

transformações  quando 

submetidos a determinadas 

condições de temperatura, luz e 

umidade. Exemplo: 

desbotamento de pinturas e 

roupas, ferrugem, 

amolecimento   e 

endurecimento de materiais 

etc.). 

• Testar e concluir que, ao ser 

submetida a certas condições 

de temperatura, a matéria 

pode sofrer transformações 

reversíveis (como mudanças no 

estado físico da água) e 

irreversíveis (como o 

cozimento do ovo, a 

queima do papel etc.). 

• Matéria e Energia 

 
• Explorar fenômenos da 

vida cotidiana que 

evidenciem propriedades 

físicas dos materiais como 

densidade, condutibilidade 

elétrica e térmica, 

magnetismo, dureza, 

elasticidade e outros. 

• Relacionar o uso e as 

aplicações dos materiais com 

suas propriedades físicas. 

• Associar as mudanças 

de estado físico da água com 

o ciclo hidrológico. 

• Conhecer a relação entre 

cobertura vegetal e o ciclo 

hidrológico. 

• Construir

 propostas coletivas para um 

consumo mais consciente. 

• Vida e Evolução 

• Reconhecer o próprio 

corpo, identificando as suas 

partes e representando-as 

graficamente. 

• Vida e Evolução 

• Identificar as plantas 

mais significativas do 

cotidiano (plantas de casa, da 

escola, da horta,      de      

• Vida e Evolução 

• Conhecer o ciclo de vida 

dos seres vivos. 

• Reconhecer a reprodução 

como forma de

• Vida e Evolução 

• Apresentar exemplos do 

cotidiano de forma a ilustrar as 

relações de predação entre os 

animais. 

• Vida e Evolução 

• Avaliar os problemas e 

doenças identificados, 

considerando as possíveis 

causas e consequências 
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• Reconhecer as 

funcionalidades das partes do 

corpo. 

plantações, 

plantas/árvores d e c o ra t i v a s , 

 continuidade das 
Espécies 

• Elaborar uma cadeia 
alimentar 

• Relacionar as 
condições de 

• Demonstrar a 

importância dos hábitos de 

higiene pessoal (lavar as mãos 

antes de comer, escovar os 

dentes e limpar os olhos, o nariz e 

as orelhas) para a manutenção da 

saúde. 

• Reconhecer a 

diversidade entre os colegas, 

respeitando os indivíduos em 

suas diferentes caraterísticas: 

individuais, físicas, culturais 

socioeconômicas, étnico-raciais, 

de gênero, de orientação sexual e 

de idade. 

• Compreender a 

importância da valorização, do 

acolhimento e do respeito às 

diferenças individuais, físicas, 

• socioeconômicas, étnico- 

raciais, de gênero, de orientação 

sexual, de idade e culturais para a 

promoção da convivência 

harmoniosa em sociedade. 

árvores de sombra, árvores 

com balanço etc.), indicando os 

locais onde se desenvolvem. 

• Descrever características 

de animais que fazem parte 

do cotidiano,  considerando: 

tamanho, forma, cor, cheiro, 

fase da vida, local que se 

desenvolve, 

pelagem/revestimento do 

corpo, presença de chifres, 

escamas, penas, garras,

  e relacionar essas 

características aos locais onde 

vivem. 

• Compreender o Sol como 

fonte primária de energia para 

a vida na Terra. 

• Entender a importância 

da água para a vida no Planeta. 

• Identificar as principais 

partes de uma planta (raiz, 

caule, folhas, flores e frutos) 

e as funções que cada uma 

desempenha. 

• Analisar a relação das 

plantas com o ambiente e 

demais seres vivos. 

• Conhecer as classes dos 

animais vertebrados (peixes, 

anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos), comparando as 

características que os situam em 

cada grupo taxonômico. 

• Propor estratégias de 

preservação dos vertebrados do 

Cerrado, considerando as 

espécies mais afetadas pelas 

interferências humanas no meio 

ambiente. 

simples, considerando os 

exemplos de predação 

elencados. 

• Reconhecer o papel do 

Sol como fonte primária de 

energia para a produção de 

alimentos. 

• Conhecer processos de 

produção de alimentos, 

combustível e medicamentos 

auxiliados por micro-organismos. 

• Investigar as formas de 

transmissão de doenças 

infecciosas, propondo atitudes e 

medidas adequadas para sua 

prevenção 

saúde e as doenças elencadas 

com os órgãos e funções dos 

sistemas circulatório, 

digestório e respiratório. 

• Elaborar modelos para 

ilustrar a interação entre os 

sistemas digestório, 

circulatório e respiratório a 

partir do processo de 

alimentação. 

• Separar alimentos 

pelas suas características 

nutricionais. 

• Compreender que há 

diferentes necessidades 

nutricionais entre os 

• indivíduos determinadas 

por diversos fatores como: 

idade, sexo, hábitos de vida, 

restrições alimentares etc. 

• Destacar a relação 

entre distúrbios nutricionais 

e hábitos de vida, como a 

prática de exercícios físicos, a 

alimentação, o uso de 

medicamentos etc. 

• Refletir sobre os próprios 

hábitos alimentares e de vida, 

considerando sua 

importância para a 

manutenção da saúde. 
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• Terra e Universo 

• Identificar e nomear 

diferentes escalas de tempo: os 

períodos diários (manhã, tarde e 

noite) e a sucessão de dias, 

semanas, meses e anos. 

• Descrever as atividades 

diárias nos períodos da manhã, 

tarde e noite e quantificar em 

• Terra e Universo 

• Descrever as posições do 

Sol em diversos horários do 

dia, identificando a posição do 

nascente, da elevação máxima e 

do poente. 

• Apontar e justificar 

situações vivenciais nas quais o 

Sol é a fonte de calor e energia 

• Terra e Universo 

• Identificar semelhanças e 

diferenças nos modelos de 

representação da Terra no que 

diz respeito aos tipos de solos, 

presença de água e florestas, 

desníveis e irregularidades dos 

terrenos etc. 

• Observar e registrar como 

• Terra e Universo 

• Observar as posições do 

nascente e do poente do Sol e 

identificar os pontos cardeais 

Leste-Oeste e Norte- Sul. 

• Localizar as posições 

relativas da escola, da cidade e 

do DF utilizando cartas e 

mapas. 

• Reconhecer as fases da 

• Terra e Universo 

• Associar as mudanças de 

estado físico da água com o 

ciclo hidrológico. 

Conhecer a relação entre 

cobertura vegetal e o ciclo 

hidrológico. 

• Construir propostas 

quais ocorrem a maior parte das 

atividades. 

 variam as posições do nascente e 

poente do Sol no decorrer do 

ano. 

• Observar e registrar os 

principais eventos celestes à 

noite. 

• Observar e relatar os 

diferentes tipos de solo existentes 

na cidade e no entorno da escola. 

• Propor ações para 

conservação e preservação do 

solo como: reflorestamento; 

proteção de nascentes; rotação de 

culturas agrícolas; adubação e 

plantio direto 

Lua e sua periodicidade através 

de registros das formas 

aparentes ao longo do mês e 

compreender o que são e como 

ocorrem. 

• Caracterizar os 

movimentos de rotação e 

translação da Terra. 

• Associar os movimentos 

cíclicos da Lua e da Terra a 

períodos regulares de tempo. 

• Utilizar mapas celestes 

e aplicativos digitais para 

conhecer as características das 

principais constelações como 

formato, brilho de alguns 

componentes, posição etc. 

• Associar o movimento 

diário do Sol e das demais 

estrelas no céu ao movimento 

de rotação da Terra. 

coletivas para um consumo 

mais consciente. 
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PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

2º CICLO – CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA 
 
 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

• Entender, propor e 

respeitar regras de convívio nos 

lugares de vivência. 

• Identificar as 

características do meio 

ambiente próximo à escola e 

do seu lugar de vivência, 

reconhecendo diferenças e 

semelhanças e como contribuir 

para preservar essas 

paisagens. 

• Conhecer práticas de 

utilização e conservação dos 

espaços e meio ambiente, por 

meio de atitudes 

sustentáveis, visando ao bem-

estar de todos. 

• Desenvolver noções de 

localização espacial e 

orientação. 

• Localizar nos trajetos de 

deslocamentos diários, 

informações como endereço, 

nomes de ruas, pontos de 

referência. 

• Entender, propor e 

respeitar regras de convívio 

nos lugares de vivência e na 

região circunvizinha. 

Conhecer o uso sustentável de 

recursos naturais e a reciclagem 

de diferentes recursos no 

âmbito familiar, na escola e na 

sociedade 

• Descrever diferentes 

modos de vida social, 

reconhecendo a importância 

do respeito às diferenças. 

• Relacionar os meios de 

transporte, de comunicação e 

moradia às diferentes culturas 

existentes no Brasil. 

• Desenvolver noções 

espaciais de localização, 

organização e distância a 

partir do espaço da escola em 

relação ao lugar de vivência, 

pontos de referência e 

outros. 

• Identificar a divisão do 

trabalho realizada por 

diferentes grupos sociais, 

tendo em vista as atividades 

produtivas da região 

administrativa. 

• Entender, propor e 

respeitar regras de convívio nos 

lugares de vivência, na região 

circunvizinha e na sua cidade. 

• Identificar as atividades 

produtivas, profissões e 

ocupações que repercutem na 

natureza. 

• Relacionar a evolução 

dos meios de transporte e de 

comunicação, suas funções, a 

partir do avanço das 

tecnologias. 

• Utilizar a linguagem 

cartográfica para se localizar, 

obter informações e interpretar a 

organização geográfica. 

Explorar os diferentes tipos de 

mapas, suas aplicações, legendas e 

escalas. 

• Reconhecer o Distrito 

Federal a partir de sua 

história, seus símbolos, seu 

sistema administrativo, 

percebendo a pluralidade 

cultural, a biodiversidade, as 

atividades econômicas e suas 

relações com a qualidade de 

vida e a sustentabilidade. 

• Identificar as 

atividades econômicas do DF 

e suas relações com a saúde, 

a qualidade de vida, bem 

como a sustentabilidade 

ambiental. 

• Relacionar as 

questões econômicas, 

políticas, ambientais e as 

desigualdades sociais em sua 

localidade e nas regiões 

brasileiras. 

• Reconhecer os 

diversos tipos de poluição, 

discutindo atitudes para a 

preservação ambiental e 

soluções para superar a 

degradação ambiental. 

• Identificar as 

diversas fontes de energia 

nos processos produtivos. 

• Reconhecer o 

papel das tecnologias, da 

informação, da 

comunicação e dos 

transportes na configuração 

de paisagens urbanas e 

rurais e na estruturação da 

vida em sociedade. 

• Utilizar a linguagem 

cartográfica para obter 

informações e adequar na 

vida cotidiana. 
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PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

2º CICLO – CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 
 
 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

• Eu, meu lugar no mundo, 

meu grupo social e meu tempo 

• Construir a sua identidade 

como sujeito individual e 

coletivo. 

• Conhecer as histórias da 

família e da escola e 

identificar o papel 

desempenhado por 

diferentes sujeitos em 

diferentes espaços. 

• Identificar mudanças e 

permanências nas formas de 

organização familiar. 

• Descrever e distinguir os 

seus papéis e 

responsabilidades 

relacionados à família, à 

escola e à comunidade. 

 Eu, meu lugar no 

mundo, meu grupo social e 

meu tempo 

• Compreender o sentido 

da alteridade, dando ênfase 

ao respeito às diferenças 

socioeconômicas, étnico- 

raciais, de gênero, de 

orientação sexual, de idade, 

culturais, dentre outras. 

• Perceber e respeitar as 

diversidades socioculturais, 

políticas, étnico- raciais e de 

gênero que compõem a 

sociedade atual 

• Identificar 

diferentes formas de trabalho 

existentes na comunidade em 

que vive, seus significados, 

suas especificidades, sua 

importância e impactos no 

ambiente causados por elas na 

comunidade em que vive. 

