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“O planejamento não é uma tentativa de predizer o que vai acontecer. O 

planejamento é um instrumento para raciocinar o agora, sobre que trabalhos e 

ações serão necessários hoje, para merecermos um futuro. O produto final do 

planejamento não é a informação: é sempre o trabalho.” 

 

Peter Drucker 
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APRESENTAÇÃO 

 

A construção desta proposta pedagógica está alicerçada na legislação 

norteadora do sistema educacional, com ênfase na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, nos Parâmetros Curriculares Nacionais, no Projeto Político-

pedagógico da SEDF “Professor Carlos Mota” e no Currículo em Movimento da 

Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal. Toda a sua estruturação foi 

elaborada em consonância com as orientações constantes na Resolução CEDF N.º 02, 

de 12/04/2016. 
 

O coletivo da escola trouxe importantes contribuições para a estruturação 

deste documento. Na elaboração desta proposta houve atenção em adequar todos os 

instrumentos teóricos à realidade na qual esta escola está inserida, observando os 

diferentes aspectos, necessidades e peculiaridades da comunidade escolar. 
 

O objetivo da elaboração consistiu em promover discussões, detectar 

disfunções, elencar prioridades e soluções para os problemas existentes na escola, 

ouvindo todos os segmentos. Com isso há a distribuição das funções e atribuições que 

cada um deve exercer. 
 

Todas as ações planejadas e descritas neste documento ratificam o anseio 

de todos para a construção de uma escola coligada com os desafios da educação. 

Todo trabalho desenvolvido por esta escola está voltado para a operacionalização da 

nova proposta curricular, que está em movimento contínuo: desde as discussões, o 

planejamento, a execução e avaliação das ações constantes na proposta construída. 
 

Durante o ano em curso, essas ações serão avaliadas para adequações 

durante todo o processo de operacionalização. 
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I - PERFIL INSTITUCIONAL 
 
 

 

1. Missão 
 

Ao longo dos anos se faz necessário avaliar a qualidade de educação 

oferecida à sociedade brasileira, buscando fatores que por ventura prejudicam o dia-a-

dia escolar, mais precisamente o processo de ensino e aprendizagem. 
 

A escola como instituição do saber sistematizado tem a responsabilidade de 

garantir a aprendizagem aos seus alunos de maneira qualitativa, reconhecendo a 

realidade a qual essa comunidade está inserida e envidando esforços em cumprir com 

o compromisso de mediar e de transmitir os conhecimentos estabelecidos conforme a 

modalidade atendida. 
 

Por meio da elaboração da proposta pedagógica, fica mais fácil pontuar 

assuntos pertinentes à educação oferecida e mobilizar a comunidade ao cumprimento 

da função social da escola. Não é tarefa fácil, contudo é possível. Sabemos que os 

autores deste contexto vão além do professor e o aluno, e envolve a sociedade em 

geral. 
 

A escola necessita promover a educação para além dos muros da 

instituição, necessita educar para a vida. Nessa perspectiva se depara com questões 

sociais vigentes que devem integrar as discussões e ações escolares. 
 

Estamos vivendo momentos de crises mundiais e que são resultados do 

nosso relacionamento com a natureza. 
 

São muitas as questões. E praticar a ética da solidariedade é perceber-se 

parte da natureza, é ter uma visão de integração com tudo o que acontece. É assim 

que sentimos, de verdade, a postura de cidadão planetário. 
 

O cidadão planetário é aquele que vive em comunhão e em contado com a 

natureza, que se sente parte de todo o processo da vida no planeta. O cidadão 

planetário defende seu planeta, não é alguém que, apenas, ama a cidade onde mora, 

tem uma visão diferente: o mundo é a cidade! Ele tem consciência de que, por onde 

anda, o que faz atinge, de alguma forma, o planeta. Desde deixar uma torneira aberta 

na hora de escovar os dentes até engaiolar pássaros. 
 

Cuidar do meio ambiente e ter responsabilidade com o planeta garantem 

que a nossa casa Terra continue firme e que a nossa vida continue a existir. 
 

Quando sujamos o planeta, estamos praticando uma atitude irresponsável e 

terrível para a natureza. Sem educação, não seremos cidadãos planetários. 
 

Quando pensamos de forma ampliada, entendemos que um palito de picolé  
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no chão vai se unir a tantos outros e entupir uma galeria na rua. Então entendemos 

que esse mesmo palito contribui para a poluição do planeta. 
 

O nosso desejo por um mundo novo é o que nos estimula a lutar e não 

desistir, principalmente, quando tomamos consciência de que temos sempre que 

aprender a descobrir, juntos, novas saídas, não para a cidade ou o estado ou o país, 

mas para o mundo. 
 

Quando compreendemos que somos cidadãos planetários, sentimo-nos 

responsáveis por este mundo em que vivemos. A partir do momento que entendemos 

o que é mesmo ser cidadão planetário e assumimos essa nova visão de mundo, 

estamos nos comprometendo com a sociedade planetária e, consequentemente, 

teremos responsabilidades sobre nosso agir, nosso ser. 
 

Estamos com um SER HUMANO diferente daquele de que sempre foi falado 

nos livros e nas escolas. Esse ser humano está compreendendo, agora, que faz parte 

de uma sociedade em um mundo bastante modificado pela tecnologia e pela 

comunidade e que essa mesma sociedade continua esse processo de evolução. 
 

Esse novo homem assume outras responsabilidades e compromissos. É 

esse novo cidadão que vai começar uma nova sociedade. O compromisso com a 

ecologia, com a democracia, com a humanização, com os direitos universais, com o 

semelhante – seja ele de onde for não importa o país nem o continente, é cidadão 

também. 
 

As ONGs surgem como um novo modelo de organização em que todos se 

envolvem em causas que impedem a felicidade, o convívio, o bem-estar no planeta. A 

sociedade planetária está transformando-se e admitindo ser única com os mesmos 

objetivos comuns. 

 

Exemplo disso é que os trabalhadores não mais estão satisfeitos de 

trabalhar para uma empresa ou país que tem mão de obra semiescrava ou infantil. 

Esse novo SER HUMANO não mais se conforma ou abaixa a cabeça para esse tipo de 

comportamento. 
 

Sempre que falamos em cidadania, em ser cidadão ou cidadã, estamos nos 

referindo aos direitos e aos deveres da pessoa. Nos países democratas, como o Brasil, 
 
a Constituição que estabelece e garante esses direitos. O art. 5º da Constituição diz 

que todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança, e à prosperidade. 
 

     Esse novo homem assume outras responsabilidades e compromissos. É esse 
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novo cidadão que vai começar uma nova sociedade. O compromisso com a ecologia, 

com a democracia, com a humanização, com os direitos universais, com o semelhante 

– seja ele de onde for, não importa o país nem o continente, é cidadão também. 
 

As ONGs surgem como um novo modelo de organização em que todos se 

envolvem em causas que impedem a felicidade, o convívio, o bem-estar no planeta. 
 

A sociedade planetária está transformando-se e admitindo ser única com os 

mesmos objetivos comuns. 
 

Nas discussões realizadas na escola percebemos a necessidade de 

implementar uma proposta que contemple a aprendizagem da clientela atendida, 

sensibilizando e desenvolvendo atitudes, posturas responsáveis diante de problemas 

ambientais e sociais que prejudicam toda a sociedade. Assim, propomos o tema: “Eu, 

Cidadão Planetário. Seja você a mudança que quer ver no mundo”. 
 

Para tanto os eixos estruturantes de que trata a proposta da SEEDF, 

norteará as ações escolares desta instituição de ensino no que diz respeito às 

aprendizagens, a diversidade, a sustentabilidade humana e a cidadania, promovendo 

uma prática pedagógica reflexiva e transformadora. 
 

Assim, nesse contexto, a missão da Escola Classe 21 de Ceilândia, em 

consonância com a legislação norteadora do sistema educacional e fundamentada em 

preceitos humanístico-filosóficos, tem por finalidade fazer acontecer o processo de 

ensino-aprendizagem, formando cidadãos preparados para superar desafios pessoais 

e sociais, buscando a excelência educacional. 

 

2. Breve Histórico da Escola 

 

A Escola Classe 21 foi inaugurada ao final do ano de 1978, para atender 

uma clientela de alunos da 1ª a 6ª série do ensino de 1º grau, em 03 turnos: matutino, 

intermediário e vespertino, chegando a atender 1.552 alunos. Modificou-se a oferta das 

séries no ano de 1980, com ensino de 1ª a 4ª série do 1º grau. Essa modalidade 

prosseguiu até 1984. Em 1990 a escola aboliu o turno intermediário, o chamado “turno 

da fome”. 
 

Durante a primeira década a escola foi arborizada. Foram plantadas muitas 

árvores, gramas e flores, criando um microclima que além de reter a umidade do solo e 

oferecer sombra aos alunos contribuiu muito para diminuir a poeira dentro da escola. 

Ainda hoje, mesmo com a urbanização e pavimentação de toda essa área, é possível 

ouvir sabiá, bem-te-vi e joão-de-barro cantando dentro da área escolar, proporcionando 
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qualidade de vida aos que aqui estudam e trabalham. 
 

Hoje desenvolve suas atividades com estudantes da educação infantil, 

classe especial e anos iniciais do ensino fundamental num sistema de jornada 

ampliada, utilizando-se das estratégias da SEEDF no desenvolvimento de suas 

atividades pedagógicas e administrativas como foco, oferecer a melhor educação 

pública a sua clientela. 

 

 Mapeamento Institucional 

3.1. Contexto Educacional 

 

Diversos ajustes foram feitos sempre procurando atender a demanda local. 

A partir de 1998 com a implantação e implementação da jornada ampliada que 

favoreceu maior intercâmbio entre os profissionais de educação, surgiu também a 

oportunidade de se atualizarem por meio de grupos de estudos, da discussão sempre 

embasada em experiências vivenciadas e um espaço maior para o planejamento das 

ações a serem realizadas em sala de aula. 
 

Ampliamos o atendimento à educação infantil e o ensino especial o que 

perdurou até meados de 2004, excluindo a classe de ensino especial, para se tornar 

então Escola Inclusiva a partir do ano letivo de 2005. Desde então vem atendendo 

turmas de integração total e integração inversa com suas possíveis reduções no 

número de alunos atendidos por turma, visando a inclusão de estudantes com 

necessidades educacionais especiais (ENEEs). Neste mesmo ano se deu o início a 

ampliação do ensino fundamental de 08 para 09 anos, bem como a utilização da 

estratégia metodológica do BIA (Bloco Inicial de Alfabetização) /SEDF para os três 

primeiros anos de escolarização. 

 

Em 2006, ocorreu também adaptação da estrutura física da escola para 

melhor atendimento dos ENEEs/DF (Deficientes Físicos). No ano de 2008 a SEDF 

implantou a Gestão Compartilhada para toda a rede pública de ensino. 

 

O total de alunos matriculados no ano letivo de 2011 foi em 741 alunos, 

atendendo nos turnos matutino e vespertino a Educação Infantil e o Ensino 

Fundamental de 09 anos (anos iniciais). Neste ano foi criada também uma turma de 

correção de fluxo, logo extinta no início do segundo semestre, redistribuindo os alunos 

em suas turmas de origem. Vale ressaltar que o trabalho realizado pelos professores e 

toda a equipe envolvida se sobressaiu com excelência, elevando o índice de 

rendimento no IDEB, com a meta alcançada de 6,4 e reduzindo significativamente o 

quadro de alunos defasados matriculados na escola. 
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No ano de 2012 foi aprovada pelo GDF, a lei de Gestão Democrática n.º 

4.751, de 07/02/2012, com o processo de eleições diretas para os cargos de diretor e 

vice-diretor das escolas públicas do Distrito Federal, além de toda uma reestruturação 

na Secretaria de Educação do DF, que continua passando por implementações. 

 
 

3.2. Perfil dos profissionais de Educação 
 

O quadro de servidores efetivos e contratados, é composto de profissionais 

legalmente habilitados de acordo com as respectivas áreas de atuação e atuam 

conforme legislação vigente cumprindo o Calendário Escolar Oficial das Escolas 

Públicas do Distrito Federal. 
 

Para atendimento da clientela escolar, nos organizamos da seguinte forma: 

EQUIPE GESTORA: Diretora, Vice-diretora, Supervisora Pedagógica e Secretário 

Escolar. 
 

A composição da equipe gestora para exercício 2018 se deu conforme a Lei 

de Gestão Democrática nº. 4.751, de 07/02/2012 alterada pela lei n.º 5.713 de 

22/09/2016 e foi reeleita em novembro de 2019. A equipe deve atuar em conformidade 

com suas atribuições na referida lei e as constantes no Regimento Escolar das 

Instituições Educacionais da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. 
 

Para melhor organização pedagógica e administrativa, às 2ª feiras, a 

Diretora realiza uma reunião com os demais membros para planejamento de ações que 

deverão ser desenvolvidas no decorrer da semana. 

 
 

Quadro de Funcionários: 
 

  Carreira  Quantidade 
  Magistério: 47   
       

 Equipe gestora (Diretora e Vice-diretora)  02 
 Supervisora Pedagógica  01 
 Coordenadora Pedagógica  03 
 Professores regentes  34 
 Professora de Sala de Recursos  01 
 Pedagoga do SEAA  01 
 Orientadora Educacional  02 
 Professores com limitação de função  03 
 Assistência a Educação: 30   
    

 Serviços terceirizados – conservação e limpeza  08 
 Auxiliar de educação com limitação de função  01 
 Auxiliar de educação – portaria  02 
 Secretário Escolar  01 
 Apoio técnico administrativo  01 
 Educador social voluntário  10 
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Merendeiras terceirizadas 03 
Vigilância desarmada terceirizada 04 

 Total 77 
      

 

3.3. Perfil dos estudantes e comunidade escolar 
 

A comunidade escolar conta com uma infraestrutura urbana básica: água 

tratada, rede de esgoto, energia elétrica, telefone e sinal banda larga – ADSL. Uma 

parte considerável das famílias possui casa própria, embora outra custeie aluguel e 

dependa de programas governamentais em complementação a uma renda mínima. O 

nível socioeconômico é satisfatório, a maior parte das famílias tem renda igual ou 

superior a dois salários mínimos. 
 

Quanto aos aspectos socioculturais, a maioria dos pais e mães de família 

tem escolaridade de ensino médio completa. Assim, existe também uma parcela 

significativa de pais que acreditam ser a educação, a saída mais acessível para 

diminuir as desigualdades sociais, oportunizando desenvolvimento pessoal e social 

mais digno a seus filhos. 
 

Fato é que a Escola Classe 21 de Ceilândia, a completar 42 anos de 

existência, embora hoje se depare com uma estrutura física comprometida, 

principalmente no que diz respeito ao piso, instalações elétricas e hidráulicas, desde a 

sua fundação tem realizado trabalhos bastante significativos para toda comunidade 

escolar, sempre contando com profissionais comprometidos com a educação. 

Atividades extracurriculares e extraclasses voltados para o desenvolvimento global do 

aluno, sempre foram, apesar das adversidades dos diferentes momentos, ressaltados. 
 

Assim a escola criou uma identidade, considerando os esforços envidados 

na consolidação de ações pedagógicas que promovessem a alfabetização qualitativa 

dos alunos que por ela passaram. Diante disso, o que temos hoje é a crescente 

procura por matrículas solicitadas por ex-alunos da Escola Classe 21, hoje pais de 

família que, acreditando nesse trabalho, escolheram-na para oferecer a educação a 

seus filhos. 
 

3.4. Infraestrutura 
 

A Escola Classe 21 de Ceilândia oferece, para execução das atividades 

administrativas e pedagógicas, os seguintes ambientes: 
 

 01 estacionamento interno restrito ao uso dos funcionários; 
 

 Área verde aos arredores da escola; 
 

 01 parque infantil; 
 

 01 sala da Direção; 
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 01 sala da Supervisão/Coordenação Pedagógica; 
 

 01 Secretaria; 
 

 02 banheiros (feminino/masculino) para professores e equipe 

administrativa; 

 01 depósito de materiais administrativos e pedagógicos; 

 01 sala para o Serviço de Orientação Educacional; 
 

 01 sala dos professores/coordenação; 
 

 01 copa; 
 

 01 sala de multimídia; 
 

 17 salas de aula; 
 

 01 sala de leitura; 
 

 01 sala de recursos/SEAA; 
 

 01 laboratório de informática; 
 

 02 banheiros (feminino/masculino) para uso dos estudantes; 
 

 01 banheiro para alunos com necessidades educacionais especiais; 
 

 01 cantina; 
 

 01 depósito de gêneros alimentícios; 
 

 01 pátio interno coberto; 
 

 01 sala para os servidores terceirizados; 
 

 01 banheiro para uso dos servidores; 
 

 01 depósito para materiais de limpeza e higienização; 
 

 01 quadra poliesportiva. 
 

 

RECURSOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 
 

A escola também oferece uma diversidade de materiais para que o processo 

de ensino-aprendizagem aconteça de forma dinâmica e estimulante. 
 

São eles: 
 

 Televisão; 
 

 Aparelhagem de som ambiente; 
 

 02 caixas amplificadas; 
 

 10 aparelhos de som portátil; 
 

 Videocassete acoplado ao dvd; 
 

 Fitas e cds educativos; 
 

 Mapas diversos; 
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 03 Globos terrestres; 
 

 Aparelho de DVD; 
 

 Aparelho retroprojetor; 
 

 02 projetores (Data-show); 
 

 01 PROINFO; 
 

 01 lousa digital; 
 

 14 Computadores para uso administrativo e pedagógico; 
 

 03 notebooks para uso dos estudantes; 
 

 Impressoras matriciais e a jato de tinta; 
 

 Máquina de escrever manual; 
 

 02 Duplicadores elétricos; 
 

 08 Impressoras multifuncionais; 
 

 Ventiladores e aparelhos de ar condicionado; 
 

 20 computadores para utilização dos alunos; 
 

 Livros de literatura infantil e infanto-juvenil; 
 

 Livros didáticos para pesquisa; 
 

 Revistas pedagógicas; 
 

 Materiais, jogos, brinquedos pedagógicos diversos, e outros. 
 
 

 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  
Desde 2011 a escola oferece outro suporte pedagógico moderno, o Laboratório de 

Informática, visando à utilização da tecnologia na prática pedagógica diária. O programa 

oferecido decorre de uma parceria da INFO Educacional – Empresa Mineira, com a 

Secretaria de Educação. O programa visa atender todas as turmas, da educação infantil ao 

5º ano, e tem como objetivo oferecer suporte pedagógico aos professores conforme 

conteúdos trabalhados em atendimento às expectativas de aprendizagem, por meio da 

informática. Infelizmente até o momento o laboratório não está sendo utilizado por carência 

de profissional para ministrar o projeto. 
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PARQUE INFANTIL E QUADRA POLIESPORTIVA 
 

A escola elaborou um cronograma de atendimento para uso do parque 

infantil aos alunos da Educação Infantil, 1º e 2º ano, bem como para utilização da 

quadra poliesportiva para todos os alunos matriculados. O objetivo é ministrar aulas 

recreativas e esportivas, abordando os conteúdos de psicomotricidade, jogos e 

recreação de forma lúdica. 
 

3.5. Indicadores do Desempenho Escolar 

 A – Indicadores Internos 
 

De acordo com o trabalho realizado na escola, toda a organização, 

planejamentos, objetivos e ações realizadas e também através das nossas auto 

avaliações institucionais contínuas no âmbito escolar, funcionários e estudantes, o que 

nos leva a conseguir dados significativos para o crescimento desta unidade de ensino 

propiciando sempre o melhor aprendizado. 
 