 Eu, meu lugar no mundo, 

meu grupo social e meu tempo 

• Identificar os registros 

de memória na cidade (nomes 

de ruas, da região 

administrativa, monumentos, 

edifícios etc.), discutindo os 

critérios que explicam a 

escolha desses nomes. 

• Compreender as 

diferenças entre o espaço 

público e o privado, 

enfatizando as instituições 

públicas e seus aspectos 

administrativos. 

• Compreender as 

diferenças entre o espaço 

público e o privado e mapear os 

espaços públicos no lugar em 

que vive (ruas, praças, escolas, 

hospitais, prédios do governo 

etc.) e identificar suas funções. 

• Identificar diferenças 

entre formas de trabalho 

realizadas na cidade e no 

campo, considerando também 

o uso da tecnologia nesses 

diferentes contextos e 

comparar as relações de 

trabalho do presente com as de 

outros tempos e espaços, 

analisando mudanças e 

permanências. 

• Identificar mudanças que 

ocorreram em profissões, 

produtos e serviços em sua 

• Migrações como uma 

característica humana: 

trajetórias dos grupos 

humanos e a formação do 

Distrito Federal 

• Reconhecer a história 

como resultado da ação do 

ser humano no tempo e no 

espaço, com base na 

identificação de mudanças e 

permanências ao longo do 

tempo. 

• Descrever as 

transformações ocorridas nos 

meios de comunicação 

(cultura oral, imprensa, 

rádio, televisão, cinema, 

Internet e demais tecnologias 

digitais de informação e 

comunicação) e discutir seus 

significados para os 

diferentes grupos ou estratos 

sociais. 

• Analisar as motivações 

dos processos migratórios em 

diferentes tempos e espaços 

e avaliar o papel 

desempenhado pela 

migração nas regiões de 

destino. 

• Analisar diferentes 

fluxos populacionais e suas 

contribuições para a 

formação da sociedade 

brasileira. 

• Cidadania, 

diversidade e patrimônio no 

Brasil e no mundo 

• Reconhecer

 a necessidade de 

conviver eticamente com o 

outro, conhecendo e 

respeitando seus direitos, 

deveres, costumes e modos 

de viver, na busca da 

eliminação da 

discriminação e do 

preconceito. 

• Associar a noção de 

cidadania aos princípios de 

respeito à diversidade, à 

pluralidade e aos direitos 

humanos. 

• Reconhecer e 

respeitar a diversidade 

sociocultural, étnico-racial e 

de gênero que compõem a 

sociedade atual. 

• Identificar os 

processos de formação das 

culturas e dos povos, 

relacionando-os com o espaço 

geográfico ocupado 
 Identificar os 

mecanismos de 

organização do poder 

político com vistas à 

compreensão da ideia de   

Estado   e/ou de 

outras    formas    de 
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  comunidade, ao longo

 do tempo. 
• Entender aspectos 

econômicos, sociais, 

políticos e culturais do 

Distrito Federal e Entorno. 

• Conhecer os grupos 

indígenas no DF e suas lutas pelo 

direito à terra 

• Analisar a influência 

da procedência histórica e 

cultural das famílias que se 

fixaram no DF. 

• Identificar os 

grupos remanescentes de 

quilombos nas áreas 

próximas ao DF. 

ordenação social. 

• Analisar o papel das 

culturas e das religiões na

 composição 

identitária dos povos 

antigos e relacioná-los ao 

presente. 

• Associar o 

conceito de cidadania à 

conquista de direitos dos 

povos e das sociedades, 

compreendendo-o como 

conquista histórica. 

• Compreender 

 os marcos 

históricos dos direitos 

humanos como conquistas e 

lutas travadas

 pelos movimentos 

sociais. 
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PROGRESSÃO CURRICULAR: APRENDIZAGENS ESSENCIAIS 

2º CICLO – ENSINO RELIGIOSO 
 
 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 

 Alteridade e Simbolismo 

• Identificar-se como parte de 

grupos sociais, desenvolvendo 

valores necessários para o 

convívio em sociedade, 

acolhendo e respeitando as 

semelhanças e diferenças 

entre o eu, o outro e o nós, 

bem como as semelhanças e 

diferenças físicas, culturais e 

religiosas de cada um. 

 Valorizar a diversidade de 

formas de vida 

• Identificar as diferentes 

formas pelas quais as pessoas 

manifestam sentimentos, 

ideias, memórias, gostos e 

crenças em diferentes espaços. 

• Alteridade e Simbolismo 

• Identificar na convivência 

humana a possibilidade do 

agir ético em busca da 

percepção do sagrado 

conforme a crença de cada 

sujeito. 

• Compreender a 

alteridade como princípio 

orientador do relacionamento 

com o outro. 

 Alteridade e Simbolismo 

• Compreender o 

fenômeno religioso como 

expressão do sagrado presente 

na diversidade cultural e religiosa 

da comunidade. 

• Identificar, caracterizar e 

respeitar os diferentes espaços 

e territórios religiosos de 

diferentes tradições e 

movimentos religiosos como 

locais de realização das práticas 

celebrativas. 

• Reconhecer, caracterizar e 

respeitar as indumentárias 

(roupas, acessórios, símbolos, 

pinturas corporais) utilizadas em 

diferentes manifestações e 

tradições religiosas, bem como 

elementos integrantes das 

identidades religiosas. 

 Alteridade e Simbolismo 

• Compreender os fenômenos 

religiosos como manifestação 

das diferentes experiências e 

expressões humanas, 

inclusive as expressões 

artísticas (pinturas, 

arquitetura, esculturas, 

ícones, símbolos, imagens), que 

se apresentam como parte da 

identidade de diferentes 

culturas e tradições religiosas 

e resultado da liberdade. 

• Conhecer e respeitar as ideias 

de divindades de diferentes 

manifestações e tradições 

religiosas, nos contextos 

familiar e comunitário, bem 

como seus nomes, significados 

e representações. 

 Compreender 

 a diversidade

 religiosa existente no Distrito 

Federal. 

• Alteridade e Simbolismo 

• Perceber nos 

textos religiosos, escritos e 

orais, propostas de 

valorização da vida, 

construção da cidadania e 

superação de 

fundamentalismo 

 e posturas radicais 

divergentes de uma ética 

pública plural. 

• Entender a 

necessidade de propiciar 

para si momentos reflexivos 

através da meditação e ou 

oração, como processo de 

valorização da vida. 

• Valorizar a vida em 

função da dignidade do ser 

humano. 

• Reconhecer a 

importância e os elementos 

da tradição oral para 

preservar memórias e 

acontecimentos religiosos e 

como       esses       estão 

relacionados com 

ensinamentos do modo de 

ser e viver. 

Tabela 24 : Plano de Gestão Pedagógica 
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10. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PP 
 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

METAS: Meta 5 –PDE, para 100% dos alunos do 1º ciclo. Meta 7 – PDE, alcançar media 6.0. 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

• Garantir ao aluno 
o acesso e 
permanência na 
escola 
priorizando o 
sucesso  da 
aprendizagem, 
valorizando todo 
e qualquer 
progresso do 
educando. Em 
100% dos 
casos. 

• Garantia de matrícula dos alunos na Escola Classe 12 de 
acordo com a disponibilidade de vagas, conforme 
orientações da estratégia de matrícula da Secretaria de 
Estado de Educação do Distrito Federal. 

Secretaria Ao longo do ano Sistema de 
matrículas 
IEDUCAR 

• Identificação conjuntamente com os professores e demais 
participantes do processo pedagógico da escola, as 
variáveis que podem ser geradoras de dificuldades de 
aprendizagem. 

Professor 
Família Equipes 
de Apoio Equipe 
Gestora 

No decorrer 
do ano letivo, 
especialmente 
no Conselho de 
Classe 

Ficha de captação 
de dados sobre o 
desempenho dos 
alunos: Panorama 

• Projeto Interventivo, sondagens de leitura e escrita, 
reagrupamentos, projeto de leitura, projeto interventivo 
S.O.S. pré-silábico/silábico: para sanar as questões de 
alfabetização e letramento. 

Equipe 
Pedagógica e 
Família; 

Em todos os 
bimestres. 

Formulários 
específicos para 
cada atividade. 
Projetos. 

• Atendimento dos alunos pelo SOE, SEAA e Sala de 
Recursos 

Orientador 
Educacional 
Pedagogo 
Psicólogo 
Psicopedagogo 

Ao longo do 
ano 

Carência de 
Orientador 
Educacional e 
Pedagogo da 
SEAA 

• o Registro do desenvolvimento acadêmico dos alunos 
nos documentos oficiais da Secretaria de Educação e 
internos desta Unidade Escolar. Quais sejam: Diário de 
Classe, Livros de ocorrência, Diário de Bordo, RAV 1, 
RAV 2, murais informativos diversos. 

Comunidade 
Escolar 

Ao longo do 
ano letivo. 

Formulários de 
registro, livro de 
ocorrência, diário 
web, murais, 
painéis. 
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GESTÃO PEDAGÓGICA 

METAS: Meta 5 –PDE, para 100% dos alunos do 1º ciclo. Meta 7 – PDE, alcançar media 6.0. 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

Continuação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Realização de Pré- Conselhos de Classe e Conselhos de Classe 
Geral utilizando as informações do RAV2 para deliberar ações de 
intervenção junto aos alunos, turmas, ciclos. Estas informações 
compõem os quadros: Panorama das Turmas e Demandas 
Pedagógicas. 

Comunidade 
Escolar 
Equipe Gestora 
Equipe 
Pedagógica 

Bimestral Formulários 
específicos  

• o Realização de reuniões coletivas de cunho administrativo e 
pedagógico visando detectar falhas no planejamento, organizar as 
ações e ampliar o conhecimento do docente. 

 
Equipe Gestora 

 
Semanal 

Atas 

• o Incentivo a leitura disponibilizando o acervo da sala de leitura, 
contação de história, empréstimo de materiais pedagógicos para 
reforço e recreação. Projeto da Sala de Leitura 

Equipe Gestora 
Professores da 
Sala de Leitura  

Agendamento 
semanal 

Funiconário para a 
Sala de Leitura 
(carência) 

• o Viabilização do acesso à sala de informática, proporcionando ao 
aluno a inclusão digital. 

• Projeto de Informática 

 Equipe Gestora 
Professores 
Coordenação 

Agendamento 
semanal 

Funiconário para o 
Laboratório 

(carência) 

• o Viabilização do acesso e a participação dos pais e ou 
responsáveis na escola. Por meio digital, telefone, escrito, pessoal 
e documental. 

 
Comunidade 
Escolar 

Ao longo do 
ano letivo. 

Ata de registro 
Equipe Gestora 

• Acionamento dos órgãos competentes, caso haja necessidade, 
para garantir os direitos do educando: Conselho Tutelar, Vara da 
Infância, Ministério Público do Distrito Federal, CREC. Além de 
aplicar as medidas disciplinares previstas no Regimento Escolar – 
Seção II: 

• Do Regime Disciplinar de Caráter Pedagógico 
Art. 310. O estudante, pela inobservância das normas contidas neste 
Regimento, e conforme a gravidade e/ou a reincidência das faltas, 
está sujeito às seguintes medidas: 
I. intervenção/advertência oral; advertência escrita; 
II. suspensão da assiduidade na sala de aula, com atividades 
alternativas na unidade escolar, de no máximo três dias letivos 
corridos; 
III. transferência, quando o ato for aconselhável, por comprovada 
necessidade de garantia de sua proteção ou de outros. 

Equipe Gestora Ao longo do 
ano letivo. 

Atas 
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GESTÃO PEDAGÓGICA 

METAS: Meta 5 –PDE, para 100% dos alunos do 1º ciclo. Meta 7 – PDE, alcançar media 6.0. 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

•  Conhecer, 
desenvolver e 
estruturar conceitos 
éticos, estéticos, 
musicais e artísticos 
com 100% dos 
alunos. 

• Implementação do sistema de som ambiente em toda 
a escola, sonorizando as entradas, saídas e recreio; 

Equipe Gestora e 
apoios 

Ao longo do 
ano letivo. 

Caixa de som 
músicas, 
funcionário  

• Apresentação de pequenas exposições, em forma de 
murais dentro e fora da sala de aula 

Equipe 
Pedagógica 

Ao longo do 
ano letivo. 

Materiais de 
papelaria, mural. 

• Apresentações dos alunos em momentos culturais – 
datas comemorativas, Semanas e dias temáticos. 

Comunidade 
Escolar 

Ao longo do 
ano letivo. 

Palco, caixa de 
som, materiais 
afins. 

• Proporcionar ao 
educando 
 a alfabetização
 e o letramento, 
focando  nas 
competências 
básicas previstas 
para o 2º ciclo. Para 
100% dos alunos 
atendidos na Escola. 

• Viabilização do reagrupamento bimestral (interclasse e 
intraclasse) e/ou projeto interventivo com vistas a sanar as 
dificuldades de aprendizagem. Além do atendimento dos 
ANEE pelos serviços afins. 

Comunidade 
Escolar. 

Ao longo do 
ano letivo. 

Atividades 
específicas para 
cada atividade. 

• Garantia ao aluno o direito a avaliação 
psicopedagógica, quando for observada a necessidade pelo 
docente. 

Equipe Gestora 
Equipes 

Ao longo do 
ano letivo 

Equipe SEAA 
(Carência) 

•  Busca pela participação no Programa de Combate ao 
uso de Drogas (PROERD) nas turmas do 5º ano. 

Equipe Gestora Ao longo do 
ano letivo 

Polícia Militar 

• Viabilização através do SOE, ações   integradas   e   
contínuas   com o corpo discente: o desenvolvimento de 
projetos sobre saúde, educação sexual, prevenção de 
drogas, meio ambiente, ética, cidadania, convivência 
saudável, cultura de paz, hábitos de estudos e outros 
elencadas pelo grupo. 

 
Equipe Gestora 
SOE 

 
Ao longo do 
ano letivo 

Orientador 
Educacional 
 

•  Garantia do atendimento aos alunos com comprovada 
limitação de aprendizagem e/ou NEE, conforme as 
orientações da SEAA, na Sala de Recursos. 

Comunidade 
Escolar 

Ao longo do 
ano letivo 

SEAA 
Sala de Recursos 

•  Promoção de atividades lúdicas, recreativas e 
psicomotoras monitoradas, seguindo cronograma de uso dos 
espaços disponíveis. 

Equipe 
pedagógica 

 
Ao longo do 
ano letivo 

Bosque 
Materiais 
desportivos 

• Viabilização de jogos, atividades extraclasse, músicas 
e leituras diversas, com fins pedagógicos. 

 
Comunidade 
Escolar 

Ao longo do 
ano 

Sala de Leitura 
Bosque 
Saídas de Campo 
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GESTÃO PEDAGÓGICA 

METAS: Meta 5 –PDE, para 100% dos alunos do 1º ciclo. Meta 7 – PDE, alcançar media 6.0. 

OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 
NECESSÁRIOS 

Continuação • Utilização dos televisores e dvd’s e caixas amplificadoras 
de som, disponíveis em classe com fins pedagógicos. 

Equipe 
Pedagógica 

Ao longo do 
ano 

TV, DVD, Caixa de 
Som 

• Garantia ao educando a segurança necessária à sua 
integridade física durante o intervalo.  

Equipe Gestora 
Professores 

Ao longo do 
ano. 

Professores 
Equipe Gestora 

• Registrar as 
ações 
pedagógicas 
coletivas 
promovidas na 
escola. 

• Elaboração de planos de ação, projetos e unidades 
didáticas para desenvolver as atividades pedagógicas e 
construir portfólio impresso e digital do histórico do ano 
letivo. 

• Proceder as atualizações desta proposta pedagógica ao 
final de cada ano letivo acrescendo as atividades não 
previstas e  substituindo as que foram resinificadas. 

Equipe Gestora  Ao longo do 
ano. 

Material de 
pesquisa 
apropriado a cada 
atividade. 
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GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

METAS: Meta 5 –PDE, para 100% dos alunos do 1º ciclo. Meta 7 – PDE, alcançar media 6.0. 
OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

• Meta 5 –PDE • Alfabetização de todas as crianças até o 2º 
ano, utilizando todas as estratégias 
disponíveis de intervenção. 

• Elevação dos índices do IDEB. 

Equipe 
Gestora e 
Pedagógica 

Ao longo do 
ano 

Avaliação 
diagnóstica 
Reagrupamento 
Projeto Interventivo 

•  Desenvolver  o 
respeito às diversidades 
culturais, religiosas, sociais e 
ambientais, valorizando o 
ser integral em 100% dos 
alunos. 

• Organização de momentos culturais, eventos 
e atividades: Festa Julina da Criança; Dia das 
Crianças/Professores; Semana da 
Valorização da Pessoa Portadora de 
Necessidades Especiais; Proerd; Dia da 
Consciência Negra; Cineminha na escola; 
Plenarinha; Semana da Conscientização do 
uso sustentável da água; Semana de 
educação para a vida; Dia da Educação 
Infantil; Dias letivos temáticos, visita a 
parques ecológicos e urbanos, saídas de 
estudo, dentre outros 

Equipe 
Gestora e 
Pedagógica 

 
Ao longo do 
ano. 

Material de 
pesquisa, parceiros 
para realizar 
palestras e oficinas, 
livros de literatura, 
música, etc,. 

• Valorizar o patrimônio 
sociocultural e respeitar   
a sua diversidade. 

• Organização de visitas e passeios: Instituto 
Histórico e Geográfico do Distrito Federal 
(IHGDF); Museu Vivo da Memória  
Candanga;  ; Hospital Sarah; Parque da 
Cidade (Brasília e Taguatinga); Teatro do 
SESC de Ceilândia; Transitolândia 
(DETRAN); Coca-Cola; Casa da Moeda; 
Câmara e Senado; Fazendinha, outros. 

Equipe 
Gestora 
Equipe 
Pedagógica 

Ao longo do 
ano 

Agendamento 
Material de 
divulgação 
Autorizações 
Locação de ônibus 
Pulseiras de 
identificação dos 
alunos. 
Logística de cada 
atividade. 
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GESTÃO PARTICIPATIVA 

METAS: Meta 5 –PDE, para 100% dos alunos do 1º ciclo. Meta 7 – PDE, alcançar media 6.0. 
OBJETIVOS AÇÕES 

 
RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

• Realizar as devidas 
adequações curriculares  e 
pedagógicas para atender 
100% das  necessidades de 
ensino dos NEE  e demais 
alunos. 

• Construção das adequações 
pedagógicas e curriculares conforme as 
necessidades do aluno. 

• Promover a consciência da conservação da 
limpeza da sala de aula junto aos professores 
e alunos. 

Equipe 
Pedagógica 

Ao longo do 
ano 

Avaliação 
diagnóstica 
Documento de 
registro das 
adequações. 

• Fortalecer os vínculos entre 
escola e comunidade, visando
 100% do 
desenvolvimento do aluno, 
colocando em prática as 
diretrizes da gestão 
democrática. 

• Organização de palestras, atividades lúdicas 
e culturais, visando a integração e  troca de 
experiências entre a comunidade escolar. 

Equipe 
Pedagógica 

Bimestral Palestrantes 
convidados 

• Empréstimo da Escola para Instituições 
mediante aprovação do Conselho Escolar. 

Equipe 
Gestora e 
Conselho 
Escolar 

Na medida da     
necessidade 

Ofício de solicitação 
de reserva 
Autorização do 
Conselho Escolar 

• Promover Avaliação 
Institucional periódica. 

• Reuniões de pais para contas das verbas e 
deliberações. 

Equipe 
Gestora 

Bimestral Documentos 
comprobatórios 

• Aplicação de questionário junto à comunidade 
escolar com o objetivo de verificar seu grau de 
satisfação com relação aos serviços 
prestados pela escola para aprimorá-los 

Equipe 
Gestora 

Anual Formulário 

• Uso de Caixa de Sugestões para avaliação 
dos serviços escolares, sugestões, 
reclamações, manifestação de apoio, dúvidas, 
etc. A ser disponibilizada na Secretaria.  

Secretaria Diário Formulário 
Caixa de sugestões 

• Registro por meio autorizações de entrada 
atrasada e/ou saída antecipada de alunos, 
anotadas pelo professor no diário de bordo da 
turma e pela Equipe Gestora em ata própria. 

Equipe 
Gestora 
Professores 

Diário Formulário de 
registro 
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GESTÃO PARTICIPATIVA 

METAS: Meta 5 –PDE, para 100% dos alunos do 1º ciclo. Meta 7 – PDE, alcançar media 6.0. 
OBJETIVOS AÇÕES 

 
RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

Registrar sistematicamente o 
dia a dia da escola e as ações 
promovidas dentro dela em 
documentos oficiais e internos. 

• Registro por meio do livro de ocorrência da 
Equipe Gestora. 
 

Equipe Gestora Diário Livro de Ocorrência 

• Registro por meio do livro de ocorrência 
dos vigias. 
 

Vigias Diário Livro de ocorrência  

• Preenchimento do RAV 2 para
 o conselho de classe. 

• Preenchimento do Panorama das turmas e 
Demandas pedagógicas. 
 

Professores 
Coordenação 
Equipe Gestora 

Bimestral Formulários 
específicos 

• Registro por meio do Relatório Individual do 
Aluno (RAV 1/ RDIA) feito pelo professor 
regente, com posterior envio de documentos 
por e-mail para a equipe pedagógica antes do 
conselho de classe de cada bimestre. 
 

Professores Bimestral Formulário específico 

• Registro por meio da ficha de mapeamento 
ortográfico e matemático, e resultados dos 
testes avaliação de escrita e leitura. 
 

Professores Bimestral Formulários 
específicos 
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GESTÃO DE PESSOAS 

METAS: Meta 5 –PDE, para 100% dos alunos do 1º ciclo. Meta 7 – PDE, alcançar media 6.0. 
OBJETIVOS AÇÕES  RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

• Oportunizar, de 
forma dinâmica, a 
formação continuada de 
100% dos servidores 
desta Instituição de 
Ensino. 

• Indicação de grupos de estudos específicos, 
direcionados pela equipe gestora, com temas a 
serem expostos e compartilhados na coordenação 
coletiva dos professores e servidores de acordo 
com a necessidade; 

Equipe Gestora 
Equipe 
Pedagógica 

Semanalmente Material de estudo de 
acordo com a 
demanda da 
formação. 

• Promoção de estudos dirigidos na coordenação 
pedagógica, com vistas ao aprimoramento do 
trabalho, tendo como instrumentos norteadores: a 
proposta pedagógica da Secretaria de Educação, 
as Diretrizes Pedagógicas dos Ciclos, O Currículo 
em Movimento e literaturas afins que englobem 
avaliação, alfabetização, ortografia 
sustentabilidade, valores éticos, metas do PDE. 

Equipe Gestora 
Equipe 
Pedagógica 

Semanalmente Material de estudo de 
acordo com a 
demanda da 
formação. 

• Promover ações que 
garantam a 100% dos 
servidores a 
harmonização e a 
democracia no 
ambiente de trabalho, 
respeitando seus 
direitos e deveres 
assegurados por lei. 

• Realização de campanhas envolvendo a 
comunidade escolar visando a conservação da 
limpeza tanto da área interna quanto externa da 
escola. 

Equipe Gestora 
Equipe 
Pedagógica 

Bimestral Material de estudo 

• Desenvolvimento de atividades, de modo 
interdisciplinar, a fim de que o aluno entenda a 
importância da conservação do patrimônio público 
e o respeito aos servidores da instituição. 

Professores Bimestral Material de estudo 

• Desenvolvimento de ações relacionadas a 
conservação e manutenção das áreas verdes da 
escola: jardins externos, canteiros internos, 
Bosque, construção de canteiros para cultivo 
coletivo de alimentos. 