Rendimento escolar da Escola Classe 21 de Ceilândia 
 

ANO ALUNOS RETIDOS ALUNOS PROMOVIDOS 
2007 8,56% 91,44% 
2008 6,41% 93,59% 
2009 3,9% 96,1% 
2010 5,2% 94,8% 
2011 5,0% 95,0% 
2012 4,9% 95,1% 
2013 3,8% 96,2% 
2014 2,7% 97,3% 
2015 5,8% 94,2% 
2016 3,2% 96,7% 
2017 5,2% 94,8% 
2018 2,9% 97,1% 
2019 4,7% 95,3% 

 

B – Indicadores Externos 
 

Os quadros abaixo explicitam os resultados obtidos pela escola nas avaliações 
externas:  
 

Avaliação realizada 
ANA (3º ano)  

  Níveis de Proficiência em LEITURA 
      

  Nível 01 Nível 02 Nível 03 Nível 04 
      

129 estudantes Ano 6.10% 21.69% 53.63% 18.58% 
    

 2013 Níveis de Proficiência em ESCRITA 
      

  Nível 01 Nível 02 Nível 03 Nível 04 
      

  4.54% 12.25% 7.92% 75.29% 
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     Níveis de Proficiência em MATEMÁTICA 
               

   Nível 01  Nível 02  Nível 03  Nível 04 
                

   4.49%   14.28%  26.79%  54.44% 
              

     Níveis de Proficiência em LEITURA 
               

    Nível 01  Nível 02  Nível 03  Nível 04 
                

122 estudantes 
   4,1%   27.05% 51.64%  17.21% 
                

    
Níveis de Proficiência em ESCRITA      

            

 2014 Nível 01  Nível 02  Nível 03 Nível 04 Nível 05 
             

   1,64%  10,66%  12,3% 68.85%  6.56% 
           

     Níveis de Proficiência em MATEMÁTICA 

126 estudantes 

          

   Nível 01  Nível 02  Nível 03  Nível 04 
             

    3,97%   26.98% 20.63%  48.41% 
                 

*Não houve 
2015 

 

----- 
  

----- 
  

----- 
 

----- 
Avaliação 

      
                

               

         

Avaliação realizada  Ano  Resultado    Resultado 
     esperado    Alcançado 

Prova Brasil (4ª série)  2005    4,9     4,9  
             

Prova Brasil (4ª série)  2007    5,1     4,9  
             

Prova Brasil (5º ano)  2009    5,3     5,8  
             

Prova Brasil (5º ano)  2011    5,8     6,4  
             

Prova Brasil (5º ano)  2013    5,9     6,4  
             

Prova Brasil (5º ano)  2015    6,2     6,4  
             

Prova Brasil (5º ano)  2017    6,4     6,9  
                 

Prova Brasil (5º ano)  2019    6,7       
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Como registro de experiências bem-sucedidas, citamos algumas 

reconhecidas e premiadas ao longo da existência da nossa escola: 
 

 Concurso de Poesia/2001 – 1º lugar 

Promovido pela EMBRAPA

Tema: Um jeito gostoso de ver o leite 

Aluno: Alberi Lima dos Santos 

Professora: Cleusa Maria da Silva Bernardes – 4ª série 

Diretor: Antonio Francisco Marins 

Vice-diretora: Maria Aparecida da Silva 

Assistente Pedagógica: Fides Angélica Sousa dos Santos 

 Concurso de Desenhos e Frases/2002 – 1º lugar
 

Promovido pela AMAGIS/TJDFT – Associação dos Magistrados do DF e Territórios 

Aluno: Filipe Daniel Araújo 
 
Professora: Cleusa Maria da Silva Bernardes – 4ª série 

 

Diretor: Antonio Francisco Marins 
 

Vice-diretora: Maria Aparecida da Silva 
 

Assistente Pedagógica: Fides Angélica Sousa dos Santos 
 

 Concurso de Poesia/2005 – 1º lugar 

Promovido pela Administração Regional de Ceilândia

Tema: Aniversário de Ceilândia – “Ceilândia 34 anos de existência” 

Aluno: Daniel Dias Durães 

Professora: Cleusa Maria da Silva Bernardes – 4ª série 

Diretor: Antonio Francisco Marins 

Vice-diretora: Arilda Fátima Soares da Conceição 

Assistente Pedagógica: Fides Angélica Sousa dos Santos 


 Prêmio Orientador Educacional/ 2005 – 1º lugar 

Promovido pela Secretaria de Estado de Educação do DF Tema: Assunto de Família 

também se discute na escola  

Orientadora Educacional: Leila Aparecida Ribeiro de Andrade  

Diretor: Antonio Francisco Marins

Vice-diretora: Adriana Jardim da Conceição 

Assistente Pedagógica: Fides Angélica Sousa dos Santos 
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 Concurso de Redação/2006 – 1º lugar
 

Promovido pela AMAGIS/TJDFT Associação dos Magistrados do DF e Territórios 

Tema: Justiça e Cidadania Aluna: Ingrid Soares Cavalcante Professora: Renilda 

Menezes Magalhães Garcia – 4ª série 
 
Diretor: Antonio Francisco Marins 
 

Vice-diretora: Adriana Jardim da Conceição 
 

Assistente Pedagógica: Fides Angélica Sousa dos Santos 

      Prêmio Orientador Educacional/2006 – 2º lugar 

Promovido pela Secretaria de Estado de Educação do DF 

Tema: Compartilhando Valores na Escola

Orientadora Educacional: Leila Aparecida Ribeiro de Andrade 

Diretor: Antônio Francisco Marins 

Vice-diretora: Adriana Jardim da Conceição 

Assistente Pedagógica: Fides Angélica Sousa dos Santos 

     I Feira de Ciências da DRE – Ceilândia/2008 – 1º lugar (anos iniciais) 

Promovido pela Secretaria de Estado de Educação do DF/DREC

Tema: Chuva Ácida 

Alunos do 4º ano vespertino, turmas: “D” e “E”  

Professoras: Rosilene Pimentel Américo e Valdivina da Silva Santos 

Diretor: Antônio Francisco Marins 

Vice-diretora: Adriana Jardim da Conceição 

Supervisora Pedagógica: Etiene Pedrosa da Silva 

Supervisora Administrativa: Luciana Maria de Souza Almeida Fernandes 

      II Feira de Ciências da DRE – Ceilândia/2009 – 2º lugar (anos iniciais) 

Promovido pela Secretaria de Estado de Educação do DF/DREC

Tema: Ciclo da Água na Natureza 

Alunos do 1º ano vespertino, turmas: “A”, “B” e “C” 

Professoras: Ivone Ferreira Guedes, Maria Alves Soares e Maria Sônia Alves 

Diretor: Antônio Francisco Marins 

Vice-diretora: Adriana Jardim da Conceição  

Supervisora Pedagógica: Etiene Pedrosa da Silva 

Supervisora Administrativa: Luciana Maria de Souza Almeida Fernandes 
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 1ª Olimpíadas Escolares - XXIV Jogos da Primavera de Ceilândia/2011
 1º lugar (anos iniciais) 

 

Promovido pela Secretaria de Estado de Educação do DF/CREC 
 

Tema: Atletismo – categoria pré-mirim masculino (prova 600 metros) 
 

Aluno: Lucas Henrique Pinheiro Zacarias 
 

Professora: Maria do Carmo dos Reis – 5º ano D 
 

Diretor: Antônio Francisco Marins 
 

Vice-diretora: Adriana Jardim da Conceição 
 

Supervisora Pedagógica: Etiene Pedrosa da Silva 
 

Supervisor Administrativo: Josivaldo Oliveira Santos 

Coordenadora Pedagógica: Luciana Maria de Souza Almeida Fernandes 

 IDEB/DF 2011 - 1º Melhor Nota entre as Escolas Classes de Ceilândia (anos
 

iniciais) – Meta alcançada 6,4 
 

Promovido pelo Ministério da Educação 
 

Tema: Prova Brasil 
 

Alunos do 5º ano 
 

Professoras: Maria do Carmo dos Reis, Renilda Menezes Magalhães Garcia, Rosilene 

Pimentel Américo e Valdivina da Silva Santos. 

Diretor: Antônio Francisco Marins 
 

Vice-diretora: Adriana Jardim da Conceição 
 

Supervisora Pedagógica: Etiene Pedrosa da Silva 
 

Supervisor Administrativo: Josivaldo Oliveira Santos 

Coordenadora Pedagógica: Luciana Maria de Souza Almeida Fernandes 

 IDEB/DF 2013 - 2º Melhor Nota entre as Escolas Classes de Ceilândia (anos

iniciais) – Meta alcançada 6,4 

Promovido pelo Ministério da Educação 

Tema: Prova Brasil 
 

Alunos do 5º ano 
 

Professoras: Maria do Carmo dos Reis, Renilda Menezes Magalhães Garcia, Rosilene 

Pimentel Américo e Thamyres Mayara Lisboa Ferreira  

Diretora: Adriana Jardim da Conceição 

Vice-diretora: Luciana Maria de Souza Almeida Fernandes 

Supervisora Pedagógica: Heloísa Helena Zeferino Silva  

Coordenadora Pedagógica: Iolanda de Sales Fernandes 
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 IDEB/DF 2015 - 2º Melhor Nota entre as Escolas Classes de Ceilândia (anos
 

iniciais) – Meta alcançada 6,4 
 

Promovido pelo Ministério da Educação 
 

Tema: Prova Brasil 
 

Alunos do 5º ano 
 

Professoras: Giulliana Novaes Oliveira, Renilda Menezes Magalhães Garcia, Rosilene 

Pimentel Américo, Sandra Vieira de Sousa Quintal e Silvana Mª Mendes C Araújo  

Diretora: Adriana Jardim da Conceição 
 
Vice-diretora: Luciana Maria de Souza Almeida Fernandes 
 

Supervisora Pedagógica: Heloísa Helena Zeferino  

Coordenadora Pedagógica: Etiene Pedrosa da Silva 

      VIII Feira de Ciências da CRE – Ceilândia/2016 – 2º lugar (anos iniciais) 

Promovido pela Secretaria de Estado de Educação do DF/CREC

Tema: Os 10 R’s Sustentáveis 

Alunos do 5º ano matutino, turma: “A” 

Professora: Juliane Agnes 

Diretora: Adriana Jardim da Conceição 

Vice-diretora: Luciana Maria de Souza Almeida Fernandes 

Supervisora Pedagógica: Etiene Pedrosa da Silva 

Coordenadora Pedagógica: Iolanda de Sales Fernandes. 

 I Feira de Matemática do Distrito Federal/2017 – VII EBREM (Encontro de 

Educação Matemática) – Entre os 10 melhores trabalhos DESTAQUE 

Promovido pelo Instituto Federal de Brasília em parceria com a Sociedade Brasileira de 

educação Matemática do DF (SBEM-DF) 
 
Tema: Superando os desafios da aprendizagem matemática 
 

Projeto da Escola: Geometria – Minecraft e os sólidos geométricos – A matemática 

aplicada de forma divertida 

Alunos do 4ª ano C e 5º ano B 
 

Professora: Elisângela A. de Lima e Gabriela Coutinho Barreto 
 

Diretora: Adriana Jardim da Conceição 
 

Vice-diretora: Valdivina da Silva Santos 
 

Supervisora Pedagógica: Etiene Pedrosa da Silva 
 

Coordenadora Pedagógica: Iolanda de Sales Fernandes 
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 IDEB/DF 2017 - 2º Melhor Nota entre as Escolas Classes de Ceilândia (anos
 

iniciais) – Meta alcançada 6,9 
 

Promovido pelo Ministério da Educação  

Tema: Prova Brasil 

Alunos do 5º ano 

Professoras: Cleider Silva dos Santos, Gabriela Coutinho Barreto, Quézia Elaine 

Ferreira e Rafaela Maria Gomes Ferreira 

Diretora: Adriana Jardim da Conceição 

Vice-diretora: Valdivina da Silva Santos 
 

Supervisora Pedagógica: Etiene Pedrosa da Silva 
 

Coordenadora Pedagógica: Iolanda de Sales Fernandes 
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II – FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
 

 

Considerando o trabalho desenvolvido em anos anteriores, a realização de 

avaliações institucionais, as discussões durante a semana pedagógica e coordenações 

coletivas do corrente ano, elencamos junto aos segmentos da comunidade escolar os 

tópicos pertinentes à formação da proposta pedagógica 2020 – 2021. São eles: ações 

negativas que desvalorizam e prejudicam a autoestima e a convivência escolar; 

 A prática de violência física ou psicológica entre os segmentos da escola; 

 Fragilidade emocional/profissional dos envolvidos comprometendo o processo de 

ensino e aprendizagem; 

 Frequentes acidentes, agressões físicas e morais no ambiente escolar, mais 

precisamente durante o “recreio”; 

 Desvalorização do espaço físico (escolar e da comunidade em geral) quanto a 

limpeza e conservação do meio ambiente; 

 Dificuldade de inserção do lúdico nas atividades escolares; 

 Ausência de momentos destinados a brincadeiras com abordagem didática; 

 Transferência de responsabilidades na educação das crianças; 

 Distanciamento entre família e escola, como se fossem independentes; 

Enfraquecimento desse elo, por força das mudanças sociais; 

 Pouco acompanhamento na vida escolar do aluno; 

 Desinformação da comunidade escolar sobre os órgãos da sociedade 

 Que zelam e atuam na garantia de direitos e deveres da família, da criança, da 

escola e do cidadão comum; 

 Quantidade de funcionários da carreira assistência, insuficientes para atender aos 

serviços de limpeza e conservação da escola durante seu horário de 

funcionamento; 

 Desuso do Currículo da Educação Básica das Escolas Pública do DF; 

 Desvalorização do educador pela comunidade na qual está inserida; 

      Dificuldade em manter a qualidade do processo ensino-aprendizagem; 

 Devido a promoção automática prevista atualmente no Ensino Fundamental de 09 

anos (BIA), independente dos avanços cognitivos atingidos por cada aluno; 

 Utilização ineficiente de parâmetros de avaliação concretos e transparentes para o 

acompanhamento escolar dos alunos no processo de ensino e aprendizagem; 
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Quantidade de alunos repetentes e bi repetentes no ensino fundamental; 

 Retenção acentuada de alunos no 3º ano do BIA; 

 Transição deficiente (requisitos) de alunos da Educação Infantil para o 1º ano do 

ensino fundamental; 

 Tempo insuficiente e resistência de alguns profissionais na prática de intervenções 

pedagógicas (reagrupamentos, reforço escolar e projeto interventivo); 

 Infrequência escolar de aluno; 

Consideramos os tópicos supracitados, como atuações que minimizam a 

qualidade da educação, possibilitam insucessos fragmentados, a ineficiência dos 

serviços prestados contribuindo para as deficiências no processo de ensino-

aprendizagem. 

Identificando esses pontos, a instituição educacional, fazendo-se 

representar por cada um na sua função, poderá desenvolver procedimentos eficientes 

para atenuar ou até reduzir as falhas que emperram o alcance da qualidade do ensino. 

Mas a eficácia do processo de ensino e aprendizagem deve permear alguns princípios 

em sua prática. 

Em Vygotsky, o homem possui natureza social, visto que nasce em um 

ambiente carregado de valores culturais. Nesse sentido, a convivência social é 

fundamental para transformar o homem de ser biológico em ser humano social. A 

criança nasce apenas com funções psicológicas elementares e, a partir do 

aprendizado da cultura, estas funções transformam-se em funções psicológicas 

superiores (VYGOTSKY, 1991). Essa evolução é mediatizada pelas pessoas que 

interagem com as crianças, e é essa intermediação que dá ao conhecimento um 

significado social e histórico. Assim se consolida a função social da escola, instituição 

eleita para socializar o saber sistematizado potencializando seus pares de maneira 

crítica e participativa para atuar na sociedade a qual faz parte. 

Como Instituição Pública de Ensino integrante do sistema educacional da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal, a Escola Classe 21 de Ceilândia em 

atendimento aos ideais da educação, onde os procedimentos pedagógicos e 

administrativos privilegiem a construção de competências básicas para a formação de 

cidadãos críticos, com responsabilidade social e ação competente capaz de gerar 

sucesso educacional, pessoal e social, desenvolvendo uma educação qualitativa, 

norteia-se em alguns princípios. São eles: 
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Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de Cidadania, do Exercício da 

Criticidade e do Respeito ao Bem Comum; 

 Princípios Éticos da Autonomia da Responsabilidade, da Solidariedade e do 

Respeito à Ordem Democrática; 

 Princípios Estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade, da 

Qualidade, da Diversidade de Manifestações Artísticas e Culturais; 

 Liberdade de movimentos, autodisciplina e autodeterminação; 

 Desenvolvimento de vivências da autoconstrução, buscando internalizar nomes e 

valores sociais, habilidades que irão permitir construir um conhecimento de forma 

segura, de acordo com o ambiente, material, o professor e as normas; 

 Igualdade de oportunidade para o acesso e permanência na escola, garantindo 

quantidade e qualidade de ensino a todos os alunos regularmente matriculados; 

 Valorização do profissional da educação escolar; 

      Garantia do padrão de qualidade; 

 Valorização da experiência extraescolar; 

Respeito à pessoa, considerando o educando como centro de nossa ação 

educativa com vistas ao desenvolvimento máximo de suas potencialidades; 

 Coparticipação da família, escola e comunidade na discussão e definição de 

prioridades, estratégias e ações do processo educativo. 

 Inclusão educacional, atendendo aos alunos com necessidades educacionais 

especiais, mediante diálogo entre a família e escola, buscando atender aos 

princípios da LDB nas suas especificidades. 

 Abordagem didática com ênfase nos aspectos psicológicos, sociológicos e 

políticos, considerando as características individuais dos alunos e adequando o 

fazer pedagógico para a aquisição de conhecimentos formais que visem favorecer 

a participação social de modo crítico. 

 Princípios da psicologia genética como acompanhamento do processo de 

desenvolvimento na construção do conhecimento com visão de complexidade e 

provisoriedade. 
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 CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 

A escola, como instituição sistematizada do saber, em cumprimento a sua 

função social, deve fomentar ações que levem a produção e socialização do 

conhecimento na construção da cidadania almejada. 

O tema central da proposta ”Eu, Cidadão Planetário. Seja você a 

mudança que quer ver no mundo”, bem como os eixos de trabalho transversais: 

educação para a Sustentabilidade, educação para a Diversidade, educação para e em 

Direitos Humanos e educação para a Cidadania que nortearão as ações pedagógicas 

da instituição, trabalhados com ênfase nesta ordem acima associando as datas de 

eventos pedagógicos propostos no calendário escolar e plano de curso curricular de 

cada bimestre. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira descreve que a 

educação deve abranger os processos formativos da pessoa, inserindo-a no mundo do 

trabalho e na vida social. Nessa perspectiva, a gestão escolar direciona as ações 

sendo discutidas, planejadas e executadas com a participação de todos os envolvidos 

no cotidiano escolar, descentralizando e construindo coletivamente a prática educativa. 

Prática essa que deve partir da premissa de que todos podem aprender. Com 

embasamento técnico-pedagógico, os profissionais de educação devem criar 

condições favoráveis ao aprendizado, acolhendo e rompendo barreiras na garantia de 

uma aprendizagem efetiva a todos os estudantes. 

Importante ressaltar que a educação não acontece desvinculada da 

afetividade. Assim a educação em valores baseia-se na própria Lei de Diretrizes e 

Bases que em seu artigo 27, inciso I faz referência ao determinar que “os conteúdos 

curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes: a difusão de 

valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de 

respeito ao bem comum e a ordem democrática”. A educação em valores dá sentido e 
 
 o objetivo da educação escolar, que aliada à aquisição de conhecimentos, 

competências e habilidades, faz-se necessária à formação de valores básicos para a 

vida e para a convivência visando não apenas o campo didático, facilitando o 

aprendizado e colaborando para uma boa saúde mental, social e de autoestima. 

A diversidade é uma das maiores riquezas do ser humano, pela  capacidade 

de diferenciação que apresenta desde que a   percepção   seja  de  que    as diferenças 
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devem ser respeitadas. Inúmeras leis já foram criadas visando a valorização do 

diferente e a inclusão de todo e qualquer indivíduo no convívio social, o que 

implementa o artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos (aprovada pelas 

Nações Unidas) que diz: “não deve existir em nenhum momento, discriminação por 

raça, cor, gênero, idioma, nacionalidade, opinião ou qualquer outro motivo”. 

Desde 2005, desenvolvemos o Programa de Educação Inclusiva que 

consiste em pôr em prática um novo conceito que tem como base tornar a educação 

acessível a todas as pessoas, oferecendo alternativas que contemplem a diversidade 

dos alunos e com isso atender às exigências de uma sociedade que vem combatendo 

preconceitos, discriminação, barreiras entre indivíduos, povos e culturas. 

Agindo sobre essa realidade que é a diversidade, no seu mais amplo 

conceito, propomos aos alunos, o desenvolvimento do currículo funcional no sentido de 

buscar meios úteis e práticos para favorecer a compreensão das competências sociais, 

o acesso ao conhecimento e às atividades valorizadas pela comunidade na inclusão 

social desses alunos. 

Outras questões como a violência, prostituição, trabalho escravo, uso 

indevido de drogas, etc, são realidades oriundas das desigualdades sociais e temas 

frequentemente discutidos na escola. 

Dentre os atuais princípios e concepções educacionais, a diversidade, a 

sustentabilidade e a cidadania são temas interligados que permeiam a formação do ser 

humano. Os três fazem parte da construção de uma sociedade promissora. 

Atitudes e posturas sociais justas e economicamente realizáveis são ações 

de sustentabilidade que praticadas hoje suprem as necessidades do presente e do 

futuro. Daí entra a questão da educação ambiental, considerando a Lei nº. 9.795 de 27 

de abril de 1999 em seu artigo 1º que descreve: 

 

“Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de 

uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.” 

 

     As  atividades  vinculadas  à  Política  Nacional  de  Educação  Ambiental 

devem ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar. Assim 

enfatizamos a qualidade de vida como assunto agregado à proposta, e justificamos 

pelo fato de possuirmos uma escola bem arborizada, limpa, arejada e que possui uma 

flora e fauna que devem ser cuidadas e preservadas para que   continuemos  a usufruir  
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da qualidade de vida que temos hoje neste ambiente: ar puro, sombra e belezas 

naturais que além de permitirem sua contemplação, nos levam a higiene mental, 

ambiental e social. Neste sentido, buscamos a superação de práticas eventuais, que 

se limitavam, muitas vezes, as datas comemorativas alusivas ao meio ambiente e nos 

organizamos para uma ação metodológica mais consciente em que a resolução dos 

problemas ambientais locais fosse o foco. Portanto, as intervenções reais que nossa 

comunidade escolar conseguir realizar sobre o meio (reativar o projeto de coleta 

seletiva e reciclagem, economia de água e energia, conhecimento e cuidado com a 

flora escolar, limpeza das áreas verdes, etc.) é que constituirão o objeto de estudo 

para nossos alunos, pois entendemos que são os bons exemplos concretos que 

mostram, de fato, qual a possibilidade que tem de modificar a realidade na qual estão 

inseridos e de serem protagonistas desta ação. 