Professores Ao longo do 
ano 

Material de estudo 
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GESTÃO FINANCEIRA 

METAS: Meta 5 –PDE, para 100% dos alunos do 1º ciclo. Meta 7 – PDE, alcançar media 6.0. 
OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

• Empregar corretamente 100%
 dos recursos 
financeiros, priorizando a 
participação  do 
conselho escolar representado 
por todos  os 
segmentos da comunidade 
escolar. 

• Apresentação de cronogramas de reuniões 
ordinárias bimestrais com o Conselho Escolar 
com vista ao estabelecimento das prioridades 
para o investimento dos recursos do PDAF. 

Conselho 
Escolar 

Bimestral Ata de registro 

• Envolvimento da comunidade escolar, por 
meio de seus representantes no Conselho 
Escolar, para planejar a aquisição dos 
recursos e bens necessários ao bom 
desempenho da escola. 

Conselho 
Escolar 

Bimestral Ata de registro 

• Apresentação da prestação de contas nos 
períodos apropriados a fim de manter a 
transparência do processo, unindo Conselho 
Escolar e Caixa  Escolar. 

Conselho 
Escolar 

Bimestral Ata de registro 
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GESTÃO  ADMINISTRATIVA 

METAS: Meta 5 –PDE, para 100% dos alunos do 1º ciclo. Meta 7 – PDE, alcançar media 6.0. 
OBJETIVOS AÇÕES RESPONSÁVEIS PRAZOS RECURSOS 

NECESSÁRIOS 

• Promover ações que 
contribuam para  a 
manutenção e a conservação 
do ambiente escolar de
 forma sustentável. 

• Embasamento das ações da gestão na  lei 
que rege os servidores públicos do Distrito 
Federal (lei complementar nº 840/11). 

Equipe Gestora Indefinido Legislação 

• Viabilização de momentos  de socialização 
para aproximar professores, alunos, 
funcionários e comunidade escolar. 

Equipe Gestora Bimestral Recursos materiais 
apropriados para a 
atividade que será 
desenvolvida. 

• Campanha de conscientização dos 
estudantes para preservação da limpeza do 
ambiente e destinação correta dos resíduos 
sólidos  e orgânicos. 

Equipe Gestora 
Equipe 
Pedagógica 

Na medida da 
necessidade 

Bilhetes 
Material de 
divulgação 

• Garantia ao servidor readaptado a 
adequação de sua ficha profissional, a fim de 
promover a sua total inserção no ambiente de 
trabalho respeitando sua restrição de função, 
conforme a portaria de nº 33/2008. 

Equipe Gestora 
 

Diariamente Atividades afins 

• Promover Avaliação 
Institucional periódica. 

• Caixa de sugestões, pesquisas de 
campo por meio de enquetes. 

Secretaria Diariamente Caixa de sugestões e 
formulários. 

• Conselho de Classe participativo Equipe Gestora 
Equipe 
Pedagógica 
Comunidade 

Bimestral RAV 2 
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11. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

 

É prática comum nesta instituição, revisar a proposta pedagógica ao final de cada ano letivo, avaliando os objetivos, metas e 

estratégias adotadas. Com essa prática, ao longo dos anos, muitos formulários foram criados e depois substituídos por versões 

atualizadas. Há uma caixa de sugestões na Secretaria da Escola para que toda a comunidade escolar possa se expressar e avaliar as 

práticas pedagógicas e administrativas vigentes nesta sugestão da PP. 

 

Nessa linha de análise, vários eventos foram propostos e substituídos ao longo dos anos, considerando-se sempre a clientela, 

as necessidades didáticas, o contexto político e econômico, bem como a viabilidade dos projetos. 

 

Da mesma forma, ao final do ano letivo corrente, toda a proposta será submetida a avaliação por meio da confirmação das 

ações pretendidas, criação de novas estratégias, aplicação de questionários para a comunidade (avaliação do ano letivo, sua atuação em 

particular no processo, sugestões). 

 

O levantamento de dados relacionados com o desempenho acadêmico e o resultado as intervenções pedagógicas dos 

reagrupamentos coletivos também são bons indicadores do percurso próspero das ações desta proposta. 

 

O Dia Letivo Temático 12 de março de 2019, foi uma grande oportunidade para revisão da proposta juntamente com a 

comunidade escolar e os alunos. O resumo da referida proposta foi apresentado e avaliado por todos levando em consideração o tema “a 

escola que temos e a escola que queremos”. 

 

Da discussão, surgiram as seguintes questões: 
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Figura 16: Foto do quadro da sala de aula sobre o dia letivo temático 
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Figura 17: Foto do quadro da sala de aula sobre o dia letivo temático 
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Figura 18: Foto do quadro da sala de aula sobre o dia letivo temático 
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Figura 19: Foto do quadro da sala de aula sobre o dia letivo temático 
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Figuras 22, 23 e 24: Dia Letivo Temático 12 de março de 2019: 

 Revisão da PP - Comunidade 
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Figura 25: Comunidade Dia Letivo Temático 

  
Figura 24: Comunidade Dia Letivo Temático 

“Queremos que a escola ajude nossas crianças a serem 

grandes empresários e bons profissionais e não 

funcionário de alguém. Aqui as crianças aprendem a 

serem melhores.” 

Mãe de um aluno da Educação Infantil durante a reunião 

do dia 12 de março de 2019 

“ E a primeira vez que minha filha estuda numa escola 

pública. Estou impressionada com o trabalho de vocês. 

Eu não fazia ideia de como o trabalho aqui era 

organizado. Uma das coisas que mais gostei for ver 

como vocês usa a brincadeira para ensinar e me 

surpreendi com essa reunião, aonde a escola quer saber 

o que os pais pensam da escola e se permite ser 

avaliada. Na escola particular nunca tivemos isso.” 

Mãe de aluna do 1º ano 
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12. PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

PROJETO RECRIANDO O RECREIO 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º Ciclo Total de estudantes envolvidos: 457 

Áreas de conhecimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Equipe responsável: Direção, SOE 

JUSTIFICATIVA 

 
A Escola Classe 12 entende que o recreio, conforme Cavallari,1994 é uma pausa no tempo escolar, logo é também pedagógico, devendo 
ser acompanhado e monitorado cotidianamente. A investigação das áreas ocupadas ou vazias, nos traz informações importantes para se 
verificar quais investimentos e intervenções são necessários para vitalizar o espaço físico da escola. Muitas experiências significativas se 
constroem ou se intensificam nesse período. Um olhar atento sobre as relações que se apresentam no recreio ajuda o orientador educacional 
a entender os problemas que emergem do grupo. Muitas vezes, é no pátio que se percebe a atuação de um líder ou o isolamento de um 
aluno. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 
De que maneira os alunos poderiam aproveitar a pausa desse tempo escolar de forma agradável, construtiva e não o entenda apenas 
como o momento de extravasar, gastar as energias, ou ainda como uma pausa para os professores descansar de suas atividades 
pedagógicas?  

OBJETIVOS 
 

GERAL Propiciar aos estudantes da E.C 12 a interação, bem como atividades psicomotoras e afetivo-sociais, por meio da 
ludicidade e jogos monitorados na hora do recreio.  



 

128  

 
 

ESPECÍFICOS 
 
 

1. Desenvolver valores humanos, tais como respeito, solidariedade, amizade, compartilhamento de 
brinquedos; 

2. Oportunizar por meio da prática de atividades físicas um momento calmo e prazeroso; 
3. Evitar brigas, correrias e possíveis acidentes; 
4. Trabalhar habilidades esportivas, artísticas culturais 
5. desenvolver a psicomotricidade da criança; 
6. Resgatar a historicidade cultural por meio de brincadeiras e cantigas de roda. 

 

                                    CONTEÚDOS 

Direitos Humanos, convivência social, segurança. 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 
Todos  

 
O espaço físico divide-se por 
área de recreação, devidamente 
acompanhado por um aluno 
identificado com colete. Forma-se 
uma equipe de alunos a cada 
semana, para realizarem tarefas 
durante o intervalo. Dentre essas 
tarefas está a distribuição e o 
cuidado com os brinquedos, a 
organização das brincadeiras, o 
cuidado com as crianças 
menores, o recolhimento dos 
brinquedos ao final do período ou 
se houver algum dano. 

 
Direção 

Soe 
Coordenação 
Pedagógica 
Professores monitores 
do 4º e 5º ano 
orientação 
educacional e 
auxiliares de 
educação 
readaptadas 

 
Coletes 
Brinquedos 
diversos  

 
Ao longo de todo o ano, a partir de 
março 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO  

Passará por avaliações periódicas 
Participação nas atividades propostas e ambientação adequada 
 

REFERÊNCIAS 
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REGULAMENTO INTERNO  

Este Regulamento visa implementar o PROJETO RECRIANDO O RECREIO no âmbito da Escola Classe 12 de Ceilândia-DF.  

As regras aqui contidas são de observância obrigatória por todos os seguimentos encampados pelo Projeto, tendo em vista haver sido 

contemplado na Proposta Pedagógica 2020-2021. 

1 - Considerando que os artigos 16 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente garantem o direito à liberdade de brincar, praticar esportes 

e divertir-se e que, é dever de todos zelar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 

violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Bem como o disposto no art. 34 da Lei 9394/96, in verbis:  

“Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente 

ampliado o período de permanência na escola”. 

2 - Considerando que a lei e os normativos que regulam a atividade educacional entendem que o recreio faz parte da atividade educativa do 

discente, é essencial para o aprendizado e que o professor estará nesse horário à disposição desta Unidade Escolar; 

3 - Considerando que, dentre as inúmeras sugestões ofertadas durante a coletiva com os professores desta escola, algumas foram acatadas; 

4 - A Direção da Escola resolve implementar o PROJETO RECRIANDO O RECREIO com vistas ao cumprimento da função social da escola, 

bem como para demonstrar que o aprendizado também se dá fora das salas de aula por meio do lazer e do convívio social no espaço escolar 

aliados ao incentivo da prática do respeito e da tolerância. 

5 - Para a consecução deste Projeto, a EC-12 providenciará, dentre outros, a aquisição de novos brinquedos e promoverá a formação dos 

monitores no mês de abril/20 para atuar junto aos 4ºs e 5ºs anos. 

6 - Todos segmentos pedagógicos serão envolvidos e escalados para assistir aos alunos durante o Recreio e ajudar na organização. 

Currículo em movimento 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf, acesso em 20/02/2020. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/rcnei_vol1.pdf
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7 - A escala dos professores que irão mediar as interações sociais no 1º e 2º recreios dos alunos, será publicada no grupo institucional do 

WhatsApp, no e-mail, afixada no mural da Sala dos Professores e ainda impressa uma via para que todos tomem ciência e assinem. 

8 – A escalação dos profissionais, foi feita de modo aleatório e sem qualquer tipo de privilégio. Oportuno esclarecer que ao final dessa 

composição da escala de revezamento, para atuar nos recreios, as próximas serão feitas pela Equipe gestora, por meio de sorteio filmado 

e divulgado nos grupos respectivos. 

9 – Haverá um dentre os escalados que cumprirá a escala de forma itinerante, ou seja, atuará de forma a possibilitar que os demais 

profissionais descansem um dia a cada ciclo de 5 semanas. 

10 - Uma vez escalado, o professor que não desejar cumprir a escala, deverá formalizar recurso escrito declinando os motivos da recusa 

em ajudar na organização e assistência aos alunos, cujo pleito será analisado e encaminhado à CREC. 

11 - Havendo inelutável necessidade de se permutar o dia escalado, os interessados, com a antecedência mínima de 3 dias, submeterão o 

pedido de troca ao assentimento de qualquer membro da Direção, que decidirá em 24h. 

12 - Os casos omissos serão resolvidos em conjunto pelos membros da Direção da Escola Classe 12 de Ceilândia-DF. 

 

SAÍDA DE ESTUDOS 

 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º Ciclo Total de estudantes envolvidos: 457 

Áreas de conhecimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 
Equipe responsável: Direção 
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JUSTIFICATIVA 

A Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais tem como uma de suas metas: Valorizar o patrimônio sociocultural 
e respeitar a sua diversidade. Para tal serão organizados visitas e passeios: Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal 
(IHGDF); Museu Vivo da Memória Candanga; Hospital Sarah; Parque da Cidade (Brasília e Taguatinga); Teatro do SESC de 
Ceilândia; Transitolândia (DETRAN); Coca-Cola; Casa da Moeda; Câmara e Senado; Cinema; outros. Cada uma destas 
atividades será executada na medida da disponibilidade de agendamento e recursos. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

✓ Quais atitudes um cidadão em formação precisa adotar para valorizar o patrimônio sociocultural e respeitar a sua 
diversidade? 

OBJETIVOS 

GERAL Desenvolver atitudes de respeito, conservação e preservação do patrimônio público. 

 
ESPECÍFICOS 

1. Visitar ambientes diferentes dos familiares e escolares. 
2. Conhecer a história e finalidade de diversos ambientes públicos. 
3. Desenvolver atitudes de cooperação e respeito mútuo. 

4. Vivenciar situações significativas de aprendizagem e ludicidade. 
5. Socializar. 
6. Desenvolver a responsabilidade. 

CONTEÚDOS 

Para cada ambiente visitado haverá um conhecimento prévio a ser adquirido de modo a preparar o olhar do aluno, despertar curiosidades, 
levantar questionamentos e favorecer a pesquisa. A definição dos conteúdos dependerá do agendamento dos ambientes e serão registrados 
posteriormente nos planejamentos de cada grupo. De modo geral, todas as visitas contemplam a formação de plateia destacada no currículo. 
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PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 Visita a locais públicos e privados mediante 
agendamento e com prévia autorização dos pais. 

Direção 
Equipe 
Pedagógica 
Comunidade 

Bilhetes informativos 
Autorizações 
Alimentação 
Transporte 

Ao longo do 
ano 

2 Estudo dos conteúdos relacionados ao local a ser 
visitado. 

Equipe 
Pedagógica 

Currículo Livro 
didático 
Materiais de pesquisa 

Ao longo do 
ano 

3, 4, 5, 6 Estudo das regras de boa convivência, respeito mútuo e 
colaboração. 
Vivência de situações de troca de experiências sobre 
modos de agir em ambientes diversos. 

Equipe 
Pedagógica 

Currículo Livro 
didático 
Materiais de pesquisa 

Ao longo do 
ano 

AVALIAÇÃO 

Procedimentos: Adesão dos alunos às atividades por meio da autorização de seus familiares. Desempenho nas atividades didáticas 
relacionadas a cada tipo de visita. Observação das atitudes dos alunos nos ambientes visitados. 
Instrumentos: Mapeamento dos públicos alvo de cada atividade. Murais de exposição das visitas. Feedback dos alunos e Professores. 
Períodos: Ao longo do ano letivo. 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento , Painéis de pesquisa relacionados a cada ambiente, disponíveis na internet e livros didáticos. 
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Intervenção Coletiva nas Aprendizagens: REAGRUPAMENTOS 
 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: 1º e 2º ciclos Total de estudantes envolvidos:  

Áreas de conhecimento: Linguagem oral e escrita 

Equipe responsável: Direção e Equipe Pedagógica 

JUSTIFICATIVA 

o A Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais tem como uma de suas metas: atender ao recomendado no PDE (Metas 5 e 7), 
alfabetizando as crianças na idade certa. Para isso é importante conhecer a estrutura do pensamento infantil sobre como se escreve. 
Desta maneira, a avaliação coletiva da hipótese de escrita permite que as estratégias de intervenção pedagógica sejam aplicadas de 
forma eficiente, promovendo avanços no processo de aquisição da leitura e da escrita. 

O Reagrupamento consiste em atividade de intervenção pedagógica coletiva que incentiva as práticas de leitura e escrita em 
diversos níveis, integrando alunos de anos e ciclos diferentes, mas com necessidades afins. 
o Esta estratégia desenvolve-se em várias configurações, conforme as necessidades mapeadas e demanda dos professores: Integração 

entre anos do mesmo ciclo; Integração entre alunos de anos diferentes dentro do mesmo ciclo; Integração de alunos de ciclos 
diferentes, mas com necessidades equivalentes. 

Os alunos da Educação Infantil participam do momento da apresentação da história tema, e realizam outro tipo de atividades, 
em função de necessidades diferenciadas dos alunos dos ciclos. 
o O Reagrupamento é feito uma vez por bimestre, durante uma semana: segunda-feira: apresentação da história tema do projeto; de 

terça-feira à quinta-feira os alunos são remanejados para as salas em que serão atendidos durante duas horas seguindo os seguintes 
cronogramas: matutino – das 8:00 às 10:00, lanche às 10:10, recreio das 10:30 às 10:50; vespertino – das 13:30 às 15:30, lanche às 
15:40, recreio das 16:00 à 16:20. Na sexta-feira, os alunos permanecem em suas turmas produzindo textos e 
participando de atividades lúdicas relacionadas ao projeto 

PROBLEMATIZAÇÃO 

✓ Como promover a aquisição da leitura, da escrita de das habilidades lógico-matemáticas de modo eficiente? 
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OBJETIVOS 
 

GERAL 
Promover a alfabetização dos alunos a partir de intervenções específicas baseadas nas hipóteses de escrita e pensamento 
matemático apresentadas por eles. 

 

ESPECÍFICOS 
1. Mapear as hipóteses de escrita dos alunos e as dificuldades ortográficas; 
2. Organizar reagrupamentos para intervenções pedagógicas visando a mudança nas hipóteses de escrita 

apresentadas. 
3. Avaliar processo de alfabetização e planejamento. 
4. Alfabetizar todos os alunos. 
5. Estimular a leitura objetiva, inferencial e avaliativa; 
6. Intervir na hipótese de escrita e leitura. 

7. Formar plateia; 
8. Incentivar a colaboração entre os alunos. 
9. Integrar grupos diferentes de alunos. 

10. Desenvolver habilidades artísticas. 

 CONTEÚDOS 

1. Alfabeto: topologia de letras, tipos de letras (maiúsculo e minúsculo), ordem alfabética, identificação de consoantes e vogais. 
2. Exploração de sons iniciais (aliteração) ou finais (rimas) das palavras. 
3. Relação entre grafema (letra) e fonema (som) – na leitura e escrita. 
4. Estruturas silábicas: cv, vc, ccv, cvc, cvv, v, ccvcc, cvcc e outras. 

5. Correspondências regulares diretas entre letras e fonemas em: p b t d f v. 
6. Oposição surda / sonora (diferenças sonoras) entre: p/b; t/d; f/v. 
7. Correspondências regulares contextuais entre letras ou grupo de letras e seus sons: - c/qu (cadela/quilo)-/gu(garoto/guerra) - j (com as vogais 

a, o, u) - e ou i (perde, perdi) - o ou u (bambu, bambo) - z em início de palavra (zebra, zangado); - uso do r/rr - r (rua, barata, honra, porta), rr 
(carro); 
- Modos de nasalação - m e n no final de sílaba (bombom, ponte); nh (galinha); usando o til (maçã, anão); contiguidade (cama, dama). 

8. - Nasalação em final de verbos: viajaram / viajarão. 
9. - Uso do s/ss em palavras com som de s - s (sapo), ss (pássaro). 
10. Alguns casos de irregularidade (que dependem da consulta e memorização): - uso do x ou ch (xícara, chuva) - uso do s ou z (casa, 

azedo) - uso do s ou c (selva, cidade) - uso do g ou j 
11. (girafa, jiló) - uso do h inicial (hora, ora) - uso do l ou lh (julio, julho) - uso do u ou l (anel, céu). 
12. Redução de gerúndio: andano / andando. 
13. Observação e escrita de fonemas em final de verbos. Ex: r - vender, comprar, sentir; u (indicando pretérito) – vendeu, comprou, sentiu. 
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14. Segmentação de palavras no texto considerando a hipo segmentação e a hipe rsegmentação. 
15. Parágrafos - para organizar ideias no texto. 
16. Pontuação – uso no texto para produzir sentido (! ? . _ ). 

17. Concordância nominal para aperfeiçoamento de textos: gênero e número. Concordância verbal para 
aperfeiçoamento de textos: sujeito e verbo. 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 Aplicação de teste padronizado para avaliação da hipótese de 
escrita em cinco momentos durante o ano letivo: diagnóstico 
inicial, 1º, 2º, 3º e 4º avaliações bimestrais. 
Mapeamento das dificuldades ortográficas do 4º e 5º ano. 

Direção 
Equipe Pedagógica 

Material escrito, 
áudio ou visual 
como base de 
produção do 
teste. 
Lista de 
palavras, frases e 
tema para a 
produção de 
texto. 
Formulários 
próprios
 para coleta
  de 
dados. 

Diagnóstico 
inicial, no início 
do 1º bimestre e 
avaliações 
bimestrais após 
os 
reagrupamentos. 

2 Levantamento de dados e organização de grupos com 
dificuldades afins para receberem atendimento direcionado 
por meio do reagrupamento. 
Produção de quatro reagrupamentos bimestrais com base nas 
necessidades detectadas e assuntos pertinentes a cada 
bimestre. 

Direção 
Equipe Pedagógica 

Formulário para 
registro de 
dados. 
Sugestões de 
atividades de 
intervenção. 

Uma vez por 
bimestre. 

3 Acompanhamento da evolução da escrita com avaliação 
das atividades subsequentes à intervenção coletiva. 

Direção 
Equipe Pedagógica 

Atividades 
diversificadas 

De acordo com 
planejamento 
coletivo. 

4,5,6 • Leitura dos textos selecionados para as intervenções. 

• Realização das atividades específicas para cada 

Equipe Pedagógica Atividades 
elaboradas 

Semana do 
Reagrupamento. 
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 hipótese de escrita. 

• Vivência de situações conflitantes em relação à hipótese 
de escrita, promotoras de inferências e novas hipóteses. 

• Registro escrito das atividades propostas. 

 coletivamente  

 • Organização dos alunos para ouvir, assistir
 e participar das histórias temas. 

Equipe Pedagógica História tema Semana do 
Reagrupamento 

5,6 • Organização de grupos de atividades; 

• Estabelecimento de parcerias produtivas; 

• Definição de regras para a realização de cada tipo de 
atividades. 

Equipe Pedagógica Atividades 
elaboradas 
coletivamente 

Semana do 
Reagrupamento 

7,8 • Participação em atividades lúdicas ligadas ao tema. 

• Produção de trabalhos artísticos ligados ao tema. 

Equipe Pedagógica Atividades 
elaboradas 
coletivamente 

Semana do 
Reagrupamento 

9 • Resolução de situações problemas ligados ao tema. 

• Análise de dados e informações, produção de tabelas e 
cálculos relacionados ao tema. 

Equipe Pedagógica Atividades 
elaboradas 
coletivamente 

Semana do 
Reagrupamento 

AVALIAÇÃO 

Procedimentos: Apresentação da história tema da sondagem; Discussão e interpretação da mesma; Realização de ditado de palavras e frases em 
quantidade e grau de complexidade adequados ao ano avaliado; Produção individual de texto com o tema trabalhado. Análise do material produzido 
para identificar a hipótese de escrita do aluno, bem como realizar o mapeamento ortográfico nos casos em que a hipótese de escrita permite. 
Instrumentos: Formulários próprios de aplicação do teste, adequados a cada ano e ciclo. Formulário de registro do mapeamento ortográfico. Listagem 
das palavras e frases, bem como texto utilizado para a sondagem. 
Períodos: No início do primeiro mês de aula, para sondagem inicial. Na metade de cada bimestre para planejamento das intervenções coletivas: 
Reagrupamentos e Projetos Interventivos. 
 