Acreditamos ainda, que a educação ambiental, extrapola o contexto escolar, 

promovendo à formação de um cidadão mais crítico, reflexivo, participativo e 

preparado para a vida enquanto membro da biosfera, o qual sabe lidar com as 

relações sociais e ambientais de seu tempo, de forma a evitar desperdícios e danos à 

natureza, estabelecendo assim, para o presente e para o futuro, um relacionamento 

harmonioso com o meio. 

Tratar do tema sustentabilidade humana, extrapola o aspecto ecológico e 

aprofunda além das questões ambientais usualmente abordadas, os aspectos 

civilizatórios, que leve o ser humano a refletir consciente e eticamente sobre sua 

postura, seu modo de vida, assumindo responsabilidade pelos seus atos, pensando 

em si, no outro e na sociedade planetária. Supõe cuidados em atender suas 

necessidades básicas sem depredar os demais elementos da natureza. 

Gerir uma instituição de ensino perpassa pela construção de conquistas da 

humanidade, trabalhando a justiça e o bem comum, ressaltando direitos, garantias, 

liberdade. Contudo pressupõem direitos a cumprir, onde cada um deve ser cônscio de 

suas responsabilidades já que integra o coletivo social, aí se forma a cidadania, 

entendendo ser a prática sistemática dos direitos conquistados. 

Diante disso, conforme consta no currículo em movimento, enfatizar os 

termos usualmente utilizados pela sociedade: cidadania e educação em e para os 

direitos humanos, deve integrar as ações escolares com a finalidade de que a 

comunidade escolar que comunga do mesmo espaço se reconheça como sujeitos de 

direitos, capazes de exercê-los e promovê-los ao  mesmo  tempo  em  que respeitam o 
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direito do outro. Desenvolvendo a sensibilidade ética nas relações interpessoais e com 

todas as formas de vida. A finalidade da Educação em e para os direitos humanos é a 

formação na e pela vida e convivência. 

Adotar posturas positivas frente ao meio em que vivemos, bem como 

promover atividades que foquem a aprendizagem no âmbito do desenvolvimento físico, 

mental, cognitivo, afetivo e social de nossas crianças, são ações que contribuirão para 

o cumprimento da função social da escola. 

O trabalho pedagógico desenvolvido pela Escola Classe 21 vem sendo 

construído mediante estudos realizados em formação continuada. Os profissionais de 

educação procuram atualizar-se e enriquecer sua prática pedagógica realizando 

cursos oferecidos pela EAPE/SEDF (Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais de 

Educação) ou por entidades educacionais afins. Frequentemente se faz avaliação 

dessa prática pedagógica na escola, ocasião em que se identificam as fragilidades no 

processo de ensino e aprendizagem, tornando-se foco para a busca de estratégias que 

minimizem essas barreiras. 

No ano de 2013, foi ministrado na própria instituição, o curso “Currículo em 

Movimento: reorganizando o trabalho pedagógico nos ciclos e Semestralidade”, 

proposto pela SEDF, que promoveu discussões, buscando identificar as fragilidades e 

as potencialidades da aplicação do currículo na rede pública de ensino, rumo à 

construção de um novo currículo. Durante as coordenações coletivas da escola ou 

organizadas pela Coordenação Regional, os professores tiveram a oportunidade de 

discutir os eixos transversais que compõem o currículo. Diversas reuniões foram 

realizadas com a captação de sugestões que, sistematizadas, contribuíram para a 

construção do atual Currículo em Movimento. 

Conforme adesão da SEDF ao Pacto Nacional de Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC), que tem o propósito de assegurar que até os 08 anos de idade, todas 

as crianças estejam alfabetizadas na conclusão do 3º ano do ensino fundamental de 

09 anos, em 2013, 2014 e 2015, os professores do Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 

participaram da formação continuada com metodologia de estudos e formação prática 

na área de alfabetização em língua portuguesa, alfabetização matemática e ciências 

da natureza. 

Baseado na teoria de Jean Piaget e estudos postulados por Emília Ferreiro, 

a aquisição de conhecimento só acontece mediante a consolidação das estruturas de 

pensamento e, portanto, sempre se dá após a consolidação do esquema que a 

suporta, da mesma forma a passagem de um estágio a outro depende da consolidação 
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e superação do anterior. Logo Piaget diz que o conhecimento é desenvolvido por meio 

de quatro estágios: de 0 a 2 anos – sensório-motor; de 2 a 7 anos – pré-operatório; de 

7 a 12 anos – operatório concreto e de 12 anos em diante – operatório formal. 

Segundo Ferreiro: "...a aprendizagem da leitura e da escrita não se dá 

espontaneamente; ao contrário, exige uma ação deliberada do professor e, portanto, 

uma qualificação de quem ensina. Exige planejamento e decisões a respeito do tipo, 

frequência, diversidade, sequência das atividades de aprendizagem. Mas essas 

decisões são tomadas em função do que se considera como papel do aluno e do 

professor nesse processo; por exemplo, as experiências que a criança teve ou não em 

relação à leitura e à escrita. Incluem, também, os critérios que definem o estar 

alfabetizado no contexto de uma cultura." 

Em se tratando do processo de aquisição da leitura e da escrita, a escola 

tem progredido em estudos baseados nos conceitos de Emília Ferreiro, que trata da 

construção do conhecimento pela atuação ativa da criança nesse processo. Sua teoria 

expõe em psicogênese da língua escrita que toda criança passa por quatro fases até 

que esteja alfabetizada: pré-silábica, silábica, silábico-alfabética e alfabética. Nesse 

contexto, a finalidade é transferir o foco da escola para o estudante, sujeito que 

aprende e constrói seu próprio conhecimento, utilizando-se de esquemas internos. 

Para aplicação do currículo em movimento, a escola adotou como técnica de ensino a 

Unidade Didática no planejamento coletivo das ações pedagógicas. A unidade didática 

aborda relações de interdependência entre elementos básicos que integram o ato de 

ensinar, os objetivos, o conteúdo, a metodologia, os recursos e a avaliação. Por meio 

dessa técnica, os professores programam o trabalho e decidem sobre os objetivos 

pretendidos, as atividades para enriquecer as experiências e os estudos dos alunos e 

a avaliação que acompanha todo o processo. O objetivo é articular a organização dos 

conteúdos de forma intrínseca no processo de ensino e aprendizagem considerando o 

aluno como sujeito que aprende, com abrangência nos conceitos e contextos, 

valorizando a sua realidade. 

Toda a proposta de formação continuada praticada na instituição permite a 

vivência da pluralidade de ideias, das discussões e o planejamento do trabalho 

coletivo. 
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IV – OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

 

1. OBJETIVO GERAL: 
 

Promover a eficiência do processo ensino-aprendizagem e envolver a 

comunidade escolar como protagonistas da ação educativa, visando o 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral dos nossos alunos para o exercício pleno da 

cidadania. 

 

           DIMENSÃO               OBJETIVOS 

 Estimular o uso diário do Currículo da 

 Educação Básica das Escolas Públicas 

 do DF como ferramenta principal de 

 trabalho; 
  

 Promover espaços e atividades para o 

 desenvolvimento de habilidades 

 psicomotoras, sócio afetivas, artísticas, 

 culturais e intelectuais, por meio do lúdico; 
  

 Explorar temas transversais (valores e 

Gestão Pedagógica atualidades) no âmbito do desenvolvimento 
 

 ético-moral da comunidade escolar; 
  

 Desenvolver metodologias que favoreçam 

 a aquisição de competências e habilidades 

 previstas para o ano/série; 
  

 Promover encontros semanais 

 (coordenação coletiva) com o corpo 

 docente a fim de refletirmos sobre as 

 práticas educacionais; 
  

 Detectar causas de evasão e repetência a 

 fim de buscar mecanismos que reduzam 

 sua ocorrência, realizando intervenções 

Gestão das aprendizagens e dos junto aos professores e famílias; 
resultados educacionais  

Executar ações que favoreçam o  

 desenvolvimento dos projetos e 

 programas propostos para o ano letivo de 
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 2020/2021; 
 Promover a verificação de aprendizagem 

 unificada/simulados (indicadores internos 

 de rendimento) junto às turmas a fim de 

 detectar habilidades que necessitam ser 

 reforçadas, bem como adotar outros 

 critérios qualitativos para compor a 

 avaliação formativa; 
  

 Oferecer aulas de reforço escolar, como 

 intervenção pedagógica coletiva, no turno 

 contrário ao da regência; 
  

 Promover a realização de Conselhos de 

 Classe bimestrais com os professores das 

 turmas; 
  

 Realizar visitas domiciliares às famílias do 

 aluno evadido; 
  

 Desenvolver com a comunidade escolar 

 atitudes e posturas responsáveis diante de 

 problemas ambientais, como desperdício  de 

 água, energia e poluição; 

  

 Oferecer atividades que favoreçam o 

 trabalho em equipe e o exercício de 

 posturas cooperativas a comunidade 

Gestão Participativa escolar; 

 
 

 Divulgar e incentivar a participação do 

 corpo docente nos cursos de formação 

 continuada, oferecidos pela EAPE - 

 SEDF, que contribuirá com a melhoria da 

 prática pedagógica; 

  

 Promover a interação dos diversos 

 segmentos que compõem a comunidade 

 escolar; 
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Sensibilizar a comunidade escolar sobre a 
 

importância da preservação do Meio 
 

Ambiente e identificar as situações que 
 

lhe causam danos como: esgotamento 
 

dos recursos hídricos, poluição, 
 

desmatamento, queimadas, extinção de 
 

animais e outros. 
 

Aproximar familiares, pais e cuidadores da 
 

vivência do dia-a-dia escolar; 
 

Promover ações internas e junto à 
 

comunidade escolar de valorização da 
 

educação e do educador; 
 

Resgatar a frequência diária de alunos 
 

faltosos; 
 

Enfatizar aspectos a respeito da saúde e 
 

autoestima que influenciam no 
 

desenvolvimento da qualidade de vida; 
Gestão de Pessoas 

      Buscar junto aos órgãos competentes a 
 

    ampliação do quadro de servidores para 
 

      atender as carências que prejudicam o 
 

processo educacional; 
 

      Buscar parcerias junto a pessoas ou 
 

entidades locais para o desenvolvimento 
 

        de ações pedagógicas na escola; 
 

Adquirir recursos materiais e pedagógicos 

facilitadores da ação educativa na escola; 

Solicitar verbas públicas (GDF e Federal) 

visando garantir a aquisição de materiais 
                  

Gestão Financeira e manutenção de bens móveis e imóveis 

da instituição; 
 
 

Informar a comunidade escolar sobre a 

 

Gestão Administrativa 

 
garantia de direitos e deveres 

civis;  
 
Organizar toda a documentação de 

escrituração escolar e de pessoal; 
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Manter a documentação atualizada 
 

garantindo o bom andamento das 
 

atividades de ordem financeira, 
 

administrativa e pedagógica, conforme 
 

orientações da CREC e SEEDF.  
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QUADRO DE METAS 
 

 

PDE 

Nº  

     

2020 2021 Nº METAS     

meta            

 
01 

Ampliar o acesso de crianças de 04 e 05 anos à 
X X  escola (educação infantil).     

        

  Assegurar a permanência e a aprendizagem   

 
02 

dos estudantes a partir dos 6 anos de idade, 
X X  ao  ensino  fundamental  de  9  anos  (anos     

  iniciais).          

 

03 
Implementar as diretrizes pedagógicas para os 

X X 
02 

ciclos e assegurar a formação continuada dos 
 professores.          

           

  Criar  mecanismos  para  o  acompanhamento   

 
04 

individualizado dos  alunos, Atendendo as 
X X  especificidades  do  estudante  de  forma  a     

  garantir a qualidade do atendimento.     

 

05 
Estimular  o  uso  diário  do  Currículo  em 

X X  Movimento da Educação Básica das Escolas 
  Públicas do DF.         

 06 Assegurar   o   acesso   de   alunos   com   

  necessidades  especiais, transtornos, 
X X   superdotação, na escola com perspectiva de     

  educação inclusiva.        

  Promover articulação pedagógica na escola.  X X 

04  Garantir o Atendimento educacional   

 

07 
especializado em sala de recursos generalista   

 nas formas complementar e suplementar, bem 
X X   como  os  serviços  de  apoio  a  aprendizagem     

  

(SOE,  SEAA)  conforme  a  demanda 
apresentada.   

  Assegurar   a   diversidade   de   métodos   e   

 
08 

propostas pedagógicas,  bem como 
X X  acompanhar os resultados de rendimento dos     

  estudantes pela escola e pela SEEDF.     

 

09 
Fomentar  o  desenvolvimento  de  tecnologias 

X X  educacionais e práticas pedagógicas 
05  inovadoras que assegurem a alfabetização.    

 
10 

Garantir  a alfabetização  das pessoas  com 
X X  

deficiência, considerando suas especificidades.     

  Estimular  à  criação  de  seus  respectivos   

 
11 

Instrumentos  de avaliação  e 
X X  

acompanhamento, considerando   o sentido     

  formativo da avaliação.       

  Implementar o processo de avaliação unificada   

07 12 
da  escola, como indicador interno visando 

X X 
acompanhar o desenvolvimento curricular e o     

  rendimento escolar dos estudantes.     
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  Viabilizar a execução de programas e projetos   

 13 que enriqueçam a prática pedagógica facilitando X X 
  o processo de ensino e aprendizagem.   
     

 

14 
Elevar  os  índices  de  rendimento  satisfatório 

X X  com  redução  de  retenção  de  alunos  para 
  correção de fluxo idade/série.   
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V – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 
 
 
 

 

1. Organização escolar: regime, tempos e espaços 

 

A escola não é uma instituição solta no espaço. Ela tem uma história que foi 
 

– e continua sendo – construída por aqueles que, em algum momento de suas vidas, 

por ela passaram. Muitas vezes, a escola é uma conquista da comunidade, que lutou 

para ter um espaço de acesso ao conhecimento para seus filhos. Ter uma escola é um 

passo importante, mas não é o único. Tão ou mais significativo do que o prédio e as 

instalações é a qualidade do trabalho que se realiza no interior da escola. (PENIN E 

VIEIRA, 2001). 
 

Assim, com a preocupação em ofertar qualidade de ensino, essencial à 

formação integral do indivíduo, bem como fortalecer laços que contribuam para o 

acompanhamento do dia-a-dia escolar é que se acredita nos paradigmas citados na 

Lei de Gestão Democrática, os quais contribui significativamente para o avanço na 

qualidade do ensino da escola. 
 

A gestão compartilhada constitui o modo próprio de organização e 

funcionamento da escola pública. Isso a diferencia, pois nela as experiências 

educativas envolvem necessariamente o exercício da cidadania. Alunos, pais, 

professores, funcionários e membros da comunidade, ao participarem da vida escolar, 

educam e são educados na construção de um bem público comum. (DOURADO E 

DUARTE, 2001). 
 

Contudo, procuramos gerir essa instituição de ensino, de modo a oferecer 

espaços de discussões, entrosamentos e socializações visando qualificar o ato de 

ensinar e aprender voltado para a harmonia e melhoria do ambiente de trabalho 

escolar porque entendemos que a satisfação do profissional reflete na produtividade de 

suas atividades o que consequentemente beneficia o alvo maior da clientela escolar - o 

nosso aluno. 

COORDENADOR PEDAGÓGICO: 
Conforme portaria de distribuição de carga horária, no ano de 2020 a escola 

faz jus a 03 coordenadoras, escolhidas pelos professores, que atende as seguintes 

modalidades: Educação Infantil e Anos Iniciais do EF de 09 anos (1º ao 5º ano). 
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A carga horária de 40 horas semanais, em regime de jornada ampliada 

acontece com 05 horas em regência de classe e 03 horas em coordenação 

pedagógica assim distribuída: 
 

 Reunião com a coordenadora e os professores do mesmo ano (EF 09) para 

planejamento semanal com sugestões e elaboração de atividades;


 Cursos de formação oferecidos pela EAPE/SEEDF aos professores inscritos;


 Coordenação coletiva programada pela equipe gestora;


 Atendimento aos alunos com projeto interventivo em turno contrário a aula, uma 

vez por semana;


 Coordenação individual do professor.
 

Turnos oferecidos: 

 

Matutino: 07:30 às 12:30 e 14:00 às 17:00  
Vespertino: 08:30 às 11:30 e 13:00 às 18:00 

 

RECURSOS FINANCEIROS (PDAF e PDDE): 
 

As escolas públicas do ensino fundamental regular têm a sua disposição o 

Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE). O plano visa instrumentalizar o 

planejamento estratégico de cada escola para melhor sistematizar e operacionalizar o 

dia-a-dia escolar. Em caráter suplementar ainda oferece o PDDE – Programa Dinheiro 

Direto na Escola, que presta assistência financeira às escolas públicas. O Programa de 

Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF) implantado pela Secretaria de 

Educação desde 2008, alterado conforme Lei n.º 6.023, de 18 de dezembro de 2017 e 

Portaria n°. 33 de 06/02/2019, também repassa recursos às escolas. 

 
CONSELHO ESCOLAR 
 

O Conselho Escolar é uma entidade atuante dentro da escola, de natureza 

consultiva, deliberativa, mobilizadora e supervisora das atividades pedagógicas, 

administrativas e financeiras, sendo composto por representantes de todos os 

segmentos que integram a comunidade escolar. As reuniões acontecem 

bimestralmente (ordinárias) e por convocação extraordinária, quando necessário. 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 
 

Em atenção a normatização constante na Estratégia de Matrícula para a 

rede pública de ensino do Distrito Federal – 2020, na Escola Classe 21 de Ceilândia é 

ofertado o atendimento às crianças matriculadas na Educação Infantil (Pré I – 04 anos 

e Pré II – 05 anos) e no Ensino Fundamental de 09 anos (anos iniciais). A organização 
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escolar se dá por meio da implantação do sistema de ciclos para as aprendizagens – 

1º Bloco do 2º Ciclo (Bloco Inicial de Alfabetização – 1º ao 3º ano) desde 2005 e 2º 

Bloco do 2º Ciclo (4º e 5º ano), desde 2016, em acordo com a meta 2 do Plano Distrital 

de Educação do DF. 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

 As turmas da Educação Infantil foram organizadas da seguinte forma: 
 

  Pré-escola:
 

 Crianças com 04 anos de idade completos ou a completar até 31/03/2020; 
 
 Crianças com 05 anos de idade completos ou a completar até 31/03/2020. 

 

 A  escola  deve  atuar  em  cumprimento  ao  eixo  integrador  específico  da 
 

Educação Infantil, indispensáveis e indissociáveis: Educar e cuidar, brincar e interagir. 
 

                        Toda a prática educativa deve-se pautar na: 

  Construção da identidade e da autonomia; 

  Interação e socialização da criança no meio social, familiar e escolar; 

 Ampliação progressiva dos conhecimentos de mundo. 

ENSINO FUNDAMENTAL DE 09 ANOS – ANOS INICIAIS 

A Secretaria de Estado de Educação do DF normatizou a ampliação do 

Ensino Fundamental para os nove anos, implantada em Ceilândia desde 2005, bem 

como o uso da estratégia metodológica do BIA – Bloco Inicial de Alfabetização para 

os três primeiros anos – 1º Bloco do 2º Ciclo. 

 
O Ensino Fundamental de 09 anos foi implantado de forma gradativa. 

 
Em Ceilândia o processo iniciou em 2005 e se encontra organizado em: 

 
 1º ano do ensino fundamental de 09 anos; 

 
 2º ano do ensino fundamental de 09 anos; 

 
 3º ano do ensino fundamental de 09 anos. 

 
Ao término do ano de 2015, em reunião coletiva com a equipe pedagógica, 

após ampla discussão, os participantes decidiram adotar o 2º Bloco do 2º Ciclo (4º e 5º 

anos do ensino fundamental de 09 anos) a partir do ano de 2016. 
 

As perspectivas educacionais do ensino fundamental de 09 anos se dá na 

inserção da criança com 06 anos de idade na escola, bem como sua permanência e 

conclusão da educação para a sua formação integral. Os objetivos aqui pretendidos 

consideram a experiência, a individualidade e a limitação de cada aluno. 
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Oportunizando a aquisição de conhecimentos, competências e habilidades adequadas 

ao nível de desenvolvimento e maturidade do educando. 
 

Entendendo que “O conjunto da Educação Básica deve se constituir em um 

processo orgânico, sequencial e articulado [...], oferecendo as condições necessárias 

para seu desenvolvimento integral.” (BRASIL, 2013, p. 20); a escola prevê a 

implementação de um projeto de transição para atender os estudantes da educação 

infantil ao 1º ano e do 5º ano para o 6º ano (anos finais). Fomentando o 

desenvolvimento de atividades que oportunizem um processo de continuidade no 

processo de ensino e aprendizagem sem tensões ou rupturas. 
 

A LDB em seu artigo 23 dá autonomia aos Estados e Municípios para 

organizarem a educação básica em grupos não seriados. A SEDF optou pela 

organização do Bloco Inicial de Alfabetização para atendimento aos anos iniciais de 

escolarização fundamentada na concepção de conhecimento como construção e 

reconstrução, considerando as fases de desenvolvimento humano das crianças, suas 

características pessoais e as vivências socioculturais. (PROPOSTA PEDAGÓGICA DO 

BIA, 2006). 