Procedimentos: O Reagrupamento é planejado após o levantamento de dados da sondagem coletiva das hipóteses de escrita dos alunos. De acordo 
com a demanda, uma história, poesia, conto, parlenda, cantiga, vídeo (entre outros), é selecionado pela Equipe Pedagógica. São preparadas três 
atividades para cada dia de intervenção, por hipótese de escrita, além de atividades lúdicas. A quantidade final de tarefas varia conforme o planejamento, 
em média são elaboradas trinta e sete atividades que compõem um encarte de uso do professor. Neste encarte são anexadas as  listas dos estudantes 
que serão atendidos e avaliados. A observação do desempenho dos alunos é fundamental para que as intervenções sejam feitas. Os resultados serão 
identificados na próxima sondagem coletiva das hipóteses de escrita que demonstrarão o crescimento dos alunos e 
indicarão as fragilidades a serem trabalhadas. 
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Instrumentos: Bloco de atividades elaboradas coletivamente. 
Períodos: Uma vez por bimestre, durante uma semana, onde os alunos trocam de turma durante três dias consecutivos. 

REFERÊNCIAS 

Currículo em Movimento. Diretrizes Pedagógicas do BIA 
Os livros utilizados em cada período de avaliação são definidos no decorrer do ano letivo. Pacto Nacional de 
Alfabetização na Idade Certa. 

 
Sala de Leitura 

 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º ciclos Total de estudantes envolvidos: 457 

Áreas de conhecimento: Todas 

Equipe responsável: Professoras Readaptadas que atuam na Sala de Leitura. 

JUSTIFICATIVA 
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A Gestão Pedagógica tem como uma de suas metas garantir ao aluno o acesso e permanência na escola priorizando o sucesso 
da aprendizagem, valorizando todo e qualquer progresso do educando. Para tal, uma das estratégias é incentivar a leitura 
disponibilizando o acervo da sala de leitura, contação de história, empréstimo de materiais pedagógicos para reforço e recreação. 

As Professoras da Sala de Leitura também participam de atividades de apoio no desenvolvimento dos demais projetos da Escola. 
Desempenhando um papel importante na operacionalização das atividades ligadas a logística de eventos. 

Semanalmente, cada turma comparece a Sala de Leitura, acompanhado do Professor Regente, no horário pré-estabelecido no 
cronograma de uso do espaço, para escolher um livro de seu interesse. O aluno permanece uma semana com o livro, podendo lê-lo 
na escola e em casa. Não é exigida da criança nenhuma atividade específica em relação ao livro escolhido, apenas incentivado o 
gosto pela leitura e a prática de conservação do material emprestado. 

O espaço da Sala de Leitura também é utilizado para realização de contação de histórias de diversos tipos e que usam diferentes 
portadores: livros, fantoches, vídeos, músicas, etc. As histórias podem ser contadas por elas, pela Coordenação Pedagógica, 
Professor Regente, Direção, Serviços de Apoio, etc. É um espaço de uso coletivo. 

Diversos materiais pedagógicos estão disponíveis para uso dos Professores tanto em sua regência, quanto nos atendimentos 
individuais, atividades recreativas e de intervenção. Livros didáticos, para didáticos e de estudo também compõem o acervo de 
empréstimo para os funcionários da Escola. O público alvo para empréstimos de materiais são os Funcionários da Escola, no entanto, 
caso haja necessidade, pode haver empréstimo de material pedagógico para a Comunidade Escolar mediante autorização escrita da 
Direção e registro de termo de compromisso de reposição do material após o término do prazo do empréstimo. 

Outro apoio importante, é a musicalização do recreio, onde cuidam de ligar e desligar os aparelhos de som com o apoio de outros 
Professores também readaptados. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
✓ Como democratizar o acesso à leitura e estimular o gosto pela pesquisa entre os alunos da Educação Infantil, 1º e 2º ciclo. 
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OBJETIVOS 
GERAL Promover o acesso à leitura e estimular o gosto pela pesquisa nos alunos. 

 

ESPECÍFICOS 
1. Disponibilizar o acervo literário da Sala de Leitura para empréstimo aos alunos da Escola. 
2. Oferecer ambiente acolhedor e estimulante para contação de histórias. 
3. Realizar empréstimos de materiais pedagógicos para Professores em atividade de intervenção. E 

eventualmente, mediante autorização da Direção, para a Comunidade Escolar. 

CONTEÚDOS 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender com prazer e aprimorar-se como leitor e escritor proficiente. Lidar com 
textos variados para descobrir a diversidade estética presente na leitura. 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1 Adoção de cronograma de uso do 
espaço da Sala de Leitura. 

Direção e
 Equipe 
Pedagógica 

Livros para empréstimo. 
Livro de registro de empréstimos. 

Semanal. 

2 Agendamento do espaço. Professores De acordo com a atividade a ser 
desenvolvida. 

De acordo com a 
necessidade. 

3 Disponibilização de materiais 
pedagógicos para empréstimo. 

Coordenação Catálogo de materiais de 
empréstimo. 
Livro de registro de empréstimos. 

De acordo com a 
necessidade. 

AVALIAÇÃO 

Procedimentos: A frequência dos empréstimos de livros para os alunos e a demonstração de interesse em estar frequentando o ambiente são 
indicadores do desenvolvimento dos objetivos propostos. 
Instrumentos: Livro de registro de empréstimos. 
Períodos: Bimestralmente. 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento. 
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Laboratório de Informática 

 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º ciclos Total de estudantes envolvidos: 457 

Áreas de conhecimento: Linguagem 

Equipe responsável: Professor Readaptado para o Laboratório de Informática 

JUSTIFICATIVA 

A Gestão Pedagógica tem como uma de suas metas garantir ao aluno o acesso e permanência na escola priorizando o sucesso da 
aprendizagem, valorizando todo e qualquer progresso do educando. Para tal, uma das estratégias é viabilizar o acesso à sala de informática, 
proporcionando ao aluno a inclusão digital. 

Esse acesso se dá por meio de uso do espaço seguindo cronograma pré-estabelecido, onde o Professor Regente conduz atividades de 
pesquisa ou direcionadas, ligadas aos conteúdos desenvolvidos em sala. 

O Laboratório de Informática conta com equipamentos eletrônicos e programas educacionais direcionados ao público atendido nesta 
Escola. Para que as atividades possam ser desenvolvidas com qualidade é necessário que o acesso à Internet não seja interrompido e que 
as máquinas recebam a manutenção e atualização dos sistemas regularmente. 

As condições atuais do espaço não favorecem integralmente o desenvolvimento das atividades a que se destina, estando subutilizado. 
O atendimento dessa demanda excede as possibilidades da escola, que tem gerenciado o problema mantendo as instâncias superiores 
cientes das necessidades e buscando apoio junto ao NTE para resolver as questões pendentes. 

Os cronogramas de uso do espaço também dispõem de horários para agendamentos extras, onde podem ser feitos atendimentos 
individuais de alunos ou retomadas atividades com toda a turma. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
✓ Como favorecer a inclusão digital na escola? 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Utilizar o Laboratório de Informática como ponto de apoio para a realização de atividades pedagógicas promotoras da 
inclusão digital. 

 
ESPECÍFICOS 

1. Utilizar o computador como ferramenta de aprendizagem. 
2. Oportunizar o acesso à Internet. 
3. Desenvolver o raciocínio lógico e a criatividade. 
4. Estimular a pesquisa. 

CONTEÚDOS 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 
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PLANO DE AÇÃO 

Objetivo(s) 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

1, 3 Uso do computador para produção e restauração de textos, ditados de 
palavras e frases. 
Uso dos programas educacionais disponíveis para desenvolvimento do 
raciocínio lógico matemático, criatividade, análise de dados e informação. 

Professor 
Regente, com o 
apoio 
operacional de 
Auxiliar de 
Educação 
readaptado 

Computador 
Internet 
Programas 
educacionais 
Editor de Texto 

Semanal 

2, 4 Realização de pesquisas educacionais. Professor 
Regente, com o 
apoio 
operacional de 
Auxiliar de 
Educação 
readaptado. 

Computador 
Internet 
Programas 
educacionais 
Editor de Texto 

Semanal 

AVALIAÇÃO 

Procedimentos: Frequência de uso do espaço pelos professores e feedback quanto aos reflexos em sala de aula. Destacando que o uso do espaço 
está condicionado ao funcionamento das máquinas e fornecimento dos serviços de internet sem interrupção. 
Instrumentos: Levantamento de dados no Conselho de Classe. 
Períodos: Bimestralmente. 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento 
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S.O.S PRÉ-SILÁBICO 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: 2º ciclos Total de estudantes envolvidos: variável 

Áreas de conhecimento: Linguagem oral, escrita. 

Equipe responsável: Equipe Pedagógica 

JUSTIFICATIVA 

A Gestão Pedagógica tem com uma de suas metas garantir ao aluno o acesso e permanência na escola priorizando o sucesso da 
aprendizagem, valorizando todo e qualquer progresso do educando. Para tal busca ações que viabilizem a construção do conhecimento com 
vistas à alfabetização e ao letramento, por exemplo com o Projeto Interventivo S.O.S pré-silábico/silábico. Após diferentes tipos de intervenções 
pedagógicas serem utilizadas para contribuir para a mudança de hipótese de escrita e avanço na aquisição da leitura, algumas crianças 
apresentam dificuldades pontuais que necessitam de atividades específicas. Para tanto, além das atividades diversificadas normalmente 
usadas em sala, a Coordenação Pedagógica propõe sequências didáticas direcionadas para pequenos grupos em sala de aula. De acordo 
com a demanda dos alunos, os professores podem desenvolver estas atividades em sala ou no contra turno, em atendimento individualizado. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
✓ Como provocar mudanças significativas na hipótese de escrita e na aquisição da leitura de crianças com dificuldades pontuais? 

OBJETIVOS 
GERAL Intervir no processo de aquisição de leitura e escrita. 

 
ESPECÍFICOS 

1. Estimular a curiosidade e os diferentes níveis de leitura. 

2. Instigar a imaginação criadora. 

3. Promover conflito cognitivo. 

4. Ampliar repertório de leitura e escrita. 

5. Desenvolver a consciência fonológica. 

CONTEÚDOS 
Alfabeto, construção de palavra, ampliação de vocabulário, produção escrita, leitura, interpretação. Símbolos (número, letra, figura). Topologia, tipos de 
letras, letras iniciais e finais. Percepção do som, relação de letras, palavras e imagens. Análise de palavras significativas quanto ao número de letras. Sílabas 
orais. Classificação de palavras que começam e terminam com a mesma letra. Exploração dos sons iniciais e finais. 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 
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1 Apresentação de histórias com recursos variados e instigantes. Equipe 
Pedagógica 
Professor 

Portador de texto 
adequado a 
intervenção 
proposta. 

Sempre que 
necessário. 

2 Construção de glossário e atividades específicas para alfabetização. Equipe 
Pedagógica 

Catálogo de 
atividades. 

Sempre que 
necessário. 

3 Realização de atividades com diferentes níveis de exigência e promotoras 
de inferências. 

Professor Catálogo de 
atividades. 

Sempre que 
necessário. 

4 Uso de diferentes estratégias de leitura, registro do pensamento utilizando 
as atividades propostas e escrita espontânea.  

Equipe 
Pedagógica 

Portador de texto 
adequado a 
intervenção 
proposta. 

Sempre que 
necessário. 

AVALIAÇÃO  
Procedimentos: Identificação dos alunos com maior dificuldade de aprendizagem por meio da avaliação das sondagens já realizadas e desempenho nos 
Reagrupamentos e intervenções do Professor Regente. Aplicação de atividades específicas, geradoras de conflitos cognitivos e reflexão. Observação do 
progresso nas atividades e no processo de aquisição das habilidades trabalhadas. 
Instrumentos: Sequências Didáticas específicas para intervenção no processo de aquisição da leitura, escrita e habilidades matemáticas. 
Períodos: No decorrer do ano letivo, na medida das demandas dos Professores Regentes. 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento. 
Diretrizes Pedagógicas do BIA 
Os livros utilizados em cada período de avaliação são definidos no decorrer do ano letivo. 
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PROJETO MERCADINHO 

 
IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: 1º e 2º Ciclo Total de estudantes envolvidos: 300 

Áreas de conhecimento: Educação para a diversidade/cidadania; educação para a sustentabilidade. 