 

Trata ainda no artigo 22 da Resolução nº 01/2009: 
 

“O ensino fundamental, com duração de nove anos, obrigatório a 

partir dos seis anos de idade, gratuito em instituição pública, é 

direito de todos, inclusive dos que a ele não tiveram acesso na 

idade própria, e tem por objetivo a formação básica do cidadão. ” 

 

Portanto o aluno que nunca estudou e tiver mais de 06 anos de idade deve 

ser inicialmente ser matriculado no 1º ano do EF 09 anos. Após diagnóstico, se a 

escola não oferecer projetos de correção de fluxo da SEE/DF, o aluno com defasagem 

de conhecimentos para o ano/série/idade ou forem defasados em idade/série serão 

atendidos com o Projeto Interventivo. 
 

No artigo 27 da LDB, em seu inciso IV, trata como diretriz a promoção do 

desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. E os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1998) cita: o “brincar é uma das atividades fundamentais para 

o desenvolvimento da identidade e da autonomia”. Nesse contexto abordamos o lúdico 

enquanto sinônimo do brincar e como uma atividade que proporciona um bem-estar 

pleno no que se realiza com prazer na educação e nas diversas dimensões da vida. 
 

Há consenso que os jogos e as brincadeiras são excelentes oportunidades 

de mediação entre o prazer e o conhecimento, mas a constatação de que grande parte 
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dos professores na ansiedade de ensinar os conteúdos propostos não encontra tempo 

e espaço para o lúdico em suas aulas, é uma realidade. Neste sentido é que propomos 

uma mudança na forma de trabalhar e mais até, uma mudança na própria forma de 

pensar o ensino. A organização dos conteúdos deve favorecer e respeitar as diferentes 

capacidades das crianças na faixa etária em que se encontram, além de suas 

peculiaridades culturais, com o propósito de ampliar essas possibilidades de expressão 

de forma global. 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS 2020: 
 

Alunos matriculados: 685 
 

Ano/série 
Quantidade de turmas atendidas no turno: 

  

Matutino Vespertino  

   

Pré escolar I – 04 anos 00 03 
   

Pré escolar II – 05 anos 02 02 
   

Classe Especial 00 01 
   

1º ano/BIA I 02 03 
   

2º ano/BIA II 03 03 
   

3º ano/BIA III 03 03 
   

4º ano 04 00 
   

5º ano 03 02 
   

Total 17 17 
   

 
 
 

2. Direitos humanos, educação Inclusiva e diversidade 
 

ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 
ESPECIAIS – ANEEs 

 

Os estudantes com necessidades educacionais especiais atendidos no 

ensino regular totalizam, hoje em 35 crianças. Eles contam com atendimento 

especializado em turno contrário a aula com a professora da Sala de Recursos ou com 

professora que compõe a equipe do Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem 

(SEAA). 
 

As deficiências/transtornos diagnosticados e apresentados por esses alunos são: 
 

 DI – Deficiência intelectual;

 DF – Deficiência física (alta, média e baixa necessidade);

 TGD – Transtorno global do desenvolvimento;
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 TDA/H – Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade;

 DPAC – Desordem no processamento auditivo central;

 Altas habilidades;

 Educação Precoce;

 ON – Outras necessidades;

 Síndrome de DOWN.

 

A enturmação desses alunos acontece em conformidade com as Diretrizes 

Nacionais para Educação Especial na Educação Básica em classe comum ou 

integração inversa, respeitando as suas limitações e as aprendizagens adquiridas 

conforme adequação curricular. 

 

Atendendo aos pressupostos da LDB procuramos oportunizar a esses 

alunos o convívio normal com outras crianças como forma de ampliar suas 

potencialidades. Os aspectos de inclusão envolvem, quando for o caso: 

 

 O acompanhamento do aluno, em sala de aula pelo professor regente, pelo 

monitor e por um professor especializado na sala de recursos;

 Visitas domiciliares para conhecimento da realidade do ANEE;


 A adequação curricular de atividades pedagógicas para permitir ao aluno a 

realização das tarefas favoráveis ao seu desenvolvimento pessoal e social, 

realizada por bimestre;
 

A adaptação da estrutura física, como colocação de rampas, barras de apoio nas 

instalações sanitárias etc; 
 

A aquisição de mobiliários, materiais  e  equipamentos  específicos  como  

suporte pedagógico para facilitar o processo de ensino e aprendizagem desses 

alunos;

 O desenvolvimento de trabalho em parceria com a família, considerada essencial 

para o sucesso do processo ensino-aprendizagem;

 A conscientização dos professores e funcionários para tratar as diferenças e 

promover a inclusão plena do aluno com necessidades especiais;

 A conscientização da comunidade escolar, especialmente do corpo discente, no 

sentido de compreender as limitações e as diferenças entre os alunos.
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3.  Atuação Articulada dos Serviços de Apoio 
 

 

SALA DE RECURSOS 
 

Realiza atendimento especializado aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, bem como aos professores regentes nas especificidades 

apresentadas e demais membros da comunidade escolar, quando for o caso. 
 

Os ENEEs (TGD e DF) também recebem atendimento de monitoria, como 

suporte em benefício às atividades desenvolvidas e planejadas pelo professor regente. 

 

OUTROS ATENDIMENTOS – SOE e SEAA SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

 

Realiza atendimentos e encaminhamentos diversos à comunidade escolar 

conforme suas atribuições constantes nas Orientações Pedagógicas da SEDF. 

 

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO A APRENDIZAGEM 
 

Os casos de alunos que apresentarem desafios na construção do 

conhecimento cujas intervenções pedagógicas no âmbito da instituição escolar sejam 

insuficientes para saná-las, serão encaminhados ao Serviço Especializado de Apoio à 

Aprendizagem, composta por uma Psicóloga Escolar e uma Pedagoga. Tem o objetivo 

de melhorar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem com intervenções 

avaliativas, preventivas e institucionais. Encaminha alunos com transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade (TDA, TDAH ou DPAC) para atendimento especializado com 

uma pedagoga em escola pólo, indicada pelo Serviço Especializado de Apoio a 

Aprendizagem da Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia. 

 
 

4. Relação escola comunidade 
 

Através dos eventos escolares, reuniões de pais bimestrais, reuniões extra, 

quando preciso, atividades estudantis, conselho de classe, conselho escolar, etc, a 

família se integra a escola. Dentre todas as atividades desenvolvidas a Semana de 

Educação para a Vida, a Páscoa Ecumênica, Festa Junina, Show de Talentos e Chá 

Literário, associam culminâncias de aprendizagem à participação efetiva da 

comunidade, quando a faz parte integrante do desenvolvimento do próprio filho e de 

seu aprendizado. Junto ao conselho escolar a  comunidade  demonstra  seu  direito  de 
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avaliar todo um trabalho escolar, bem como também, participar elaborando ideias e 

alavancando nosso Projeto Político Pedagógico. Hoje, muitos dos nossos pais foram 

alunos e frutos da Escola Classe 21, no passado, em que assistindo e participando 

atualmente dos resultados ajudam para o crescimento global dos filhos. 

 

5. Projetos Interdisciplinares 
 

A -  Projeto Literário e Caixa Literária 
 

Público Alvo: 2º Ciclo, Ed. Infantil e Anos Iniciais 
 

Trata-se de um projeto que explorará os gêneros textuais com interpretação e 

produção de textos, bem como resolução de situações problemas. 

 

B -  ABC do Era uma Vez e Senhor Alfabeto 
 

Público Alvo: Educação Infantil 
 

Despertar o gosto pela leitura e letramento por meio da ludicidade na identificação e 

escrita das letras do alfabeto de forma lúdica e prazerosa. 

 

C - VIII PLENARINHA – “Musicalidade das Infâncias: De cá, de lá e de todo lugar” 
 

Público Alvo: Educação Infantil e 1ºAno 
 

Levar as crianças a aprender brincando. Que por meio da ludicidade a criança torna-

se cidadã participativa do meio em que vive desenvolvendo naturalmente suas 

habilidades nas diversas linguagens da sua etapa (educação infantil). 

 

D - Projeto de Transição Entre Etapas 
 

Público Alvo: 5º ano 
 

Propor um novo olhar aos estudantes entre essas etapas para as etapas 

escolares que virão futuramente. Que haja condições de ajudar esse aluno e família  

assegurando a proximidade e conhecimento do que virá nesse novo caminho, 

assegurando o ingresso, do estudante de uma forma mais natural. Acredita-se ser uma 

busca obstinada para dar efetividade aos movimentos de migração e ou transição de 

um nível a outro nessa etapa da vida humana, dentro dos processos de escolarização, 

como compromissos de ordem: afetiva, pedagógica, administrativa, ética, estrutural, 

entre outras. 
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6. Atuação dos educadores/as sociais voluntários/as, monitores/as, entre outros. 
 

São profissionais que atuam na instituição de ensino com atribuições 

básicas de executar sob orientações da equipe escolar, atividades de cuidado, higiene 

e assistência ao aluno com necessidade educacional especial, zelando pela sua 

integridade física. 

 

7. COVID-19 – o vírus que mudou a vida de todos 

Aulas suspensas desde o dia 11 de março de 2020, ocasião em que o 

Governo do Distrito Federal vem publicando decretos que orientam a sociedade 

brasiliense a se portar diante da pandemia do coronavírus que se alastrou por todo o 

mundo.  

Desde então a SEDF repensa um novo formato para levar educação aos 

seus estudantes em tempo de isolamento social. Diante de um quadro novo de 

vivência, agora mais que nunca identificando uma clientela carente de recursos 

tecnológicos, criaram o Plano Estratégico de Retorno Ás Aulas Não Presenciais. 

Educadores de todas as esferas vêm contribuindo para implementar o plano que deve 

entrar em vigor ao final do mês de junho. 

Num momento tão difícil, é necessário acreditar e buscar todas as 

estratégias possíveis para combatermos as desigualdades educacionais e levarmos 

educação às nossas crianças, jovens e adultos. Com a proposta de um ensino a 

distância, aulas televisionadas, videoaulas preparadas pelos professores regentes e 

materiais impressos seguimos ao mais novo desafio do século. 
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VI – PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 
DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

Ao longo dos anos se faz necessário acompanhar a evolução da qualidade 

da educação oferecida à sociedade. E somente após uma avaliação é que podemos 

tomar rumos diferentes; tanto na definição de ações voltadas para a solução de 

problemas identificados como no direcionamento de recursos técnicos e financeiros 

aplicados, visando o desenvolvimento satisfatório do sistema educacional brasileiro e a 

redução das desigualdades detectadas. 
 

O Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE entra nesse contexto 

como uma ação em melhoria da qualidade de ensino, diagnosticada como problema no 

Plano Nacional de Educação – PNE. E descreve: 
 

”O PDE promove profunda alteração na avaliação da 
 

educação básica. Estabelece, inclusive, inéditas 
 

conexões  entre  avaliação,  financiamento  e  gestão, 
 

que invocam conceito até agora ausente do nosso 
 

sistema educacional a responsabilização e,  como 
 

decorrência, a mobilização social.” 

 

Logo, para que o Brasil atinja um patamar educacional qualitativo, metas 

foram traçadas. Assim, o INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, criou o IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica) como indicador para a verificação do cumprimento das metas fixadas no 

Termo de Adesão ao Compromisso Todos pela Educação, eixo do Plano de 

Desenvolvimento da Educação que trata da educação básica. Esse resultado é 

calculado a partir dos dados sobre a aprovação escolar, adquiridos no Censo Escolar e 

média de desempenho nas avaliações da Prova Brasil, o que o torna condutor de 

políticas públicas pela melhoria da qualidade da educação. 

 

Com esse indicador, as possibilidades de ações satisfatórias da sociedade 

em favor da educação aumentam, já que o índice é comparável nacionalmente e 

divulga em valores os resultados relevantes da educação: a aprendizagem e o fluxo. 

 

Ações pedagógicas serão realizadas em contribuição para que o IDEB do 

Brasil chegue à média 6,0 em 2022, o que representa um sistema educacional de 

qualidade comparável à dos países desenvolvidos. 
 

No Distrito Federal, o desempenho das escolas também é medido por meio 

de avaliações externas ou de larga escala. Atualmente as escolas em conformidade 
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com a modalidade de ensino que oferecem participam de algum tipo de avaliação. A 

escola também participa dos instrumentos de avaliação elaborados pelo MEC/SEDF 

que possibilita retratar a realidade de cada escola que compõe o sistema público de 

ensino brasileiro. Esses resultados se transformam em indicadores que servem como 

termômetro da qualidade de educação. O objetivo é melhorar substancialmente a 

educação oferecida às nossas crianças, jovens e adultos. 
 

Algumas já utilizadas: Prova Brasil (5º ano) que compõe o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), a Prova Brasil – ANA (3º ano) que 

avalia o nível de alfabetização das crianças ao final do 3º ano e a Provinha Brasil. 
 

Em 2013, o governo federal, os estados, municípios e o Distrito Federal 

assinaram o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, visando assegurar a 

efetiva alfabetização de todas as crianças até os oito anos de idade, ao final do 3º ano 

do ensino fundamental de 09 anos. Portanto, as escolas realizam anualmente, 

avaliações elaboradas também pelo INEP, de forma universal, visando avaliar as 

ações. Além disso, no Distrito Federal, os professores que atuam em regência no 

Bloco Inicial de Alfabetização têm a oportunidade de realizarem um curso coordenado 

pela EAPE na área de alfabetização em língua portuguesa e alfabetização matemática, 

visando enriquecer sua prática pedagógica. 
 

A Provinha Brasil, criada pelo MEC/FNDE é uma avaliação diagnóstica do 

nível de alfabetização dos alunos matriculados no segundo ano de escolarização, do 

ensino fundamental de 09 anos, nas escolas públicas brasileiras. Essa avaliação 

acontece em duas etapas, uma no início e a outra ao término do ano letivo. A 

aplicação em períodos distintos possibilita aos professores e gestores educacionais a 

realização de um diagnóstico mais preciso que permite conhecer o que foi agregado na 

aprendizagem das crianças, em termos de habilidades de leitura e letramento 

matemático dentro do período avaliado. A Provinha Brasil é instrumento pedagógico 

sem finalidades classificatórias. 
 

Nesta unidade escolar as avaliações contínuas e formativas desenvolvidas, 

como já dito, de acordo com das Diretrizes de Avaliação da SEDF, são também 

articuladas e planejadas para uma melhor dinamização e acompanhamento de todos 

os educadores e estudantes envolvidos no processo: 
 

 Avaliação diagnóstica para as turmas do ensino fundamental de 09 anos; 
 

 Teste da psicogênese, realizada todo bimestre; 
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Elaboração da Adequação Curricular para os alunos com necessidades  

educacionais especiais; 

 Descrição dos instrumentos da avaliação formativa de cada turma utilizados no 

bimestre (ficha avaliativa para acompanhamento); 

 Construção de um Portfólio para os estudantes com necessidades educacionais 

especiais; 

 Conselho de classe das turmas a cada bimestre com planejamento de intervenções; 

 Construção de gráficos de rendimentos das turmas por bimestre; 

 Reuniões específicas de apresentação dos gráficos de rendimentos para análise e 

definições de metas bimestrais para elevar o índice satisfatório de rendimentos dos 

alunos; 

 Reuniões para intervenções e planejamento de reagrupamentos; 

 Aplicação dos Reagrupamentos; 

 Aplicação de Projetos Interventivos. 

Descrevemos ainda outras ações pedagógicas já desenvolvidas na Es- cola 

Classe 21 de Ceilândia, atribuindo-lhe identidade e outras planejadas para o ano letivo 

de 2019, como seguem: 
 

 Utilização de estratégias qualitativas para o desenvolvimento do currículo em 

movimento de acordo com cada ano e educação infantil;

 Trabalho sobre valores e auto-estima;

 Trabalho com os direitos e deveres da criança;

 Debates sobre o tema: Trabalho Infantil e confecção de murais e outras atividades 

relacionados ao tema;

 Oficinas com resgate de brincadeiras e jogos com pesquisa junto às famílias, 

entrevistas e participação na construção dos brinquedos;

 Histórico da escola (fotos), resgate de valores, entrevistas com pais que já foram 

alunos da escola que escolheram para seus filhos;

 Peças criadas e encenadas por professores e alunos;

 Visita a Universidade Católica de Brasília visando conhecer o Projeto Casa 

Ecológica etc;

 Visitas a pontos turísticos do DF para enriquecimento da prática pedagógica;

 Identificação de problemas da comunidade e busca de alternativas de solução;
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 Exploração e criação de paródias e coreografias a ser apresentadas;

 Criação de regras de convivência;

 Programação de atividades extraclasse realizadas com alunos e família como 

enriquecimento das aulas;

 Exploração de textos com temas da atualidade;

 Atividades sobre as datas comemorativas;

 Realização de eventos cívicos;

 Confecção de murais pedagógicos;

 Construção de portfólios.

 

As atividades relacionadas são apenas algumas sugestões práticas do que 

poderemos desenvolver em sala de aula durante os bimestres visando não perder o 

foco principal da proposta pedagógica. 
 

A escola também conta com atividades tradicionais e que fazem parte de 

nossas ações voltadas para as diversas manifestações artísticas e culturais, além da 

inserção de outras. Subprojetos e Programas planejados: 

  Semana da Inclusão; 
 
 Celebração ecumênica ”Páscoa em Família”; 
 
 Aniversário de Ceilândia/Brasília; 
 
 Semana de Educação para a Vida; 
 
 Projetos de Leitura; 
 
 Atividades extraclasse: Cinema, Teatro, Tour por Brasília, Fazendinha Solar Caetano, 

Transitolândia, Embrapa Hortaliças, Museu do Catetinho, Palácio do Planalto, 

Planetário, Museu de Valores etc; 

 Comemoração do Dia das Mães/Dia dos Pais; 
 
 Festa Junina 2020; 
 
 Festa Julina Interna; 
 
 Festa da Família – Show dos Talentos; 
 
 Semana de Luta da Pessoa com Deficiência; 
 
 Comemoração do Dia da Criança; 
 
 Exposição de trabalhos pedagógicos - Feira Cultural; 
 
 Comemoração do Dia do Professor/Dia do Servidor Público; 
 
 Formaturas: Educação Infantil e Festa de Encerramento para os alunos dos 5º anos; 
 
 Mural e comemoração dos Aniversariantes; 
 
 Confraternizações. 

  
 47 



Enfim, a educação integral da criança só é possível quando se trabalha de 

forma  não fragmentada. Assim todas as nossas sugestões e ações educativas estarão 

voltadas para essa visão: 
 
A escola como espaço aberto; 
 

A escola como referência educativa; 
 

A escola como lugar de construção de conhecimento; A escola como lugar de troca e 

de afetividade. 

 

A Escola Classe 21 de Ceilândia por meio do trabalhado de todas essas 

atividades, meios e habilidades, acompanha o desenvolvimento global do estudante 

fazendo cumprir o que está descrito nas Diretrizes de Avaliação, quando relata:  

“... promover intervenções constantes é o que compõem o ato avaliativo; por isso, as 

afirmativas de que, enquanto se aprende se avalia e enquanto se avalia ocorrem 

aprendizagens...” 
 

A avaliação da aprendizagem deve ser contínua e sistemática, visando 

auxiliar o processo de aprendizagem e a fortalecer a autoestima das crianças. 
 

A avaliação é um elemento indissociável do processo educativo, que 

possibilita ao professor definir critérios para replanejar as atividades e criar novas 

situações que gerem avanços na aprendizagem de seus alunos. Tem como função 

acompanhar, orientar, regular e redirecionar todo o trabalho. 
 

Por meio de observações significativas e do registro diário, o professor deve 

documentar, contextualmente, os processos de aprendizagem dos alunos. Essas 

observações registradas fornecem ao educador uma visão integral e, ao mesmo 

tempo, apontam particularidades das crianças envolvidas no processo educativo. 

 

A avaliação deve ser formativa, possibilitando que as crianças acompanhem 

suas conquistas, suas dificuldades e suas possibilidades ao longo de seu aprendizado. 

Dessa forma, o professor compartilhará com elas seus avanços e possibilidades de 

superação das dificuldades. 

 

A escola vem realizando estudos e discussões para esse fim, procurando 

adequar os instrumentos de avaliação utilizados aos objetivos da avaliação formativa, 

sem desconsiderar que o sistema de ensino exige resultados com indicadores 

concretos de avaliação. 

 

Diante disso, na escola o processo de avaliação acontece da seguinte 

forma: com uma avaliação diagnóstica para as turmas e teste da psicogênese, 

realizada todo bimestre, em seguida há a elaboração da ficha perfil de cada turma. 
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Um dos instrumentos de avaliação adotado pela escola para os anos 

iniciais do ensino fundamental de 09 anos é uma verificação de aprendizagem escrita 

unificada, elaborada e aplicada bimestralmente pelos professores do ano/série e 

equipe de coordenação pedagógica. Os outros instrumentos de avaliação são 

selecionados pelos mesmos conforme a natureza do conteúdo e o tratamento 

metodológico adotado. 
 

São objetivos da avaliação: 
 

 Verificar se o aluno transfere conhecimento na resolução de situações novas;


 Acompanhar e verificar o desempenho e a aprendizagem dos conhecimentos;


 Avaliar se o aluno está se apropriando dos conhecimentos e se estes estão 

sendo significativos e contínuos;


 Detectar, analisar e retomar a defasagem no aprendizado;


 Repensar novas estratégias de trabalho em classe.
 