Equipe responsável: Direção e coordenação pedagógica  

 
JUSTIFICATIVA 

Projeto Mercadinho surge da ideia de troca de experiências, em que se pretende trabalhar o significado prático da matemática e do raciocínio lógico de 
forma básica, tranquila e contextualizada, vivenciando a experiência de comprar produtos, pagar e receber o troco. Além de conciliar as disciplinas de língua 
portuguesa e produção interativa no trabalho de incentivo a interpretação de dados nos rótulos dos produtos que irão compor o mercado. Promovendo a 
sensibilização nas crianças e as orientando-as quanto as disciplinas do projeto que deverão ser compreendidas como um conhecimento dinâmico que 
possibilitará as crianças estabelecer relações, fazer comparações e construir algumas representações nesse campo, atribuindo significado e repassando os 
aprendizados nas esferas sociais. 

  

PROBLEMATIZAÇÃO 
✓ Como desenvolver na criança a noção de compra e venda de produtos, noção de dinheiro e uso do mesmo de forma consciente? 

 
De forma lúdica e dinâmica, permitindo que a criança interaja com as embalagens dos produtos, com dinheirinho e moedas de brinquedos vivenciando a 
experiência de comprar um produto e vende-lo ou revende-lo, fazendo relação com a vida e a realidade capitalista, porem de forma consciente: 
reconhecendo a importância e a necessidade de usar o dinheiro adequadamente, observando a variedade de produtos e o preço de cada um, adquirindo 
noções de compra consciente, troca e gastos exagerados. 
 

OBJETIVOS 
GERAL 1. Apresentar aos alunos, conceitos referentes ao sistema monetário vigente, conscientização ambiental e consumo 

consciente, introdução à interpretação de dados e noção de trabalho concreto diante dos quatro pilares da educação: 
aprender a aprender, aprender a conhecer, aprender a ser e aprender a fazer. 
 

 
ESPECÍFICOS 

 
 

1. Montar a estrutura de um mercado no pátio coberto da escola com embalagens recicláveis; 
2. Desenvolver o cálculo mental; 
3. Reconhecer cédulas e moedas com seus respectivos valores; 
4. Calcular e planejar gastos; 
5. utilizar o processo aditivo e subtrativo de forma escrita e oral; 
6. Usar a calculadora para adições e subtrações; 
7. Classificar e selecionar produtos; 
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8. Comparar valores monetários; 
9. Ler e interpretar os rótulos dos produtos; 
10. Elaborar situações problema a partir das compras; 
11. Promover reflexão conscientes do ato de comprar; 
12. Explorar os conceitos de: consumismo, desconto, promoção, preço à vista e a prazo; 
13. Trabalhar as operações de adição e subtração. 

Objetivos Atividades a serem desenvolvidas 
 

Responsável  
Recursos didáticos 

Cronograma de 
trabalho 

7 

Proceder a coleta das embalagens, solicitar que os alunos juntem em 
casa e traga-as limpas e secas; 
organizar e classificar em sala junto ao professor, tendo como base as 
informações contidas nos rótulos das embalagens; 

Etiquetar as embalagens 

 

 

Alunos e 

professores 

Embalagens diversas de 

produtos utilizados em 

casa  

Papeis e fitas adesivas 

Março, abril 

1 

 

 

Montagem das prateleiras com as embalagens adquiridas no pátio  

coordenação 

pedagógica e 

direção. 

Prateleiras, embalagens, 

fitas adesivas, barbante e 

outros 

Abril 

4-7-11 Fazer escala de visita ao mercadinho 

 

coordenação 

pedagógica 

Escalas xerocadas Abril 

2 

fazer um reconhecimento do espaço, listando o que poderá ser 

explorado e de que forma; 

Oferecer desafios na leitura e interpretação de gráficos e tabelas. 

Alunos e 

professores 

Cadernos, pranchetas, 

lápis, calculadora 

Pincel, caderno e outros 

Durante os meses  
 maio 
junho 
 julho 

9 
Realizar com a turma o contrato didático para utilização do espaço do 

mercadinho 

Alunos e 

professores 

11 Dividir os grupos de trabalho e de coleta de dados 
Alunos e 

professores 

12 Promover o reconhecimento dos conceitos envolvidos nos conteúdos professores 

10-13 
Incentivar os alunos a buscar solução diferentes na resolução dos 

problemas 

professores 
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5 
Explorar a oralidade, bem como o cálculo mental das atividades 

realizadas no dia 

professores 

3-8 

 

Diferenciar os diversos tipos de moeda corrente 

 

Professores 

4 Realizar listas de produtos a serem adquiridos com antecedência Professores 

AVALIAÇÃO  
. Observações diárias 

. Livrinho da turma ou individual 

. Escuta atenta e sensível  

. Exploração da leitura. 

. Interpretação de gráficos  

REFERÊNCIAS 
Currículo em movimento da educação Básica 
MACEDO, Lino; SÍCOLI, Ana Lúcia; PASSOS, Norimar Christe. Os jogos e o lúdico na aprendizagem escolar. São Paulo: Artmed, 2009. 
RAMOS, Luzia F. Conversas sobre números, ações e operações: uma proposta criativa para o ensino da matemática nos primeiros anos. São Paulo: 
Ática, 2009. 
VASCONCELLOS, Celso dos S. Planejamento: Projeto de Ensino-aprendizagem e Projeto Político Pedagógico. 11 Ed. São Paulo: Libertad, 2002. 
VEIGA, Ilma Passos Alencastro. Projeto Político Pedagógico: Uma construção possível. 17. Ed. Campinas: Papirus, 2004, v.1. 
https://profirleimiranda.blogspot.com/2015/09/projeto-interdisciplinar-mercadinho.html, data do acesso: 25/02/2020. 
 

 
 
 

PROJETO GRATIDÃO 
 
 

CONTEÚDOS 
Alfabetização/letramentos/ludicidade matemática, Sistema monetário, Gêneros textuais, Educação ambiental, Práticas sociais 
 

https://profirleimiranda.blogspot.com/2015/09/projeto-interdisciplinar-mercadinho.html
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IDENTIFICAÇÃO 
 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

 
Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º Ciclo 

Total de estudantes envolvidos: 459 

 

Áreas de conhecimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

 
Equipe responsável: Direção/Coordenação Pedagógica   

 
JUSTIFICATIVA 

 
A necessidade de cultivar valores é urgente em nossa sociedade e responsabilidade de todos. O desejo de favorecer o reconhecimento pela dádiva 

da vida, dos amigos, servidores, professores e crianças que é comemorado no mês de outubro, fez com que a Ec.12 pensasse em um projeto, em que os 
nossos alunos refletissem sobre a gratidão como ato de carinho e cuidado com o outro, de forma a promover a conexão real entre todos. 

  
PROBLEMATIZAÇÃO 

 
✓ Como inverter o sentimento de obrigação em gratidao?  

OBJETIVOS 
GERAL 1. Promover o reconhecimento das boas atitudes e da amizade no ambiente escolar. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 

1. Valorizar a importância das datas comemorativas do mês de outubro, como referência aos atores escolares; 
2. Incentivar a escrita de bilhetes de agradecimento ou de desculpas; 
3. Promover o cultivo ao hábito de agradecer sempre; 
4. Fortalecer as relações de confiança entre alunos, professores e funcionários;  
5. Solicitar à comunidade nas reuniões de pais, que escrevam frases aos estudantes e funcionários da escola a 

respeito da palavra Gratidão; 
6. Realizar rodas de conversas, dinâmicas, jogos e leituras de textos sobre o tema. 

  
CONTEÚDOS 

 
Direitos Humanos, convivência social, gêneros textuais  

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 
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5 Solicitar à comunidade que envie os bilhetes nas agendas para serem 
partilhados pelos alunos 

Direção Bilhetes xerocados 20 a 
26/10/20 

2 - 3 - 4 – 6 Oficina de Sensibilização com os alunos, pelo que você é grato? 
Promover reflexões sobre o tema e solicitar que os alunos listem 10 
motivos pelos quais eles são gratos.  

Professores Audiovisual, papeis 
em geral 

26/10/20 

6 Leitura do texto: A gratidão faz com que nossos relacionamentos 
floresçam! 
Por Deborah Furtado 

Alunos e 
professores 

Audiovisual, cópia 
do texto 

27/10/2020 

1 
 
  

Listagem das datas comemorativas do mês de outubro: dia da 
criança, do professor e do servidor público; confecção de cartazes 
ilustrando todas essas datas com motivos de gratidão para exposição 
nos murais. 

Alunos e 
professores 

Pinceis, cartolinas, 
E.V.A´s, tintas, 
tecidos e outros 

28 e 29/10 

1-3-4 

Promover a culminância do projeto com um grande piquenique no 
bosque 

Alunos e 
professores por 
blocos (mesma 
divisão do recreio) 

Lanche coletivo, 
toalhas, TNT´s, 
mesas 

30/10 

AVALIAÇÃO  
A mudança de atitude nas relações interpessoais é o maior indício de êxito que se pode observar no cotidiano de cada sala, além da melhora na 
autoestima e no equilíbrio emocional dos participantes. 
 

REFERÊNCIAS 
Site: https://grupoodp.com.br/sete-beneficios-cientificos-da-gratidao/ acesso em 25/02/2020; 
http://www.colegioateneudoceara.com.br/projetos/3283-projeto-gratidao-na-escola acesso em 23/02/2020; 
Circular SEI-GDF n.º 216/2019 - SEE/SUBEB - de 19 de julho de 2019; 
Currículo em movimento 

 
 
 

PROJETO CHOCOLATE LITERARIO 
 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º ciclos Total de estudantes envolvidos: 459 

Areas de conhecimento: Todas 

https://grupoodp.com.br/sete-beneficios-cientificos-da-gratidao/
http://www.colegioateneudoceara.com.br/projetos/3283-projeto-gratidao-na-escola
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Equipe responsável: Direção e Coordenação Pedagógica 

JUSTIFICATIVA 

● A Gestão Pedagógica tem como uma de suas metas Promover eventos culturais durante o ano, com exposição e apresentação 

de trabalhos  para toda a comunidade escolar. Dessa forma surge a necessidade de criar um evento onde alunos e professores possam 

desenvolver e compartilhar suas criações e escritas para a comunidade, por meio da confecção de livros de autoria partindo da leitura e escuta 

de historias de autores convidados, sao eles: Alessandra Alexandria e Francisco 

 
PROBLEMATIZAÇÃO 

 
✓ A presença do autor na escola contribui para a formação de leitores e escritores? 

 

OBJETIVOS 
GERAL Promover o contato dos alunos com os autores das histórias para despertar futuros escritores. 

 

ESPECÍFICOS 
1  Incentivar a escrita de recontos das histórias fornecidas pelos autores; 
2  Motivar os alunos a buscar dicas com os autores de como iniciar e concluir uma história; 
3  Oferecer ambiente acolhedor e estimulante para contação e escrita de histórias; 
4.  Realizar um evento para expor as criações dos alunos em forma de livros de autoria; 
5.  Aproximar a família na participação e incentivo à leitura. 

 

CONTEÚDOS 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA A DIVERSIDADE / CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS / EDUCAÇÃO 

 PARA A SUSTENTABILIDADE 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 
1 

Incentivar os alunos a se prepararem para 
acolher os autores visitantes na nossa escola 

Direção, Equipe 
Pedagógica e 
Professores 

Livros: Mochila de histórias e 
outros 

 
Durante o 2º 
semestre 
  

2 
Realizar entrevistas com os autores Professores e 

alunos 
Papel e lápis  
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3 

Preparar o ambiente para que o aluno produza, 
um cantinho com almofadas, tapetes, musica 
para leitura 

 
Professores 

CD, cadernos, almofadas 

 
4 

Preparar o formato do livro individual ou 
coletivo para exposição no evento Chocolate 
literário 

Professores e 
alunos 

Papeis diversos, lápis de cor, 
de escrever, cartolina, 

 

 
5 

Enviar convite aos pais para apreciação das 
produções dos filhos 

 
Direçao  

  

AVALIAÇÃO 

Procedimento: observação na mudança de postura e hábitos de leitura; 
Analise de portifólios; 
Correção e organização dos textos individuais e coletivos. 