Todas as atividades desenvolvidas pelo aluno no dia-a-dia, sua participação em 

atividades de oralidade, criticidade, realização de trabalhos escritos e extraclasses, 

verificações de aprendizagem, empenho na realização de todas as atividades 

propostas tanto quanto da auto avaliação, elaboração de relatórios escritos, produções 

de textos, confecções de portfólios entre outros, meios utilizados para a avaliação 

qualitativa da aprendizagem. Relatórios individuais bimestrais e semestrais (de acordo 

com as orientações legais) serão preenchidas pelo professor enfatizando os pontos 

qualitativos da aprendizagem do aluno. 
 

A recuperação deve ser contínua, paralela, respeitando as limitações individuais 

dentro do contexto da sala de aula. 
 

Ao final de cada bimestre, é realizado o Conselho de Classe das turmas. 

Ocasião em que os professores se reúnem por ano e turno de coordenação com 

membros da equipe pedagógica (direção/supervisão, coordenação, SOE, EEAA e 

AEE) a fim de avaliar o rendimento dos estudantes apreciando os instrumentos de 

avaliação elencados para o bimestre. É um momento de escuta, troca e 

replanejamento das ações buscando elevar o nível de aprendizagem bem como 

programar ações junto aos serviços de apoio da escola e família. O rendimento de 

cada turma é apresentado graficamente para análise e possíveis intervenções. 
 

Nas coordenações coletivas também acontecem momentos de troca de ideias, 

planejamentos e reestruturações de ações pedagógicas. 
 

Conforme fixado no Calendário  Oficial das Escolas Públicas do DF, toda a 
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escola deverá se reunir, nos dias previstos, para fazer uma avaliação da prática 

educativa, a fim de rever as ações que não foram bem sucedidas. 
 

A Escola Classe 21 realizará essa ação, elaborando instrumentos (formulários) 

que serão discutidos e preenchidos nos encontros bimestrais dos professores com os 

pais ou responsáveis pelos alunos. O trabalho de avaliação com as crianças será feito 

na auto avaliação das mesmas com seu respectivo professor ao final de cada 

bimestre. No conselho de classe das turmas, os professores também participarão de 

uma auto avaliação, respondendo a questões que tratam do seu trabalho e da escola 

como um todo em benefício da qualidade de educação oferecida. 
 

Todas essas ações conjuntas possibilitam o alcance das metas estabelecidas 

pelo sistema de ensino e mais importante que isso, garante a excelência educacional a 

nossa clientela. 
 

A cada semestre poderá ser feita a avaliação da proposta pedagógica da 

instituição por meio de avaliações em reuniões de pais e coordenações coletivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 



 

VII – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO 

 

A avaliação se dá em períodos mensais/bimestrais, com reuniões pedagógicas, por 

meio de questionários, autoavaliação e registros em atas, envolvendo os estudantes, 

professores e corpo administrativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

51 



 

VIII – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

.Proposta Pedagógica da Secretaria de Estado de Educação , Brasília – DF,   

2008. 
 

.Currículo da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito Federal: 

ensino fundamental de 09 anos, Secretaria de Estado de Educação, Brasília – DF, 

2008. 
 

.Ensino Fundamental de nove anos – Orientações para a inclusão da 

criança de seis anos de idade/organização do documento: Jeanete Beauchamp, 

Sandra Denise Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento, Brasília, Estação Gráfica, 2006. 
 

.Ministério da Educação. Plano de Desenvolvimento da Educação. Razões, 

princípios e programas. 
  

. Regimento Escolar das Instituições Educacionais da Rede Pública de 

Ensino do Distrito Federal. Brasília – DF, 2009. 
  

. Diretrizes pedagógicas. Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal. Brasília, 2009. 
 

. Orientações Curriculares. Ensino Fundamental – Séries e Anos Iniciais.   

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Brasília, 2009. 
 

AVALIAÇÃO para quê? Disponível em: <http://www.centrorefeducacional.com.br/avap- 
 

que.htm>. Acesso em 17/04/2009. 
 

BRASIL. Ministério da Educação. Indagações sobre Currículo. Currículo e Avalia-

ção. Brasília, 2008. 
 
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 2005. 
 

. Ministério da Educação (MEC). Módulo introdutório / Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação. Secretaria de Educação a Distância – Brasí- lia: 

MEC, FNDE, SEED, 2006. 
 
BUENO, Silveira. Minidicionário da língua portuguesa. São Paulo: FTD, 2001. DISTRITO 
FEDERAL, Secretaria de Educação. Diretrizes de avaliação do processo de ensino e 
aprendizagem para a educação básica, Brasília, 2008. 

. Diretrizes pedagógicas. Brasília, 2008.   

. Proposta pedagógica. Ceilândia, 2009.  
 

EDUCAÇÃO, Secretaria de. SIADE – Sistema de Avaliação do Desempenho das 

Instituições Educacionais do Sistema de Ensino do Distrito Federal. Disponível 

em <http://www.se.de.gov.br/300/30001007.asp? CHAVE=13438>. Acesso em: 26/06/2009. 
 
FERNANDES, Maria Estrela Araújo; BELLONI, Isaura. Progestão: como desenvolver 

a avaliação institucional da escola? Módulo IX. Brasília, 2001. 
 

52 

http://www.centrorefeducacional.com.br/avap-
http://www.centrorefeducacional.com.br/avapque.htm
http://www.se.de.gov.br/300/30001007.asp?%20CHAVE=13438


 

PENIN, Sonia Terezinha de Sousa; VIEIRA, Sofia Lerche. Progestão: como articular a 

função social da escola com as especificidades e as demandas da comunidade? 

Módulo I. Brasília, 2001. 
 
Disponível em <http://www.faced.ufba.br/ludus/trabalhos/2002.1/>. Acesso em 22/03/2010. 

Disponível em <http://provinhabrasil.inep.gov.br/>. Acesso em 22/03/2010. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm.>. Acesso em 22/03/2010. 

Disponível em <http://www.paulofreire.org/casa-da-c-planetaria.>. Acesso em 29/03/2017. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

53 

http://www.faced.ufba.br/ludus/trabalhos/2002.1/
http://provinhabrasil.inep.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9795.htm
http://www.paulofreire.org/casa-da-c-planetaria


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APÊNDICE I 
 

 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO 

 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

54 



 

APÊNDICE I 
 

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 
 

Ano: 2020 
 

Dimensão Metas Estratégias Avaliação das Responsáveis Cronograma 
   Ações   
 Estimular o uso diário Planejamento coletivo das ações Em reunião Equipe gestora e Em coordenação 
 do Currículo em pedagógicas (unidade/sequência coletiva para Equipe pedagógica. pedagógica 
 Movimento da didática); elaboração da  durante o ano 
 Educação Básica das Promoção de grupos de unidade didática no  letivo. 
 Escolas Públicas do estudos/formação continuada; início de cada   

Gestão DF. Divulgação de cursos oferecidos pela bimestre/Conselho   

Pedagógica  EAPE. de classe.   

 Viabilizar a execução Promoção de atividades extraclasse; Em reunião Equipe gestora, Ao final de cada 
 de programas e Aplicação de projetos de leitura, coletiva e Conselho equipe bimestre/Conselho 
 projetos que sustentabilidade e outros; de classe. pedagógica e de classe. 
 enriqueçam a prática   comunidade  

 pedagógica facilitando   escolar.  

 o processo de ensino     

 e aprendizagem.     

 Elevação dos índices Realizar diagnóstico inicial junto às Resultado do Equipe gestora, Ao final de cada 
 de rendimento turmas; Intervenções pedagógicas rendimento dos equipe bimestre/Reunião 
 satisfatório com (reagrupamentos) e Projeto alunos/gráfico de pedagógica e de Pais. 
 redução de retenção Interventivo com as turmas; rendimento das comunidade  

Gestão das de alunos para Elaboração e aplicação de avaliação turmas, escolar.  

aprendizagens e correção de fluxo unificada + outros critérios observando as   

dos resultados idade/série. = avaliação formativa. metas de cada   

educacionais   ano;   

   Aplicação do   

   simulado.   
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 Resgatar a frequência Acompanhamento sistemático da Resultado do Equipe gestora, Durante todo o 
  frequência escolar dos alunos com   Ano letivo. 
 diária dos alunos distribuição de formulário específico rendimento dos professores, letivo. 
  aos professores para  SEAA,  

 faltosos. acompanhamento da infrequência alunos/Conselho de SOE, quando  

  
dos alunos a ser entregue a direção 
da escola. Classe. necessário o apoio  

  Convocar os pais ou responsáveis  do Conselho  

  para justificativa, esclarecimentos e  Tutelar  

  Quando for o caso, o retorno imediato  e da  

  Da criança às aulas.  PROEDUC/MPDFT.  

  Quando ocorrer reincidência ou    
  negligência a equipe gestora    

  Poderá encaminhar o caso ao     

    Conselho Tutelar ou PROEDUC.    

 Promover à Trabalhar conteúdos e temas Em reuniões coletivas Equipe gestora, Durante o ano 
 comunidade escolar transversais com na coordenação equipe letivo de 2020 
 momentos de interdisciplinaridade, resgatando pedagógica e por meio pedagógica, com 

 socialização, valores e favorecendo à de avaliação CREC e outras 
Culminâncias a definir 

datas. 
 manifestação e aprendizagem, tais como: Páscoa institucional. parcerias.  
 valorização das em Família, Aniversário de    
 atividades escolares. Ceilândia/Brasília, Dia das Mães,    
  Semana de Educação para a    
  Vida, O Arraial da diversidade    
  2019, Festa Julina Interna, Dia    

  dos Pais, Semana Distrital da    

  Educação Infantil, Dia da Família    

Gestão  na Escola, Dia Nacional de Luta    

Participativa  da Pessoa com Deficiência,    

  Dia da Criança,    

  Dia do Professor/Funcionário    

  Público, Dia da Consciência    

  Negra, Feira Cultural, Formatura    

  da Ed. Infantil, Encerramento e    

  Formatura do 5º ano.    

  Organizar cronograma de    

  elaboração dos murais didáticos,    

  bem como apresentações e    

  trabalhos que envolvam pintura,    

  música, gincana, circuitos, dança,    

  teatro, paródias e outras artes.    
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 Proporcionar Elaboração de dinâmicas, mural Em reuniões Equipe gestora, Pelo menos uma 
 atividades que dos aniversariantes, festas coletivas. equipe vez por bimestre. 
 valorizem as funções comemorativas da Páscoa, Dia  pedagógica e  

 exercidas na escola. das Mães, Dia dos Pais, Dia do  comunidade  

  Professor/Servidor Público,  escolar.  

  Aniversariantes do bimestre e    

  Confraternização de Final de Ano.    

 Informar a Levantamento de temas que Ao final de cada Equipe gestora, Pelo menos uma 

Gestão de pessoas 
comunidade escolar necessitam ser abordados; encontro. equipe vez por bimestre. 
sobre a garantia dos Busca de palestrantes que tratam  pedagógica e  

 seus direitos e dos temas elencados;  comunidade  

 deveres para Programação de reuniões que  escolar.  
 acompanhamento da tratem do rendimento escolar dos    

 ação educativa. alunos.    

 Aplicação de recursos Promover a participação dos Em reuniões Equipe gestora e elo menos 01 vez 
 financeiros destinados segmentos que compõem o ordinárias ou membros do por bimestre. 
 a escola pelo PDAF, Conselho na gestão escolar, extraordinárias. Conselho Escolar.  

 PDDE e arrecadações garantindo a organização e o bom      

 durante o ano, em funcionamento administrativo e      

Gestão Financeira prioridades definidas pedagógico da instituição      

 pelo Conselho educacional;      

 Escolar. Discussão e registro em ata dos      

  acordos para providências;      

  Levantamento, compra de materiais      

  e execução de serviços na escola.      

 Organizar toda a Acompanhar os e-mails, circulares, Em reuniões  Equipe gestora, Diariamente. 
 documentação de memorandos e ofícios enviados a coletivas.  equipe  

 pessoal, institucional e escola, bem como atender as    pedagógica e  

 de escrituração solicitações que favoreçam o bom    comunidade  

 escolar do ano letivo. andamento das atividades escolares    escolar.  

  e de seus funcionários.      

Gestão Promover encontros Reuniões para discussão, reflexão e Ao final de cada Equipe gestora, Pelo menos uma 

Administrativa reflexivos para replanejamento das ações com os encontro e por equipe vez por bimestre. 
 avaliação pedagógica segmentos; meio da avaliação pedagógica e  
 da instituição Elaboração de questionários para os institucional. comunidade  

 educacional. respondentes.    escolar.  
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APÊNDICE II ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 
 
 

O Currículo da Educação Básica direciona as ações para a aquisição de 

habilidades e competências adequadas ao nível de desenvolvimento e maturidade de cada 

aluno. Sem desconsiderar suas experiências adquiridas no âmbito familiar, escolar e social. 

A organização curricular é constituída de uma Base Nacional Comum e uma Parte 

Diversificada, sendo desenvolvida sob a forma de atividades, e com interdisciplinaridade e 

contextualização, envolvendo os temas transversais os quais são trabalhados de forma 

integrada nos Componentes Curriculares, em observância aos princípios de relacionamento, 

ordenação e sequência, tendo como objetivo dar ao aluno uma formação básica. 

 

O Currículo em Movimento são as Orientações Curriculares da Educação Básica 

do Distrito Federal, cujo objetivo é nortear o processo de ensino e aprendizagem para a 

educação infantil e os anos iniciais do EF de 09 anos. A perspectiva é que os objetivos e os 

conteúdos do ensino, articulados, possibilitem as aprendizagens, democratizando os 

saberes de forma inclusiva. 
 

A partir do tema gerador “Eu, Cidadão Planetário. Seja você a mudança que 

quer ver no mundo”, trabalharemos com os nossos alunos o autoconceito como forma de 

valorização do seu papel dentro do ambiente familiar, escolar e social. Estabelecendo 

vínculos de afetividade, ludicidade e cuidados com o outro e com o meio em que vive, 

associados a educação, visando oferecer uma aprendizagem significativa. Portanto todas as 

ações pedagógicas tomarão como base de trabalho os seguintes eixos em favorecimento da 

aprendizagem: 
 

 Ações de sustentabilidade humana;

 Educação para e em Direitos Humanos;

 Respeito à Diversidade;

 A formação da Cidadania.

 

Os Projetos Bimestrais serão desenvolvidos conforme os temas:  
1º Bimestre – Eu e o outro; 
 

2º Bimestre – Eu e minha cultura; 
 

3º Bimestre – Eu e o meio ambiente;  

4º Bimestre – Eu no mundo. 
 

Nesses termos será abordado “... o conceito de Cidadania Planetária que tem a 

ver com a consciência, cada vez mais necessária de que, assim como nós, este planeta, 

como organismo vivo, tem uma história. Nossa história faz parte dele. Não estamos no 
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mundo; viemos do mundo. A Terra somos nós e tudo o que nela vive em harmonia dinâmica, 

compartilhando o mesmo espaço e o mesmo destino. Educar para a cidadania planetária 

implica uma reorientação de nossa visão de mundo da educação como espaço de inserção 

do indivíduo não numa comunidade local, mas numa comunidade que é local e global ao 

mesmo tempo...” 
 

A sobrevivência do Planeta depende de um processo educacional permanente 

voltado à formação de uma comunidade global com consciência de pertencimento e 

interdependência, capaz de reconhecer o que é melhor em termos individuais (pessoais) e 

coletivos (públicos) e de zelar pela sustentabilidade do ambiente em que vive. 
 

A troca de experiências entre escola e família contribui para a assimilação e 

formação de valores, hábitos e atitudes que favorecerão a construção da cidadania e a 

valorização da função social da escola. 
 

Este ano a rede adotou um novo currículo da educação básica com mudanças nos 

objetivos e conteúdos buscando garantir os direitos de aprendizagem, assim o plano de 

curso está sendo construído bimestralmente utilizando o plano anterior com ajustes a nova 

proposta. Esse planejamento é organizado pela equipe pedagógica em um Portfólio 

Pedagógico, posteriormente distribuído aos professores para uso diário no planejamento das 

sequências didáticas, como registro do trabalho coletivo planejado e desenvolvido na turma 

assumida. Nele consta também informações pedagógicas e administrativas importantes para 

a prática educativa eficiente. 
 

Conta ainda com a organização coletiva dos subprojetos, porém sem deixar de 

levar em conta cada período/ano e os objetivos e conteúdos previstos para os mesmos. 

Por motivo da pandemia do COVID-19, por meio da Circular n.º 151/2020 - 

SEE/SUBEB, trabalharemos com a Proposta de readequação curricular consolidadas a partir 

das contribuições das UNIEBs e Unidades Escolares. 
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EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO DE CADA CAMPO DE EXPERIÊNCIA 
 
 

 

CAMPO OBJETIVOS “TRADUÇÃO” 
    

  Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, 
Respeitar ao outro.   necessidades e maneiras de pensar e agir. 

N
Ó

S 

 
  

Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e 
Agir com autonomia. 

limitações.  

O
  

Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação. Ter bom relacionamento interpessoal. E   

O
U

TR
O

 

Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos. Desenvolver a oralidade. 
  

Demonstrar valorização das características de seu corpo e respeitar as características dos 

Desenvolver autoestima e aceitar os outros. 
outros (crianças e adultos) com os quais convive. O

 

 
  

EU
, 

Manifestar interesse e respeito por diferentes culturas e modos de vida. Valorizar a cultura 
  

  Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas interações com 
Respeitar ao outro   crianças e adultos.    

    

  Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e 
Utilizar o corpo em situações diversas.   emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música.    

E 

M
O

V
IM

EN
TO

S 

  
  

C
O

R
P

O
, G

ES
TO

S Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e 
Demonstrar aprimoramento corporal. 

reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.  
  

Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas 
Participar ativamente de jogos, danças, teatros e música. 

como dança, teatro e música.  
  

Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e aparência. 
Desenvolver autocuidado com alimentação, aparência e 
higiene.  

    

  Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e Adquirir controle e aprimoramento da coordenação 
  necessidades em situações diversas. motora fina. 
    

SO
N

S,
 

CO
RE

SE
 Utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras 

Perceber que diversos materiais produzem som. 
de faz de conta, encenações, criações musicais, festas.  
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  Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, 
Realizar atividades artísticas em 2D e 3D   criando produções bidimensionais e tridimensionais.    

    

  Reconhecer as qualidades do som (intensidade, duração, altura e timbre), utilizando-as em 
Diferenciar sons pelo timbre e intensidade   suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons.    

    

  Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da linguagem oral e 
Desenvolver a oralidade. 

IM
A

G
IN

A
Ç

Ã
O

  escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de expressão.   
   

 Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos. Trabalhar com rimas e aliterações. 

 Escolher e folhear livros, procurando orientar-se por temas e ilustrações e tentando Desenvolver postura ledora. 
 identificar palavras conhecidas. Realizar pseudo-leitura. 
   

 Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de vídeos e de encenações, Recontar histórias ouvidas. 

E  definindo os contextos, os personagens, a estrutura da história. Criar histórias. 

P
EN

SA
M

EN
TO

  
   

 Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como Recontar por escrito, com auxílio do professor como 
 escriba. Escriba 
   

 Produzir suas próprias histórias orais e escritas (escrita espontânea), em situações com 
Criar histórias diversas.  função social significativa.   

   

 Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores conhecidos, Criar hipóteses sobre os gêneros textuais a partir de seus 

FA
LA

,  

 recorrendo a estratégias de observação gráfica e/ou de leitura. suportes. 
   

 Selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para sua  

ES
C

U
TA

,  própria leitura (partindo de seu repertório sobre esses textos, como a recuperação pela Escolher livros para leitura. 
 memória, pela leitura das ilustrações etc.).  

 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de palavras e textos, 
Realizar hipóteses de leitura  por meio de escrita espontânea.    

    

E 

 
Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. 

Realizar comparações entre objetos utilizando critérios 
 

diversos.   

ES
PA

ÇO
S,

 T
EM

PO
S,

QU
AN

TI
DA

DE
S,

RE
LA

ÇÕ
ES

   
   

TR
A

N
SF

O
R

M
A

Ç
Õ

ES
 

Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, Analisar experimentos com materiais e/ou fenômenos da 

em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais. natureza. 
  

Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a natureza,  

seus fenômenos, sua conservação.  

Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, 
Registrar medidas com vários recursos 

registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.  
  

Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. 
Agrupar objetos por características em comum ou 
diferenças.  

  

Relatar fatos importantes sobre seu nascimento e desenvolvimento, a história dos seus 
Desenvolver a oralidade utilizando fatos pessoais 

familiares e da sua comunidade.    
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 Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre Relacionar número e quantidade. 
 em uma sequência. Identificar sequência linear. 

 Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos. Construir gráficos de coluna. 
   

 

 

AO LONGO DO ANO LETIVO DEVEM SER CONTEMPLADAS SITUAÇÕES PARA: 
 

                               
ESCUTA, FALA, 

  ESPAÇOS, TEMPOS,  
 

O EU, O OUTRO E O 
  

CORPO, GESTOS E 
  

TRAÇOS, SONS, 
     

QUANTIDADES, 
  

        
PENSAMENTO E 

    

   
NÓS 

     
MOVIMENTOS 

    
CORES E FORMAS 

    
RELAÇÕES E 

  

              
IMAGINAÇÃO 

    

                                 
TRANSFORMAÇÕES 

 

                                         

  Demonstrar empatia  pelos   Demonstrar  controle  e   Valorizar e criar produções   Expressar ideias, desejos e   Estabelecer  relações de 
 outros, percebendo que as  adequação  do  uso  de  seu  artísticas  individuais  e  sentimentos sobre suas  comparação  entre objetos, 
 pessoas têm diferentes  corpo em brincadeiras e  coletivas  em suas  vivências,  por  meio da  observando   suas 
 sentimentos, necessidades  jogos, na escuta e reconto  respectivas linguagens.    linguagem oral  e escrita  propriedades.     

 e maneiras de pensar e agir.  de  histórias, em atividades   Expressar-se livremente, por  (escrita  espontânea), de   Relacionar números às suas 
  Agir  de   maneira  artísticas, entre outras.     meio de desenhos  e  fotos, desenhos e outras  respectivas quantidades e 
 independente,  com   Criar movimentos, olhares e  pinturas,  verbalizando  o  formas de expressão.   identificar o  antecessor e 

 confiança   em suas  mímicas em brincadeiras,  significado de sua produção.   Inventar   brincadeiras  sucessor       

 capacidades, reconhecendo  jogos e atividades artísticas   Manusear  e experimentar  cantadas,  poemas e   Acompanhar  o  registro de 
 suas conquistas e limitações  como dança,  teatro e  materiais diversos (jornais,  canções,  criando rimas,  números  em situações do 
  Ampliar   as  relações  música.         papel,      papelão,  aliterações e ritmos.    cotidiano: a quantidade de 

 interpessoais,        Coordenar suas habilidades  embalagens, objetos, dentre   Escolher e folhear livros,  crianças  (presentes e 
 desenvolvendo  afeto,  manuais no atendimento  outros)   em  diferentes  procurando se orientar por  ausentes) e a quantidade de 
 atenção, limites e atitudes  adequado a seus interesses  planos, texturas e espaços,  temas  e ilustrações,  objetos da mesma natureza 
 de participação e  e necessidades  em  criando objetos artísticos.   acompanhando a narrativa  (bonecas, bolas etc.).   

 cooperação.        situações diversas      Criar pequenas  paródias   Recontar histórias ouvidas   Desenvolver,  de maneira 

  Comunicar suas ideias e   Experimentar  diferentes  individuais e coletivas.    para  produção de reconto  lúdica, noções matemáticas. 
 sentimentos  a  pessoas e  situações que ampliem a   Criar e decodificar registros  escrito, tendo o professor   Construir coleções maiores 
 grupos diversos, por  meio  consciência  de suas  sonoros  utilizando seu  como escriba      utilizando o  processo de 
 de   contatos diretos ou  potencialidades e limites do  próprio código de diferentes   Produzir  suas próprias  inclusão (Exemplo: juntar a 
 possibilitados   pelas  corpo (força,  velocidade,  formas como o  grafismo,  histórias orais e escritas  coleção  de  bananas  e  a 
 tecnologias     da  resistência,   agilidade,  pinturas e colagens     (escrita  espontânea), em  coleção  de  morangos na 
 comunicação.       equilíbrio e flexibilidade).     Explorar  e  manipular  situações com função social  coleção de frutas; a coleção 

  Desenvolver  o senso de   Reconhecer e valorizar as  materiais  tridimensionais  significativa.      de bonecas e a coleção de 
 resiliência  (saber perder,  conquistas corporais e a dos  com   diversas superfícies,   Selecionar textos de  Bolas na  coleção de 
 saber ganhar, aceitar a  colegas em  diversas  planos, formas, volumes e  gêneros conhecidos para a  brinquedos).      

 opinião das outras pessoas,  situações         objetos  (areia  molhada,  leitura  de  um  adulto  e/ou   Compreender que a 
 reconsiderar  seu ponto de   Criar  e  compartilhar  argila, massa de modelar,  para sua própria leitura.   quantidade não depende da 

 vista).          situações que envolvam  dentre outros), modelando   Levantar  hipóteses em  arrumação,  forma ou  
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 Reconhecer que bons 
hábitos alimentares, de  
higiene e prática de lazer 
contribuem para a promoção 
da saúde e bem-estar físico  
e mental.  

 Vivenciar rotinas: 
organização dos tempos, 
espaços e materiais, de
modoaconstituir, 
gradualmente, sua 
autorregulação e autonomia. 

 
movimentos, com outras 
crianças e com adultos  

 Adequar gestos, 
movimentos e ritmos  
corporais a suas 
necessidades, intenções e  
ambientes, para  
desenvolver a 
independência.  

 Participar e reconhecer os 
processos simbólicos, por 
meio da dramatização de 
histórias, músicas, entre 
outros, tendo o corpo como 
protagonista.

 Dominaroequilíbrio
corporal em diferentes 
situações de movimentos 
(andando em linha reta, 
parado, pulando, saltando). 

 Realizar circuitos de 
locomoção: arrastar, rolar, 
saltar, pular com um pé ou
com os dois, fazer 
estrelinha, andar 

 Ampliar as possibilidades de
desenvolvimento da 
coordenação motora global 
por meio de brincadeiras, 
jogos, danças, ginásticas 
(atividades exploratórias de 
espaços estruturados com 
diferentes materiais – 
cordas, arcos, bastões, 
cones, brinquedos...). 

 Realizar atividades com 
materiais diversos e de 
variados tamanhos para 
desenvolver a coordenação 
motora fina.

 
suas formas e texturas para 
criar obra artística.   

 Criar livremente utilizando 
diversos materiais.

 Observar e reconhecer 
diversas imagens/obras por
meio de fotografias, 
pinturas, objetos, esculturas, 
cenas cotidianas, gravuras e 
obras de artistas 

 Emitir opiniões e 
sentimentos em relação a 
diversas obras de Arte.

 Desenvolver a sensibilidade, 
sentimentos e imaginação 
por meio da apreciação e da 
produção artística.

 Desenhar de maneira a 
ativar a imagem mental de 
objetos e imagens reais,
desenvolvendo memória, 
observação e imaginação. 

 Criar e improvisar situações 
cênicas em jogos de faz de 
conta

 Participar da elaboração de 
roteiros cênicos, cenários, 
figurino e maquiagem em 
situações de dramatização 
de histórias conhecidas ou 
inventadas pelo grupo.

 Ampliar a noção de plateia e 
artista por meio de vivências 
em jogos teatrais e faz de 
conta.

 Vivenciar e protagonizar 
brincadeiras dançadas como 
as cirandas, rodas e outras 
possibilidades da cultura 
popular. 

 
relação à linguagem escrita, 
realizando registros de 
letras por meio de escrita 
espontânea   

 Expressar-se por meio das 
palavras de forma clara e 
organizada.

 Reconhecer  as  habilidades
básicas necessárias à 
produção e emissão correta 
de fonemas, expressando- 
se e reproduzindo 
mensagens verbais com 
gradativa clareza e fluência. 

 Transmitir avisos, recados e
outros procedimentos 
correlatos. 

 Demonstrar a capacidade 
de lembrar e executar ações 
em passos sequenciais, 
seguindo instruções verbais.

 Narrar fatos em sequência 
temporal e causal

 Descrever as características 
de objetos, personagens, 
cenas de histórias e 
situações cotidianas.

 Explicar o próprio desenho e 
tentar fazer o mesmo com o 
dos colegas.

 Reconhecer e identificar, de 
diversas formas, o próprio 
nome e o nome dos 
colegas.

 Realizar leituras por meio de 
gravuras, imagens etc.

 Recriar,  de  forma  gráfica
(desenho ou escrita 
espontânea), as histórias 
ouvidas 

 Recitar parlendas, 
adivinhas, canções, poemas

  
posição dos objetos  

 Identificar, nomear e 
registrar  números em 
atividades lúdicas.  

 Utilizar  e compartilhar 
linguagem oral e  pictórica 
Para comunicar ideias  
matemáticas.  

 Representar com desenhos 
estratégias utilizadas para a 
resolução de situações-
problema e desenvolver
noções de operações 
matemáticas em situações 
concretas. 

 Compararquantidades,
utilizando recursos 
pessoais, como desenho e 
correspondência 
(biunívoca). 

 Analisar, de maneira oral, 
listas, tabelas e gráficos 
(pictóricos e corporais), com 
o registro do professor em 
variados suportes.

 Registrar os experimentos 
realizados por meio de 
desenhos.
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e trava-línguas. 
 Registrar,deforma

paulatina,oalfabeto, 
principalmente quando 
associado a um nome 
familiar. 

 Estabelecer a relação entre 
grafema/fonema.
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SEQUÊNCIA TEMÁTICA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - 2020 
 

 1º BIMESTRE: 

 EU E MEU PRIMEIRO CICLO DE VIVÊNCIAS 


 MINHA IDENTIDADE  


 PÁSCOA 


 FAMÍLIA  


 SEMANA DA ÁGUA 


 MORADIA  


 HIGIENE 


 ALIMENTAÇÃO   
 
 

MINHA IDENTIDADE   
o Quem sou eu? o  Posso demonstrar o que sinto através de meu corpo: 

 
 Características Físicas 

 Expressões Faciais 
 

 Posições:  

 Autoestima   
 Em cima/embaixo  

 Reconhecimento visual 
 

  
 Dentro/fora  

 Valorização e Respeito 
 

 


  Os sentidos – órgãos e funções 
o  Meu nome diz muito sobre mim:  

  Audição (tipos de sons e timbres)  
 Alfabeto 

 

  

 Paladar (diferentes temperaturas)  
 Letra Inicial  

  

 Olfato (diferentes odores)  
 Linhas retas e curvas  

  

  Tato (percepção de texturas)  
 Diferença entre letras, números e outros  

  

 Visão (percepção visual)   sinais gráficos  
  

 Cores Primárias 
o  Sou um ser social: 

 Características dos objetos   Palavras de Cortesia 
   

 Curto/ comprido   Regras de Convivência Escolar  
   

 Grosso/ fino   Combinados de Sala de Aula  
   


 

    Largo/estreito  
 
 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA – O EU, O OUTRO E O NÓS 
 

 Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras 
de pensar e agir.

 Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações.
 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites e atitudes de participação e cooperação.


 Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e grupos diversos, por meio de contatos diretos ou possibilitados 

pelas tecnologias da comunicação


 Demonstrar valorização das características de seu corpo (cor dos olhos, cabelos, pele) e respeitar as características 
dos outros (crianças e adultos) com os quais convive.

 Compreender que as regras são passíveis de questionamento, discussão e reformulação entre os elementos do grupo.
 Reconhecer sua imagem no espelho e em diferentes fotografias.
 Desenvolver, gradativamente, atitudes antirracistas, antissexistas, anti-homofóbicas e antibullying.


 Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação com as pessoas do convívio social, respeitando e 

negociando as regras sociais.


 Identificar e elaborar regras e limites nas relações, desenvolvendo, progressivamente, a capacidade de 
autorregulação.


 Reconhecer sua sexualidade, percebendo que existem diferenças físicas e comportamentais entre as pessoas, e iniciar 

a formação de sua imagem corporal. (CBP) 

 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS   
 Cuidar de seu conforto e aparência.


 Reconhecer, observar e nomear as diversas expressões corporais, possibilitando a familiarização com a imagem de 

seu próprio corpo refletida no espelho


 Experimentar diferentes situações que ampliem a consciência de suas potencialidades e limites do corpo (força, 
velocidade, resistência, agilidade, equilíbrio e flexibilidade)

 Reconhecer e nomear as sensações e ritmos (rápido, lento, forte, fraco...) por meio de movimentos corporais 
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associados a diferentes sons 
 
 Identificar e nomear situações que envolvam sensações táteis e percepção das partes do próprio corpo e do corpo de 

outras crianças

 Identificar e compartilhar situações que exercitem os músculos da face por meio de brincadeiras, jogos e ginásticas 

(fazer caretas diversas; assoprar apitos, línguas de sogra, penas, chama de vela, balão de ar; mastigação; imitar os 
sons produzidos pelos animais; fazer bolhas de sabão; jogar beijos etc.).


 Investigar objetos com uma ou ambas as mãos, identificando suas qualidades e as diferenças entre eles por seu 

aspecto físico.

 Participar, em diferentes espaços, de situações com obstáculos, por baixo e por cima de diferentes objetos, em 

caminhos marcados no chão, escalando, equilibrando com um ou os dois pés
 Praticar atividades de relaxamento pelo controle da respiração e escuta de variados sons


 Conhecer e nomear as partes do corpo, de modo a desenvolver consciência de suas potencialidades (força, 

velocidade, resistência, agilidade, equilíbrio e flexibilidade).
 Reconhecer sua dominância lateral em ações habituais e brincadeiras.


 Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do 

cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música, entre outros.
 Ampliar as diferentes estratégias para separar objetos altos de baixos, largos de estreitos, cheios de vazios, etc. 

 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS   
 Expressar-se livremente, por meio de desenhos e pinturas, verbalizando o significado de sua produção.
 Reconhecer as cores primárias.
 Experimentar e reconhecer a relação entre texturas/objetos/materiais, utilizando-os em diversas criações artísticas.


 Identificar sons e suas diversas fontes sonoras, por meio de jogos de escuta atenta/cabra-cega, caixa surpresa, o que 

é o que é, dentre outros.
 Ouvir músicas usando livremente materiais de registro (tinta, giz colorido, dentre outros).


 Experimentar intencionalmente a expressividade (triste, alegre, bravo), por meio de jogos e brincadeiras teatrais, 

utilizando bonecos e máscaras. 

 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO   
 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de letras por meio de escrita espontânea.
 Reconhecer e diferenciar letras, números, desenhos e outros sinais gráficos.
 Escrever o próprio nome e reconhecer a sua importância e sua utilidade como elemento de identificação pessoal.
 Identificar e registrar as letras que compõem o próprio nome em diferentes situações.
 Registrar, de forma paulatina, o alfabeto, principalmente quando associado a um nome familiar.
 Estabelecer a relação entre grafema/fonema do próprio nome e de palavras de uso cotidiano
 Perceber a importância da utilização das letras do alfabeto para a escrita de palavras.


 Reconhecer e utilizar diferentes formas de expressão para se comunicar (sorriso, choro, beijo, balanço de cabeça 

negativa ou afirmativa, etc.).
 Reconhecer e identificar, de diversas formas, o próprio nome e o nome dos colegas.
 Compreender as regras sociais por meio da fala e da brincadeira, elaborando novos comportamentos. 

 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES  
 
 Reconhecer e identificar, por meio dos sentidos, as características dos elementos naturais, dos materiais e do 

ambiente: quente, frio, liso, áspero, grosso, fino, doce, salgado, amargo, azedo, fortes e fracos etc.
 Identificar e nomear os números, diferenciando-os de outras marcas gráficas. 

 

 

  FAMÍLIA     

    o Fases da Vida 

o Minha Família   


  Bebê, criança, adulto e idoso 

o Diferentes tipos de Família  o Conceitos Matemáticos 

  Configuração Familiar    Antes/depois 

  Respeito à diversidade    Curto/longo 

o Árvore Genealógica    Cedo/tarde 

o Linha do Tempo    Lento/rápido 

  Transformações pessoais    Forte/fraco 
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 Maior/menor 

 
 
 
 
 
 

 

O EU, O OUTRO E O NÓS  
 
 Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes sentimentos, necessidades e maneiras 

de pensar e agir.
 Identificar, nomear e distinguir os membros de sua família, reconhecendo que há diferentes configurações familiares.

 Reconhecer sua história de vida, individual e coletiva, por meio de construção de linha do tempo com fotografias e 

árvore genealógica, identificando e respeitando diferentes configurações familiares.
 Identificar-se como membro de grupo social (família) e distinguir seu papel.
 Reconhecer as mudanças ocorridas nas suas características desde o nascimento, a fim de perceber as transformações. 

 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS   
 Reconhecer e expressar as características dos diferentes papeis sociais nas brincadeiras de faz de conta.

 Participar de brincadeiras por meio de ações corporais, em que se utilizem os conceitos: antes/depois, curto/longo, 

cedo/tarde, lento/rápido, forte/fraco
 Utilizar, de forma dirigida, diferentes fontes sonoras para acompanhar canções, cantigas e brincadeiras cantadas:

 Corpo (voz/canto, estalos, passos, palmas, onomatopeias, dentre outros);  

 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS  
 
 Explorar e manipular materiais tridimensionais com diversas superfícies, planos, formas, volumes e objetos (areia 

molhada, argila, massa de modelar, dentre outros), modelando suas formas e texturas para criar obra artística.
 Criar livremente figuras humanas, de animais e de objetos por meio de desenhos, pinturas, colagens e modelagens.

 Pesquisar e colecionar (com a família/responsáveis) imagens narrativas para confecção de álbuns de história de vida. 

(CBP) 

 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO  
 
 Compreender que as regras sociais de diferentes povos fazem parte de sua identidade e história e que precisam ser 

respeitadas. 
 

 

MORADIA 

 

 Como é minha Casa? 
o Tipos de Moradia 

 

o Espaços da Casa (cômodos) e utilidades 
o Reconhecer as formas geométricas: 

 Triangulo




 Retângulo




 Círculo




 Quadrado


 
 Cores Primárias 

 
O EU, O OUTRO E O NÓS 

 
 Distinguir diferentes tipos de moradia, desde os tempos das cavernas até os dias atuais, relacionando-os aos 

materiais de que são construídos ao levar em conta aspectos econômicos, culturais e sociais.
 Identificar diferentes tipos de moradia, nomeando os cômodos (convencionais ou não) e identificando suas utilidades.

 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
 Reconhecer as cores primárias.
 Experimentar e reconhecer a relação entre texturas/objetos/materiais, utilizando-os em diversas criações artísticas.
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 Explorar e manipular materiais tridimensionais com diversas superfícies, planos, formas, volumes e objetos (areia 
molhada, argila, massa de modelar, dentre outros), modelando suas formas e texturas para criar obra artística. 

 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO   
 Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos 
 

 

ALIMENTAÇÃO  
 

 Origem dos alimentos (animal, vegetal)   
 Tipo dos alimentos (natural, industrializado) 
o Importância de uma boa alimentação  

 

 Cuidados com os alimentos 
 Higiene




 Armazenamento


  
 Preparo de alguns alimentos 
o Trabalho com rótulos  

o  Cardápio colorido (Cores secundárias)  

 

O EU, O OUTRO E O NÓS  
 
 Reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene e prática de lazer contribuem para a promoção da saúde e bem-

estar físico e mental.

 Diferenciar alimentos doces e salgados, amargos e azedos, alimentando-se de modo independente, usando talheres, 

copos e guardanapos

 Estabelecer o controle progressivo de suas necessidades fisiológicas e realizar, de modo independente, atividades de 

alimentação. 

 

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS   
 Cuidar de sua alimentação.

 Demonstrar autonomia no processo de alimentação e realizar a prática do autosservimento com a orientação do 

adulto. 

 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS   
 Experimentar e reconhecer a relação entre texturas/objetos/materiais, utilizando-os em diversas criações artísticas.

 Explorar e manipular materiais tridimensionais com diversas superfícies, planos, formas, volumes e objetos (areia 

molhada, argila, massa de modelar, dentre outros), modelando suas formas e texturas para criar obra artística. 

 

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO   
 Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos
 Identificar e reconhecer rótulos e embalagens no cotidiano, a fim de perceber suas funções e diferenças  

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES  
 
 Participar de atividades de preparação de alimentos, aprendendo sobre higiene, escolha e consumo de alimentos 

saudáveis.
 Realizar experimentos de conservação de quantidade (CBP) 
 
 

 

EVENTO: PÁSCOA (de 15 a 21 de abril)  

 

 Significado da Páscoa 
o Símbolos da Páscoa  
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O EU, O OUTRO E O NÓS  
 
 Participar de celebrações das datas comemorativas numa perspectiva cultural e supra religiosa, cultivando e 

fortalecendo valores como solidariedade e respeito.

 Participar de festejos e datas comemorativas, explorando a história, as tradições e os motivos pelos quais são 

comemorados. 

 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS   
 Vivenciar situações como plateia e artista por meio de jogos teatrais e faz de conta. 

 
 

SEMANA DA ÁGUA (De 18 a 22 de março)  
 

 Onde encontramos água no planeta Terra 
o Estados físicos da água 

 
o Se souber usar, não vai faltar 
o Uso consciente da água   

O EU, O OUTRO E O NÓS   
 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites e atitudes de participação e cooperação.  

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO   
 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de letras por meio de escrita espontânea 

 
HIGIENE  

 Higiene Pessoal 
 Produtos de Higiene Pessoal




 Produtos de Limpeza




 Cuidados Pessoais (banho, escovação, vestuário) o 
Higiene do ambiente



 Conservação do ambiente escolar




 Conservação dos espaços públicos


 
 Higiene e Saúde 

 Relação entre higiene e saúde




 Algumas doenças que podem ser evitadas a partir de uma boa higiene


  
O EU, O OUTRO E O NÓS 

 
 Desenvolver hábitos de higiene: pedir para ir ao banheiro, lavar as mãos, limpar o nariz, escovar os dentes, 

percebendo-os como necessidades para seu bem-estar. (CBP)

 Estabelecer o controle progressivo de suas necessidades fisiológicas e realizar, de modo independente, atividades de 

higienização.
 Demonstrar progressiva independência no cuidado com seu corpo. (CBP)  

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS 
 
 Cuidar de sua higiene.
 Demonstrar progressiva independência no cuidado do seu corpo.  

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS   
 Participar e interagir em brincadeiras de faz de conta, de modo a vivenciar diferentes papéis sociais.  