REFERÊNCIAS 
Currículo em Movimento. 
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VIII Plenarinha: Musicalidade das Infâncias: de lá, de cá, de todo lugar 
 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º ANO Total de estudantes envolvidos: 

Áreas de conhecimento: Educação para a diversidade/cidadania; educação para a sustentabilidade; educação para e em direitos humanos 

Equipe responsável: Direção e coordenação Pedagógica  

JUSTIFICATIVA 
Diante da importância que a musica representa na vida de nossos alunos, surge a motivação de promover a escuta atenta, sensível e intencional às 

crianças acerca de suas necessidades e interesses e, para que elas possam anunciar sua visão de educação e de mundo, expressando como compreendem 
a realidade que as envolve, de forma lúdica, prazerosa e dinâmica. Trabalhar as artes que envolvem a música é fundamental na primeira infância. 

PROBLEMATIZAÇÃO 
✓ Como desenvolver a escuta sensivel da criança a partir da música? 

OBJETIVOS 
GERAL Incentivar o desenvolvimento da criança por meio de todas as representações musicais possíveis. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 

1 Desenvolver o projeto musical “Arca de Noé”;  
2 Proporcionar a criança momentos musicais por meio de dinâmicas e representações das letras; 
3 Aumentar o repertorio do vocabulário e estilos musicais (música folclórica, erudita, popular) dentre outras; 
4 Promover momentos de calma/agitação/reflexão; 
5 Utilizar diversas fontes sonoras na contação de histórias; 
6 Cantar de modo livre e direcionado, em variados momentos do cotidiano; 
7 observar a maneira mais confortável de cantar, de acordo com cada voz (adequação do tom da música); 
8 Confeccionar instrumentos e objetos sonoros com materiais reaproveitáveis. 
 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivos Atividades a serem desenvolvidas Recursos didáticos Cronograma de trabalho 

1 

Apresentar o projeto “Arca de Noé”, contar a historia biblica, apresentar os 
personagens do cd e do livro Arca de Noé – Vinicius de Morais, recitar os poemas, 
com repetiçao, contar a historia de cada animalzinho, oferecer materiais para criaçao 
das artes, montar um livrinho com todos os animais e os poemas.  
 

livro Arca de Noé e outros, 

materiais de pintura em 

geral: tinta guache, giz de 

cera, papeis diversos: pardo, 

branco, coloridos, poemas 

xerocados,  

Durante o 1º semestre 
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AVALIAÇÃO  
. Observações diárias 

. Livrinho da turma ou individual 

. Escuta atenta e sensível  

REFERÊNCIAS 
Currículo em movimento; 
Orientações para a VIII Plenarinha Musicalidade das Infâncias: de lá, de cá, de todo lugar; 
Livros literários escolhidos pelas crianças no processo; 
Arca de Noé – Vinicius de Morais 

 
 

 
  

2 

Oferecer o cd com a musica do poema para as crianças ouvirem após a leitura do 

mesmo, deixar que elas se expressem, imitando o animal do poema, se for animal de 

estimação, favorecer que elas contem suas experiências 

CD, tv, DVD 

3-4 
Oferecer variedades de musicas, explicar a diferença de uma e outra, proporcionar a 

escuta sensível para diferenciação dos ritmos 
CD, tv, DVD 

5 Contação e escuta de histórias sonorizadas Livros infantis, vídeos, cd´s, 
pendrives, Papeis variados, 
cartazes com poemas 

  

6-7 
Promover o momento do canto, da distração, experimentação da própria voz, 

cochichos, telefone sem fio, chamar o próprio nome e outros 

Microfones de brinquedos, 
copos de iogurtes, barbantes, 
Material para a produção de 
fantasias, espelho 

8 
Solicitar aos pais em reunião, que confeccionem com as crianças em casa algum 

instrumento musical ou pedir que enviem materiais recicláveis para confecção em sala 

materiais recicláveis em 

geral 
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Projeto Transição entre Etapas e Modalidades 
 
 

IDENTIFICAÇÃO 
Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 12 DE CEILÂNDIA 

Etapas: Educação Infantil, 1º e 2º Ciclo Total de estudantes envolvidos:  

Áreas de conhecimento: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos 

Equipe responsável: Direção, SOE 

 
JUSTIFICATIVA 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
✓ Como realizar a transição entre as etapas e modalidades de ensino de forma natural e produtiva? 

OBJETIVOS 
GERAL 2. Promover a transição entre as etapas e modalidades de ensino de forma natural e produtiva. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 

1. Realizar diagnóstico sobre as expectativas dos alunos, familiares e professores quanto a transição. 
2. Realizar oficinas com os estudantes para troca de ideias sobre a transição e “tira dúvidas”. 
3. Conscientizar os pais sobre a importância da transição e discutir as dúvidas. 
4. Promover a semana de adaptação da Educação Infantil no início do ano letivo. 
5. Trocar informações sobre o funcionamento do CEF 16 (Escola Sequencial para o 6º ano) 
6. Estabelecer parceria com o SOE e Sala de Recursos da EC 12 e CEF 16. 

CONTEÚDOS 
Direitos Humanos, convivência social, segurança. 

PLANO DE AÇÃO 
Objetivo(s) 

Nº 
Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

Todos  1. Diagnóstico destacando o olhar da família, alunos e professores. 
2. Reuniões de discussão com os professores, direção e SOE para 

definição de estratégias. 
3. Oficinas com os alunos do 5º ano e Educação Infantil. 
4. Reuniões com os pais dos alunos do 5º ano e Educação Infantil. 
5. Troca de experiência com o orientador educacional do CEF 16. 
6. Planejamento de ações para 2018: 

6.1 Semana de adaptação das novas turmas de Educação Infantil, com 
modificação dos horários de aula e acesso aos pais. 

Direção 

Soe 
Coordenação 
Pedagógica 

Formulário de 
entrevista 
Material 
audiovisual de 
apresentação da 
nova escola.  

De setembro 
até dezembro 
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6.2 Reunião pedagógica entre os professores da Educação Infantil e 1º 
ano. 

6.3 Reunião pedagógica entre os professores do 5º ano e do 6º ano 
(CEF 16) para compartilhar experiências e expectativas em relação 
ao trâmite do ano. 

6.4 Reunião e oficinas com os pais dos alunos envolvidos. 
6.5 Intercâmbio entre os serviços: SOE e Sala de Recursos da EC 12 

e do CEF 16. 
6.6 Visitação ao CEF 16 acompanhados dos pais. 
Importante destacar que os alunos do primeiro período da Educação 

Infantil vêm das turmas do Cantinho do Girassol e 156. 
Os alunos do segundo período da Educação Infantil já são nossos 

alunos, sendo que a transição entre as etapas ocorre dentro da própria 
escola. 

a) Semana de adaptação da Educação Infantil 
b) Integração das crianças com alunos mais experientes no recreio. 
c) Participação de atividades coletivas extraclasse: contação de 

histórias, apreciação de filmes e músicas. 
d) Aula vivencial com as professoras do 1º ano, no caso do 2º 

período. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º quinzena do 
ano letivo 
(adaptação). 
4º bimestre 
(integração do 
recreio) 
Ao longo do 
ano (atividades 
coletivas) 

AVALIAÇÃO  
Participação nas atividades propostas e ambientação adequada 
 

REFERÊNCIAS 
Currículo em movimento 
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MATERIAL DE APOIO 

DIAGNÓSTICO 
O olhar da família. 

Questionário dos Pais /Responsáveis 
Levantamento de Dados para o Projeto de Transição dos Anos Iniciais para os 

Anos Finais 

Olá! Tendo em vista que no próximo ano letivo seu filho(a) será 
promovido para o 6º ano do Ensino Fundamental e que deixará de 
estudar em uma Escola Classe e passará para um Centro de 
Ensino Fundamental, por favor responda as perguntas abaixo: 

Você conhece o funcionamento de um CEF (Centro de Ensino 

Fundamental) ? 
 Sim 
 Não 

Marque qual(is) assunto(s) referente(s) ao funcionamento de um 

CEF que você gostaria de saber mais? (Pode haver uma ou mais 

respostas) * 
 Livros Didáticos 
 Horários das aulas / Horários Vagos 
 Disciplina / Regimento 
 Violência na Escola 
 Atrasos / Saída antecipada 
 Carteirinha / Uniforme 
 Sala Ambiente 
 Merenda Escolar 
 Inclusão / Serviços de Apoio 
 Sala de Leitura / Biblioteca 
 Reunião de Pais 
 Conselho de Classe 
 Intervalo (Recreio) 
 Faixa Etária (Idade para cursar os anos finais) 
 Funcionamento da Secretaria Escolar 
 Enturmação 

 Sistema de Avaliação 
 Professor Conselheiro / Representante de Turma 
 Educação Física 
 Conselho Escolar 

 
O olhar dos Alunos 

Durante as aulas, os professores conversarão com os 
alunos e a direção sobre as dúvidas dos alunos em 
relação ao CEF. Os alunos farão suas perguntas por 
escrito.  

As perguntas serão convertidas em um roteiro de 
entrevista com alunos do CEF 16. A entrevista será 
gravada, com autorização dos responsáveis, e exibida 
na EC 12 pelo SOE. A Sala de Recursos acompanha e 
participa das atividades. 

Antes da oficina serão realizadas reuniões com os 
responsáveis para levantamento de dúvidas. 

 
Perguntas feitas pelos alunos em anos anteriores: 

1. Como funciona o CEF 16? 
2. Como funciona a direção? 
3. No CEF 16 tem sala de leitura? 
4. Tem reagrupamento? 
5. Lá tem segurança? 
6. A educação é boa? 
7. São quantos professores? 
8. Os professores são legais? 
9. Como são as matérias? 
10. As matérias são escolhidas pelos alunos? 
11. Como são os horários? 
12. Pode entrar a hora que quiser? 
13. Como a gente troca de professor? 
14. Os alunos mudam de sala toda hora? 
15. O tempo é curto para fazer o dever? 
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16. Como a gente entra no CEF 16? 
17. Tem regras? 
18. Precisa entrar de carteirinha e uniforme? 
19. Pode usar short? 
20. Será que pode entrar usando chinelo? 
21. Como é o lanche? 
22. Tem que pagar ou levar de casa? 
23. Qual é a duração do recreio? 
24. Acontece muita briga? 
25. O 6º ano só tem pela manhã? 
26. A escola oferece os livros ou temos que comprar? 
27. No CEF 16 tem brica envolvendo armas brancas, armas de 

fogo? 
28. Tem punição para quem briga? 
29. Existe o uso de drogas no CEF 16? 

 
O olhar do Professor em anos anteriores: 

Durante reuniões pedagógicas, os professores, 
coordenadores, direção e SOE discutiram as questões mais 
desafiadoras da transição entre etapas e escolas. As estratégias 
definidas se desdobraram em oficinas com os alunos e pais. 

Geraram a necessidade de um encontro com os professores do 
CEF 16, mas não foi possível para 2017. Ficou decidido que uma 
coordenação de ações será feita no início do ano letivo de 2018 
para troca de experiências. 

Dúvidas dos professores: 

• Expectativa do CEF em relação a apropriação dos conteúdos dos 
alunos; 

• Como preparar os alunos para as mudanças pedagógicas em 
relação ao CEF? 

• Dificuldade dos alunos em gerenciar caderno de matéria e uso de 
caneta. 

• Dificuldade para estabelecer parâmetro entre as formas de avaliar 
da escola classe (Relatórios) e do CEF (notas e boletins). 

• Dificuldade em preparar os alunos para troca de professores 
durante o turno, já que os alunos passam 5 horas com o mesmo 
professor na escola classe. 

• Dificuldade para trabalhar a responsabilidade dos alunos quanto 
ao cumprimento dos  prazos, entregas de trabalho e trabalho em 
grupo..
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