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO   
 Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos.
 Identificar e reconhecer rótulos e embalagens no cotidiano, a fim de perceber suas funções e diferenças  

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES   
 Realizar sua higiene pessoal com autonomia 

 

 2º BIMESTRE: 

 EU E OS OUTROS NUM MESMO AMBIENTE 
   


 MINHA ESCOLA  

 COMO AS PESSOAS SE COMUNICAM?  
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 AS PESSOAS E AS PROFISSÕES   FESTA JUNINA  

 SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA   MEIO AMBIENTE: AS PLANTAS  
         
 

MINHA ESCOLA  
 Trajeto de casa para a escola   
 Espaço Escolar (ambientes da escola) 
o Eu, meus colegas e minha professora  

 Identificação pessoal




 Identificação da turma


  
 Pessoas que trabalham na escola (profissões) 
o Valorização do Patrimônio Público  
o  O entorno da escola 

 Os arredores da escola


 

 

O EU, O OUTRO E O NÓS   
 Compreender que as regras são passíveis de questionamento, discussão e reformulação entre os elementos do grupo

 Identificar e elaborar regras e limites nas relações, desenvolvendo, progressivamente, a capacidade de 

autorregulação.
 Identificar-se como membro de grupo social (instituição de Educação Infantil) e distinguir seu papel.

 Desenvolver o senso de resiliência (saber perder, saber ganhar, aceitar a opinião das outras pessoas, reconsiderar seu 

ponto de vista).
 Passear, observar e discutir acerca das características das mediações da instituição de Educação Infantil.  

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS   
 Realizar circuitos de locomoção: arrastar, rolar, saltar, pular com um pé ou com os dois, fazer estrelinha, andar  

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS  
 
 Explorar e manipular materiais tridimensionais com diversas superfícies, planos, formas, volumes e objetos (areia 

molhada, argila, massa de modelar, dentre outros), modelando suas formas e texturas para criar obra artística.  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO   

 Reconhecer e identificar, de diversas formas, o próprio nome e o nome dos colegas.

 Compreender que as regras sociais de diferentes povos fazem parte de sua identidade e história e que precisam ser 

respeitadas.  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES  

 
 Realizar experimentos para produzir novas cores, misturando materiais diversos: tinta, massinha de modelar, anilina, 

dentre outros, e relacionar cores nos objetos e nos elementos da natureza. 
 

AS PESSOAS E AS PROFISSÕES 
 

 As profissões do dia-a-dia mais conhecidas 
 Valorização do trabalhador




 Importância de cada profissão


 
 Horários de trabalho e de lazer 

 Calendário




 Relógio


 
 Valorização do trabalho no campo   

O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
 Reconhecer a importância das diferentes profissões para a vida em sociedade, identificando seus instrumentos 

característicos e funções sociais.

 Identificar diferentes profissões existentes na sociedade, incluindo o trabalho no campo, e reconhecer sua 

importância na coletividade.  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO   

 Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES   

 Conhecer os diversos mecanismos que os seres humanos empregaram para marcar o tempo: relógio de sol, de areia,
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de água, de bolso, de pêndulo, atômico, analógico e digital.  

 

SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA (De 06 a 10 de maio)   Resgate de Valores éticos e morais


 
 
 

 

O EU, O OUTRO E O NÓS   
 Demonstrar imagem positiva de si e confiança em sua capacidade para enfrentar dificuldades e desafios.
 Comunicar-se com seus pares e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender.
 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites e atitudes de participação e cooperação. 

 

 

COMO AS PESSOAS SE COMUNICAM?  

 

 Meios de Comunicação e sua evolução 
o Meios de comunicação mais populares 
o Diferentes formas de se comunicar   

O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
 Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação com as pessoas do convívio social, respeitando as 

regras sociais.  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  

 
 Reconhecer e utilizar a linguagem não verbal, por meio da imitação e mímica, de forma a inventar e reinventar os 

movimentos dos elementos do mundo que a cerca.  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO   

 Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos.

 Reconhecer as habilidades básicas necessárias à produção e emissão correta de fonemas, expressando-se e 

reproduzindo mensagens verbais com gradativa clareza e fluência.
 Reconhecer a evolução dos meios de comunicação entre humanos no decorrer da história.

 Reconhecer a evolução dos meios de comunicação entre humanos no decorrer da história, experimentando 

particularmente as novas tecnologias. 
 

EVENTO: FESTA JUNINA  
(Culminância dia 08 de junho)  

 

 Resgate da Cultura Regional 
o Danças populares 

 
o Comidas típicas e sua origem 

o Uso social do dinheiro  

 

O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
 Participar de celebrações das datas comemorativas numa perspectiva cultural e supra religiosa, cultivando e 

fortalecendo valores como solidariedade e respeito

 Participar de festejos e datas comemorativas, explorando a história, as tradições e os motivos pelos quais são 

comemorados.  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS   

 Criar e valorizar movimentos pela utilização de diferentes modalidades de dança
 Conhecer e participar de danças folclóricas (quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas, etc.) (CBP)

 Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como um patrimônio imaterial (quadrilhas, brincadeiras 

de roda, brincadeiras cantadas, etc.)  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS   

 Experimentar e reconhecer a relação entre texturas/objetos/materiais, utilizando-os em diversas criações artísticas. 
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ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES  
 
 Conhecer a história do dinheiro, como evoluiu do escambo, passando pelas moedas de metal, notas de papel, cartões 

de polietileno (plástico), chegando às moedas atuais.

 Compreender a função social do dinheiro, de forma lúdica, em situações de vivência e manipulação (dinheiro de 

brinquedo) para a descoberta de que as cédulas e moedas têm valores e que são utilizadas na aquisição de produtos 
e serviços. (CBP) 

 
 

MEIO AMBIENTE: PLANTAS  

 

 Importância das Plantas para os Seres Vivos 
o Tipos de Plantas 

 Aéreas, terrestres e aquáticas


 
 

 Necessidades das Plantas 
 

 Água, luz e calor do Sol, terra adequada e ar


  
 Cuidados com as plantas 
o Cores Secundárias   

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  
 
 Utilizar, de forma dirigida, diferentes fontes sonoras para acompanhar canções, cantigas e brincadeiras cantadas: o 

Natureza (sementes, madeira, folhas, cascas, pedras de diferentes formas e tamanhos, dentre outros);  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS   

 Experimentar e reconhecer a relação entre texturas/objetos/materiais, utilizando-os em diversas criações artísticas.  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES   

 Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de plantas nos espaços da instituição e fora dela.
 Valorizar os cuidados básicos com as plantas (cultivo de hortas, jardins).
 Identificar as partes das plantas: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, conhecendo a função de cada uma.

 Realizar experimentos para produzir novas cores, misturando materiais diversos: tinta, massinha de modelar, anilina, 

dentre outros, e relacionar cores nos objetos e elementos da natureza 
 

  3º BIMESTRE: 

  EU E MINHAS RAÍZES CULTURAIS 


 HERANÇA CULTURAL  
 MEIO AMBIENTE: ANIMAIS 

MINHA COMUNIDADE  


 AS CIDADES E O TRÂNSITO 

RESGATE DE BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS  
     
 

MINHA COMUNIDADE  
 Herança Cultural 

 De onde os pais vieram?




 Valorização das diferenças culturais




 História de vida


 
 Origem da cidade 

 Dificuldades Iniciais


  
 O que há na cidade onde moro. 
o O legado de diferentes etnias 

 

o Mudanças ocorridas através dos tempos na 
paisagem local   

O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
 Reconhecer as diferenças culturais, estabelecendo relações de aprendizagem mútua, respeito e igualdade social.

 Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como um patrimônio imaterial (quadrilhas, brincadeiras 

de roda, brincadeiras cantadas etc.).
 Passear, observar e discutir acerca das características das imediações da instituição de Educação Infantil
 Conhecer e discutir acerca da história de Brasília, curiosidades e a história de vida das pessoas que constituem esse 
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contexto 
 Reconhecer as diferenças culturais, estabelecendo relações de aprendizagem mútua, respeito e igualdade social

 Conhecer as histórias e culturas africana, indígena e europeia como originárias da cultura brasileira, valorizando suas 

peculiaridades. (CBP)

 Experimentar sabores, sons, ritmos, hábitos e histórias das comunidades brasileiras (zonas rural e urbana, povos 

indígenas) (CBP)  
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS   

 Criar e valorizar movimentos pela utilização de diferentes modalidades de dança.

 Participar, reconhecer e valorizar as diversas manifestações culturais, como brincadeiras, brincadeiras de roda, jogos, 

danças, festejos e canções tradicionais (pipa, cantigas de roda, pega-pega, cabra-cega, barra-manteiga, corda, pião, 
ciranda, esconde-esconde, elástico, bambolê etc.) e demais manifestações que digam respeito às tradições culturais 
de sua comunidade e de outras.


 Participar de pesquisas sobre o repertório de jogos, brincadeiras, brinquedos, festejos, histórias e modos de vida das 

crianças, característicos de diferentes culturas e da tradição cultural de sua comunidade.
 Conhecer e participar de danças folclóricas (quadrilhas, brincadeiras de roda, brincadeiras cantadas, etc.) (CBP)

 Reconhecer, participar e valorizar as manifestações culturais como um patrimônio imaterial (quadrilhas, brincadeiras 

de roda, brincadeiras cantadas, etc.)

 Realizar passeios a pé, na própria instituição e/ou nas proximidades, seguidas de conversas sobre tudo que foi 

observado e sobre todas as ações e reações do corpo durante o trajeto.

 Reconhecer e valorizar as brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as regras estabelecidas (brincar de pique-

esconde, entre outras brincadeiras)  
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS   

 Vivenciar, respeitar e conhecer a história de brincadeiras de diferentes culturas

 Explorar e manipular materiais tridimensionais com diversas superfícies, planos, formas, volumes e objetos (areia 

molhada, argila, massa de modelar, dentre outros), modelando suas formas e texturas para criar obra artística.

 Observar e reconhecer diversas imagens/cenas/obras por meio de fotografias, pinturas, objetos, esculturas, cenas 

cotidianas, gravuras e obras de artistas.  
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO   

 Vivenciar, respeitar e conhecer a cultura de diferentes povos.

 Compreender que as regras sociais de diferentes povos fazem parte de sua identidade e história e que precisam ser 

respeitadas.
 Recitar parlendas, adivinhas, canções, poemas e trava-línguas.
 Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos  

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES   
 Observar e explorar a paisagem do entorno da instituição de Educação Infantil.
 Desenvolver atitudes de manutenção dos espaços públicos, privados, coletivos e do meio ambiente.

 Identificar a relação entre os fenômenos da natureza em diferentes regiões (relevo, águas, clima) com as formas de 

vida dos grupos sociais (alimentação, trabalho, lazer).
 Compartilhar narrativas após leitura de histórias sobre Brasília e sobre o Cerrado. 
 

RESGATE DE BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS  
 

 Brinquedos de ontem e de hoje  
 Construção de brinquedos com sucatas   
 Bandinha Musical (com instrumentos próprios 

ou reciclados)   
O EU, O OUTRO E O NÓS   

 Experimentar sons, ritmos, hábitos e histórias das comunidades brasileiras (zonas rural e urbana, povos indígenas).
 Reconhecer a importância da troca e da partilha dos brinquedos e outros materiais disponibilizados no grupo.  

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS  
 
 Reconhecer e valorizar as brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as regras estabelecidas (brincar de pique-

esconde, entre outras brincadeiras).
 Manipular materiais diversos para confeccionar brinquedos com materiais alternativos.
 Reconhecer e expressar as características dos diferentes papeis sociais nas brincadeiras de faz de conta. 
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 Manipular e nomear as sensações e ritmos (rápido, lento, forte, fraco...) por meio de movimentos corporais 
associados a diferentes sons.


 Criar brincadeiras com objetos de diferentes tamanhos, formas, texturas e pesos (pneus, latas, caixas de papelão, 

copos plásticos, bastões de madeira, bolas de meia, sacos de estopa, tampinhas de garrafas, pedaços de espuma, 
isopor, EVA, etc.).  

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS   
 Experimentar e reconhecer a relação entre texturas/objetos/materiais, utilizando-os em diversas criações artísticas.

 Utilizar, de forma dirigida, diferentes fontes sonoras para acompanhar canções, cantigas e brincadeiras 

cantadas: o Corpo (voz/canto, estalos, passos, palmas, onomatopeias, dentre outros);
o  Natureza (sementes, madeira, folhas, cascas, pedras de diferentes formas e tamanhos, dentre outros); 
o Objetos do cotidiano e materiais reutilizáveis (caixas de papelão, embalagens plásticas, sacos de papel, potes 

de plástico, panelas, colher de pau, madeira, garrafas, vidros, tampas, tampinhas, tubos de papelão e PVC, 
tubos flexíveis, dentre outros). 


 Confeccionar instrumentos e objetos sonoros com materiais reaproveitáveis, utilizando-os para acompanhar músicas 

cantadas e pequenas composições autorais individuais ou coletivas (chocalhos com vasilhames, grãos e miçangas, 
clavas com pedaços de cabo de vassoura, tambores com potes e caixas diversos, dentre outros).

 Confeccionar brinquedos com materiais alternativos.

 Participar de brincadeiras da cultura infantil, de acordo com as regras estabelecidas (brincar de pega-pega, correndo 

pelos espaços, na tentativa de fugir e não ser alcançado, entre outras).

 Cantar músicas e acompanhá-las com instrumentos convencionais ou confeccionados com materiais diversos, 

explorando a intensidade do som (forte/fraco) e amplificar a intensidade das músicas cantadas e tocadas por meio de 
microfones e comparar sua vibração, tateando caixas de som durante a execução.  

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO   
 Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos 
 

MEIO AMBIENTE: ANIMAIS   
 Importância dos animais 
o Tipos de Animais  
o Necessidades dos animais 
o Cuidados com os animais  
o  Animais ameaçados de extinção   

CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS   
 Imitar gestos e movimentos de animais. (BB)  

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS   
 Experimentar e reconhecer a relação entre texturas/objetos/materiais, utilizando-os em diversas criações artísticas.

 Explorar e manipular materiais tridimensionais com diversas superfícies, planos, formas, volumes e objetos (areia 

molhada, argila, massa de modelar, dentre outros), modelando suas formas e texturas para criar obra artística.  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES   

 Compartilhar com outras crianças situações de cuidado de animais nos espaços da instituição e fora dela.

 Identificar alguns animais ameaçados de extinção, desenvolvendo pensamento crítico sobre a caça e a criação em 

cativeiro.
 Valorizar os cuidados básicos com os animais (higienização, vacinação, alimentação, carinho).

 Compreender as necessidades vitais dos animais, discutindo a importância da preservação de seu habitat natural para 

a satisfação de tais necessidades.
 Conhecer o ciclo de vida dos animais. (CBP)

 Identificar os animais a partir da observação de suas características físicas, tipo de alimentação, habitat, modos de 

locomoção e sua relação com o ambiente e outros seres vivos. 
 

AS CIDADES E O TRÂNSITO  
(de 23 a 27 de Setembro)  

 Tipos de Transporte  
 Veículos de ontem e de hoje  
 Importância dos Sinais de trânsito   
 O que podemos fazer para um trânsito mais 

seguro  
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O EU, O OUTRO E O NÓS  
 
 Identificar a evolução dos meios de transporte, sinais de trânsito e discutir sobre as regras de trânsito em culturas 

diversas.

 Identificar os meios de transporte e alguns sinais de trânsito, bem como ações de segurança (uso da cadeirinha, cinto 

de segurança, faixa de pedestre) 
 

4º BIMESTRE:  
EU, CIDADÃO PLANETÁRIO   DIREITOS E DEVERES DA CRIANÇA




 A NATUREZA PEDE SOCORRO




 ATITUDES SUSTENTÁVEIS


  
DIREITOS E DEVERES DA CRIANÇA  

(de 07 a 11 de outubro)   
 Importância do Respeito 
o Direitos da Criança  

o  Respeito às diferenças  

o  Zelo com o Patrimônio Público   
O EU, O OUTRO E O NÓS   

 Reconhecer a importância da troca e da partilha dos brinquedos e outros materiais disponibilizados no grupo.

 Identificar e utilizar diferentes possibilidades de comunicação com as pessoas do convívio social, respeitando as 

regras sociais.
 Experimentar, nas relações, o sentimento de justiça e respeito à diversidade.  

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 
 
 Inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos  

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES   
 Desenvolver atitudes de manutenção dos espaços públicos, privados, coletivos e do meio ambiente. 
 

A NATUREZA PEDE SOCORRO  
 Mudanças na paisagem provocadas pelos  

seres humanos   
 Lixo: Para onde ele vai? o 
Poluição e desmatamento   

O EU, O OUTRO E O NÓS   
 Experimentar, nas relações, o sentimento de justiça e respeito à diversidade.  

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS  
 
 Explorar e manipular materiais tridimensionais com diversas superfícies, planos, formas, volumes e objetos (areia 

molhada, argila, massa de modelar, dentre outros), modelando suas formas e texturas para criar obra artística.  
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES  

 
 Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos 

envolvendo fenômenos naturais e artificiais.

 Identificar componentes que formam determinadas paisagens do meio ambiente (rios, vegetações, construções, 

campos, mar, montanhas, seres vivos), distinguindo entre paisagens naturais e modificadas (pela ação humana ou 
pela ação da natureza), de modo a desenvolver atitudes de respeito e cuidado.


 Compreender as necessidades vitais dos seres vivos, discutindo a importância da preservação de seu habitat natural 

para a satisfação de tais necessidades.
 Identificar alguns elementos poluidores e os efeitos para o meio ambiente.
 Observar e explorar a paisagem do entorno da instituição de Educação Infantil.

 Levantar hipóteses a respeito dos processos de transformação das propriedades dos objetos (som, odor, mudanças 

de forma ou tamanho, consistência, temperatura, luzes, etc.) (CBP)

 Participar de pesquisa sobre a ação da luz, do calor, do som, da força e do movimento, a exemplo do cozimento dos 

alimentos e a relação entre um impulso e o ganho de velocidade de um carrinho. 
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ATITUDES SUSTENTÁVEIS 
 Reciclagem  
 Uso consciente dos recursos 
naturais o Valores e Atitudes 
o  Direitos da Natureza (Carta da Terra)  

 

O EU, O OUTRO E O NÓS 
 
 Desenvolver, gradativamente, a capacidade de fazer escolhas, identificando situações de risco nos diferentes espaços 

e reagindo com atitude de cuidado.

 Realizar pequenas tarefas do cotidiano que envolvam atitudes de manutenção, preservação e cuidados com os 

pertences pessoais e coletivos.
 

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 
 
 Produzir tintas alternativas a partir de materiais naturais (pó de café, urucum, cenoura, beterraba, folhas verdes, 

terras, dentre outros), utilizando-as em estado original ou acrescentando cola na formulação
 

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 
 
 Conhecer princípios da “Carta da Terra para Crianças”.

 Realizar ações relacionadas ao consumo sustentável (economia de matéria prima, água, energia) e atitudes como 

reduzir, reciclar e reutilizar, desenvolvendo práticas de cuidado com o meio ambiente.

 Compreender e incentivar entre seus pares a conservação, o uso racional e o reaproveitamento de objetos utilizados 

individual e coletivamente.

 Observar e discutir questões sobre a vegetação nativa e as transformações que ocorrem a partir de construções na 

cidade ou no campo.

 Realizar ações relacionadas ao consumo sustentável (economia de matéria-prima, água, energia) e atitudes como 

reduzir, reciclar e reutilizar, desenvolvendo práticas de cuidado com o meio ambiente.

 Compreender e incentivar entre seus pares a conservação, o uso racional e o reaproveitamento de objetos utilizados 

individual e coletivamente.
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Conhecimentos linguísticos articulados 

com textos  
 Símbolos: identificação e diferenciação 

(letras, números, figuras, etc)

 Alfabeto
 Relação letra/som




 Topologia de letras




 Tipos de letras (maiúscula e 
minúscula)



 Identificação de consoantes e 
vogais



 Diferentes sons da mesma 
letra e som aberto e 
fechado das vogais



 Acentos gráficos que 
diferenciam sons abertos 
e fechados (´^)



 Ordem alfabética




 Palavras  Letra inicial (consciência 
fonológica – Aliteração)



 Letra final (consciência fonológica




– Rima) 

 Sílaba (consciência fonológica – 
identificar o som da sílaba na 
palavra)



 Segmentação oral do número de 
letras e sílabas



 Relação de letras, palavras e 
imagens



 Escrita de palavras canônicas 
(consoante + vogal)



 
LEITURA/ INTERPRETAÇÃO 

 Leitura objetiva
 Texto verbal, não-verbal e multimodal
 Tipo textual: descritivo

 
Estruturas lógicas ou processos mentais  
 Conservação
 Correspondência
 Comparação
 Classificação
 Sequenciação
 Seriação
 Ordenação
 Inclusão

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES  
 Diferenciação do número e outros símbolos 

gráficos
 Função social do número  Indicador de quantidade 

(cardinalidade)


 Indicador de posição (ordinal)


 Código (número de telefone, placa de 
carro, etc)



 Medidas de grandeza (2kg, 3 dias, ½ 
metro, R$ 5,00, etc)



 Sistema de numeração decimal 
(NUMERAIS)  Registro, leitura e escrita numérica de 

quantidades até 10


 Quantificação de coleções


 Correspondência biunívoca


 Sequência numérica


 Zoneamento


 Conservação de quantidade


 Relação de quantidade/quantidade, 
quantidade/símbolo, 
símbolo/quantidade



 Agrupamento e desagrupamento de 
quantidades



 Composição da dezena e meia dezena


 Antecessor e sucessor


 Ordem crescente e decrescente


 

 
 

Ambiente    • Eu: nome, • Preservação do 
• Água – importância, sobrenome (conteúdo ambiente (familiar, 
características e uso histórico e afetivo).  escolar  e 
sustentável.    •  Documentos circunvizinho) e dos 
• Ações do homem no pessoais, Certidão de recursos naturais.  
ambiente: ambientes nascimento, cartão de • Práticas de 
naturais e ambientes vacina, registros.  conservação  e 
construídos    • Registros da história desenvolvimento de 
(preservação  do pessoal: autorretrato, atitudes  sustentáveis 
ambiente  em  que preferências, desejos. (redução do consumo, 
vive)     •   Eu   e   a   família: reciclagem).   

• Poluição do meio convivência familiar, • Espaço da casa:  

ambiente     valorização e respeito  minha casa, 
      aos Membros da  meu   

Ser humano e saúde família; História de  endereço,  
      vida familiar.   meu telefone 
• Órgãos  dos • Vida em família:      

sentidos;      identificação     

• Identificação das  dos membros     

partes do corpo  da família;      

humano  (cabeça,  relações de      

tronco e membros).  parentesco,      

• Semelhanças e  normas e      

diferenças entre os  regras      

seres humanos    familiares.       
 Cuidados com o 
corpo 
 Higiene 
 Alimentação 
saudável 
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 Descrição oral da sala de aula




 Criação de textos orais e 
coletivos a partir de imagens



 Gêneros  Lista (ordem alfabética, 
contexto semântico, etc)



 Rótulos




 Embalagens




 Logomarcas




 Cartaz




 Manuseio de suportes textuais (livros, 

revistas, jornal, gibi, folhetos, folder, 

encartes, cartão, panfleto, etc.)

PRODUÇÃO ESCRITA  
 Escrita de palavras 

simples (canônicas)
 Produção textual coletiva de listas

 
GRANDEZAS E MEDIDAS   Medida de tempo




 Breve histórico das medidas de tempo 

 Noções de tempo (antes, durante e 
depois)



 Rotina


 Calendário (dia, semana, mês e ano)


 Relógio (digital e analógico)


 Manhã, tarde e noite


 Hora inteira e meia hora


 Noção de intervalo de tempo e seu uso 
para realizar atividades diversas.



 Registros pictóricos orais ou escritos 
das experiências matemáticas 
vivenciadas envolvendo a utilização de 
medidas não padronizadas (exemplo: 
fases da lua) e convencionais (hora, 
meia hora)



 

ESPAÇO E FORMA   Reconhecimento da corporeidade 
(semelhanças, diferenças e respeito às 
singularidades)



 Orientação e deslocamento: no espaço 
vivido, em trajetórias familiares (casa, 
escola, vizinhança)



 Representação e localização de objetos 
e de pessoas



 Noção de lateralidade, posicionamento e 
comparações



 Acima/abaixo, em cima/embaixo, 
direita/esquerda, em frente/atrás, no 
meio, ao redor, dentro/fora, 
antes/depois, ao lado, entre, 
horizontal/vertical, maior/menor, igual, 
inferior/superior



 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO   Registro de forma variada da coleta de 
informações em situações de 
pesquisa, jogos e brincadeiras



 Construção de gráfico simples (gráfico de 
coluna)
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Conhecimentos linguísticos articulados 

com textos 
 Alfabeto
 Relação letra/som




 Topologia de letras




 Tipos de letras (maiúscula e 
minúscula)



 Identificação de consoantes e vogais




 Palavras
 Nasalização




 M e N em final de sílaba




 Uso do til




 Sílaba (consciência fonológica – 
identificar o som da sílaba na palavra – 
início, meio e fim)



 Segmentação oral e escrita do número 
de letras e sílabas



 Oposição surda/ sonora (diferenças 
sonoras entre: P/B, T/D, F/V)



 Palavras novas a partir de outras, 
trocando letras e sílabas (PATO/MATO, 
GADO/DADO)



 Relação de letras, palavras e imagens




 Escrita de palavras canônicas (consoante + 
vogal) e não canônicas (autoditado)

 Frases: uso do ponto final
 
LEITURA/INTERPRETAÇÃO 

 Leitura objetiva
 Regionalismos (aspectos culturais)
 Tipo textual: injuntivo
 Textos instrucionais




 Gêneros (características composicionais, 
finalidade, assunto principal, identificação 
do suporte)
 Receita




 Convite


 
Estruturas lógicas ou processos mentais  

 Conservação
 Correspondência
 Comparação
 Classificação
 Sequenciação
 Seriação
 Ordenação
 Inclusão

NÚMEROS E OPERAÇÕES 
 Sistema de numeração decimal 

(NUMERAIS)  Registro, leitura e escrita numérica de 
quantidades até 20



 Quantificação de coleções


 Correspondência biunívoca


 Sequência numérica


 Zoneamento


 Conservação de quantidade


 Relação de 
quantidade/quantidade, 
quantidade/símbolo, 
símbolo/quantidade



 Agrupamento e 
desagrupamento de 
quantidades



 Composição da dúzia e meia 
dúzia



 Antecessor e sucessor


 Ordem crescente e decrescente


 Par e ímpar


 Contagem de 2 em 2




 Sistema monetário  Reconhecimento de cédulas e 
moedas



 Resolução de situações-problema 
com as ideias da adição e subtração 
(registro pictórico)



 Adição 

 
• Plantas:  
 características 
 partes das plantas  
 importância para o 
meio ambiente  
• Ocorrências do dia e 
da noite (diferenças e  
semelhanças entre 
dia e noite)  
• Posições do Sol 
durante o dia e suas 
relações com as 
sombras  
• Importância do Sol 
para a manutenção 
da vida 

  
 A Escola  • Espaço da  escola: 
- Normas  e  regras sala de aula, espaços 
escolares  brincantes, sala de 
- Valorização do leitura, demais 
patrimônio escolar  dependências.  

- Espaços da Escola - pontos comuns e  
 Eu   e   o   outro:   semelhantes; 
diversidade   referências da escola. 
sociocultural  - posições: (direita, 
•  Minhas esquerda,  interior, 
características:  exterior; vizinhança, 
semelhanças e separação); espaço 
diferenças  com externo da escola. 
relação ao outro - ligação da escola 
• Interesses, com outros lugares 
brincadeiras, traços, • Paisagens da  sua 
regras pessoais, escola e locais 
responsabilidades. próximos a sua 

• Representações 
residência  

•  (localização, 
 

dos 
 

 utilização   
 

diferentes 
  

 reorganização e 
 

espaços  conservação).  
    

    • Espaço da sala 
     de aula: a 
     Posição 
     De 
     objetos e 
     estudante 
     s: frente, 
     atrás, em 
     cima, 
     embaixo; 
     dimensõe 
     s (altura, 
     comprime 
     nto, 
     largura). 
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 Bilhete




 Manuseio de suportes textuais (livros, 

revistas, jornal, gibi, folhetos, folder, 
encartes, cartão, panfleto, etc.)

 
PRODUÇÃO ESCRITA 

 Produção de frases
 Produção textual coletiva/individual de 

receitas
 Produção textual coletiva/individual de 

convite
 Produção textual coletiva/individual de 

bilhete

 Ideias (juntar e acrescentar)


 Uso de material concreto (vivência de 
situações do cotidiano)



 Registro pictórico de 
situações-problema



 Subtração  Ideias (retirar, comparar e 
completar)



 Uso de material concreto (vivência de 
situações do cotidiano)



 Registro pictórico de 
situações-problema



 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

 Medida de tempo


 Relógio (digital e analógico) 
Manhã, tarde e noite Hora 
inteira e meia hora



 Noção de intervalo de tempo e 
seu uso para realizar atividades 
diversas.



 Registros pictóricos orais ou 
escritos das experiências matemáticas 
vivenciadas envolvendo a utilização de 
medidas não padronizadas (exemplo: 
fases da lua) e convencionais (hora, 
meia hora)



 

ESPAÇO E FORMA 
 Sentidos:

o Para baixo/para cima, 
o Por baixo/por cima, o 
Para dentro/para fora, 
o Para trás/para frente, por detrás/ pela 

frente, 
o  Através de, 
o Para a direita/para a esquerda, 
o Horizontal/vertical   Figuras planas (nomenclatura e 

percepção no dia a dia)


 Triângulo, quadrado, círculo, 
retângulo



 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
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 Registro de forma variada da coleta 
de informações em situações de 
pesquisa, jogos e brincadeiras



 Construção de tabela


 
 
 
 

 

CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 
ARTICULADOS COM TEXTOS 

Alfabeto  Topologia de letras (uso da letra 
cursiva)



Palavras  Sílaba (consciência fonológica 
– identificar o som da sílaba na 
palavra – início, meio e fim)



 Segmentação escrita do número 
de letras e sílabas



 Relação de letras, palavras e 
imagens



 Adjetivação oral (atribuição de 
qualidade/características)



 Verbos ( perceber e nomear 
ações)




Escrita de palavras não canônicas 
(sílabas complexas)

Frases: Ponto de Interrogação
 
LEITURA/INTERPRETAÇÃO 

Leitura inferencial e avaliativa
Tipo textual: narrativo  Elementos que compõem a 

narrativa


 Personagem (QUEM?)




 Lugar/espaço (ONDE?)




 Ações (O QUÊ?)




Leitura de narrativas somente com 
imagens

Ilustração de músicas e contos de fada

 
 
 
 

 

NÚMEROS E OPERAÇÕES 
 Sistema de Numeração Decimal:




 Quantificação de coleções ou eventos;
 Correspondência biunívoca;
 Sequência oral numérica;
 Zoneamento (os contados e a contar);
 Conservação de quantidade.
 Relação entre: 

Quantidade/quantidade, 
Quantidade/símbolo, 
Símbolo/quantidade.

 Formação de grupos (grupos de 10 – 
unidade para dezena)

 Valor posicional dos números
 Nomenclaturas: unidade, dezena.
 Registro, leitura e escrita numérica de 

quantidades até 59; 
 Comparações entre números: 
o Números pares e ímpares 

o  Antecessor e sucessor  

o Ordemcrescente e decrescente 
 

o  Agrupamentos e 
desagrupamentos de 
quantidades  até  59 (material 
concreto)   

 Contagem de 5 em 5, 3 em 
3, 10 em 10  

 Multiplicação  Ideias (agrupar parcelas iguais, 
combinações, configuração retangular)



 Uso de material concreto 
(vivência de situações do cotidiano)



 Registro pictórico de


 
 
 
 

 

 Animais  e  plantas: 
classificaçãoe  
características - 
locomoção, 
movimento, 
alimentação,  
revestimento do 
corpo, interação com 
o ser humano, etc. (a 
partir de critérios 
estabelecidos pelos 
estudantes). 
 

 Relação dos 
seres 
vivos 
com o 
ambiente: 
falta de 
alimento, 
desmata 
mento, 
captura, 
predação  
,  
situações 
ambientai 
s, 
extinção. 

 
 
 
 

 
 

•   Eu   e   o   outro: • Espaço da 
diversidade  vizinhança: a rua 
sociocultural  onde moro, comércio 
• Reconhecimento do local, espaços de 
contexto da lazer, órgãos públicos 
desigualdade étnico- (posto de saúde, 
racial, sociocultural  e delegacias, hospitais, 
de gênero na escolas).   

sociedade.  •  Registros 
 Conhecimento   da   cartográficos  (mapas, 
história de guias de ruas, 
comunidades   locais, endereços);  

rurais, quilombolas, maquetes, globo 
indígenas e outras na terrestre.   

região em que vive. • Representações dos 
  diferentes espaços 
  • Comunidades rurais, 
  quilombolas e 
  indígenas.  
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como forma de interpretação do tema 

abordado  
Gêneros (características composicionais, 

finalidade, assunto principal, 

identificação do suporte)
 Conto de fada




 Lenda




 Parlenda




 Trava-língua




 Adivinhação




 Cantigas de roda




Manuseio de suportes textuais (livros, 

revistas, jornal, gibi, folhetos, folder, 
encartes, cartão, panfleto, etc.)

 
PRODUÇÃO ESCRITA 

Uso do caderno
Produção de frases
Criação de histórias por meio de 

desenhos
Reconto de histórias por meio da 

oralidade, escrita e desenho

situações-problema  
 
GRANDEZAS E MEDIDAS 

 Medida de comprimento




 Histórico




 Instrumentos de 
medidas não 
convencionais (palmo, 
pé, passos, fitas, etc)



 Instrumentos de 
medidas 
convencionais



 Reconhecimento da 
medida padrão: metro



 
ESPAÇO E FORMA   Figuras espaciais 

(nomenclatura e percepção no 
dia a dia)



 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO   Registro de forma variada da 

coleta de informações em 
situações de pesquisa, jogos e 
brincadeiras



 Organização das informações




 Leitura, interpretação e 
análise de tabelas simples.
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CONHECIMENTOS LINGUÍSTICOS 
ARTICULADOS COM TEXTOS 

Alfabeto  Topologia de letras (uso da letra 
cursiva)



Palavras  Sílaba (consciência fonológica 
– identificar o som da sílaba na 
palavra – início, meio e fim)



 Segmentação escrita do número 
de letras e sílabas



 Relação de letras, palavras e 
imagens



 Adjetivação oral (atribuição de 
qualidade/características)



 Verbos ( perceber e nomear 
ações)




Escrita de palavras não canônicas 
(sílabas complexas)

 
LEITURA/INTERPRETAÇÃO 

Leitura inferencial e avaliativa
Tipo textual: narrativo  Elementos que compõem a 

narrativa


 Personagem (QUEM?)




 Lugar/espaço (ONDE?)




 Ações (O QUÊ?)




Leitura de narrativas somente com 
imagens

Ilustração de músicas e poemas como 

forma de interpretação do tema 

abordado
Gêneros (características composicionais, 

finalidade, assunto principal, 

identificação do suporte)
 fábula



 
NÚMEROS E OPERAÇÕES   Sistema de Numeração Decimal:




 Quantificação de coleções ou eventos;
 Correspondência biunívoca;
 Sequência oral numérica;
 Zoneamento (os contados e a contar);
 Conservação de quantidade.
 Relação entre: 

Quantidade/quantidade, 
Quantidade/símbolo, 
Símbolo/quantidade.

 Formação de grupos (grupos de 10 – 
unidade para dezena)

 Valor posicional dos números
 Nomenclaturas: unidade, dezena.
 Registro, leitura e escrita numérica de 

quantidades até 99;
o Comparações entre números: 
o Números pares e ímpares 
o  Antecessor e sucessor 
o Ordemcrescente e decrescente 

 
o  Agrupamentos e 

desagrupamentos de 
quantidades  até  59 (material 
concreto)   

 Contagem de 5 em 5, 3 em 
3, 10 em 10  

 Divisão
 Ideias (partilha e medida)




 Uso de material concreto 
(vivência de situações do cotidiano)



 Registro pictórico de 
situações-problema



 
GRANDEZAS E MEDIDAS   Medidas de massa (quilo) e 

capacidade (litro)


 Histórico




 Instrumentos de


 

  
Recursos  • Declaração dos 
Tecnológicos  Direitos da Criança 
   • Autopercepção e 
• Invenções e relacionamento com o 
descobertas  outro   

realizadas pela • Convívio escolar: 
humanidade no respeito, justiça, 
ambiente familiar  solidariedade  no  
 Transformações ambiente escolar. 
científicas e suas • Ações voluntárias 
influências no meio como expressão da  
físico e social alteridade humana 
 Matérias-primas:   •   Conhecimento   e 
borracha, metais, respeito da sua 
plástico e papel. religiosidade e da do 
  outro   

  • Convivência humana 
  e ações éticas  
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  Poema (leitura, declamação, 
brincadeiras, comparação com 
o texto em prosa)



 Ritmo, rima, verso, 
estrofe e silhueta




Manuseio de suportes textuais (livros, 

revistas, jornal, gibi, folhetos, folder, 

encartes, cartão, panfleto, etc.)
 
PRODUÇÃO ESCRITA 

Uso do caderno
Produção de frases
Criação de histórias por meio de 

desenhos
Reconto de histórias por meio da 

oralidade, escrita e desenho
Produção de poema
Ilustração de poema 

medidas  
convencionais   Reconhecimento da 
medida padrão: quilo e 
litro


 
ESPAÇO E FORMA   Figuras espaciais 

(nomenclatura e percepção no 
dia a dia)



 
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO   Registro de forma variada da 

coleta de informações em 
situações de pesquisa, jogos e 
brincadeiras



 Organização das informações




 Leitura, interpretação e 
análise de gráficos de colunas 
(pictórico)



 
Decodificação de sinalizações, placas e 
códigos mais significativos no contexto 
sociocultural.  

 

 Dominância lateral




 Esquema corporal (equilíbrio, percepção sensorial).




 Elementos psicomotores ligados a movimentos manipulativos, locomotores e combinados, compreendendo noções de lateralidade, tempo e espaço.




 Habilidades locomotoras: caminhar, correr, pular, saltar, elevar-se, galopar, deslizar, saltar obstáculos, escalar.




 Habilidades manipulativas propulsivas: - arremessar, chutar, atingir, rebater, quicar, rolar.




 Dominância lateral




 Esquema corporal (equilíbrio, percepção sensorial).




 Elementos psicomotores ligados a movimentos manipulativos, locomotores e combinados, compreendendo noções de lateralidade, tempo e espaço.




 Habilidades locomotoras: caminhar, correr, pular, saltar, elevar-se, galopar, deslizar, saltar obstáculos, escalar.




 Habilidades manipulativas propulsivas: - arremessar, chutar, atingir, rebater, quicar, rolar professor e ou alunos, incluindo jogos cooperativos.




 Conceitos de cooperação e competição, visando ações cooperativas em práticas de atividades motoras.




 Jogos com regras adaptadas que possibilitem a participação de alunos com necessidades especiais




 Criação e adaptação de jogos s e materiais para utilização em atividades lúdico-recreativas




 Ritmos e expressividade corporal: danças, mímicas e imitações (ex.: pessoas e animais, danças juninas, brincadeiras cantadas, cantigas de roda, etc.).




 Jogos da cultura popular, afro-brasileira e indígena, valorizando a inclusão e a diversidade étnico- racial existente no país.
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 Expressão corporal por mímicas e imitações de pessoas e animais


 
 
 
 
 
 

 

Plástica e Cênica 
 
 Elementos básicos: ponto, plano, textura, formas, volume, luz, linha 
 Autorretrato e releitura 
 Desenho de observação (paisagens, objetos, pessoas etc.) 
 Criação livre de desenhos, pinturas, colagem, esculturas, modelagem e construções 
 Pesquisa de elementos, cores e formas presentes na fauna e flora do Cerrado 
 Pesquisa de elementos encontrados na natureza (folhas, pedras, terra, etc.)  
 Técnicas artísticas com variados instrumentos e materiais (pincéis, lápis, giz de cera, 
papéis, tintas, argila) e outros meios (fotografias, vídeos, computação gráfica,  
etc.) 
 Elaboração de trabalhos em suportes de tamanhos, formas e texturas variadas 
 Observação das cores presentes na natureza em diferentes épocas do ano  
 Apreciação de obras de artistas que utilizam a temática da natureza para 
composição do trabalho plástico  
 Elaboração plástica a partir de leitura de imagens de artistas brasileiros  
 Produções artísticas próprias e de outros (apreciação, observação análise, 
interpretação, criação e valorização)  
 Arte como manifestação da cultura e identidade de um povo. (Matrizes brasileiras) 
 Manifestações folclóricas e populares 
 Cores primárias e secundárias 
 Cores frias e cores quentes 
 Cores na natureza e as produzidas pelo homem  
 Criação de desenhos, pinturas, esculturas e construções a partir de temáticas 
pesquisadas  
 Elementos básicos da linguagem visual: relação entre texturas, formas, ritmos, 
movimentos e equilíbrio  
 Figura-fundo: relações de proporção (colagem e desenho) 
 Noção espacial. 
 Apreciação de obras artísticas variadas  
 Espaços de informação e de comunicação artística / cultural: museus mostras, 
exposições, galerias, oficinas, ateliês, pontos turísticos e outros  
 Cenas corporais 
 Improvisação teatral 
 Jogos dramáticos 
 Comunicação espontânea de diferentes sensações: olhar, ver, escutar, ouvir, comer,  

 
 
 
 
 

 

Música 
 

 Sons corporais, ambientais e silêncio (pausa). 
 Elementos de som (altura, intensidade, duração e timbre)  
 Estilos / gêneros musicais (folclórico, popular, erudito do Brasil, do mundo e 
outros)  
 Pulsação (percepção do tempo forte da música e da palavra) 
 Noções de ritmo, melodia e harmonia 
 Registro de sons (escrita musical espontânea, partitura alternativa)  
 Confecção de instrumentos com elementos da natureza como: galhos de 
árvores, folhas, vagens, sementes e bambus  
 Banda rítmica (com instrumentos convencionais ou de materiais reutilizáveis)  
 Canções de ritmos diversos: cantigas de roda, marchinhas, marchas, samba, 
rock, valsa, baião, indígenas e africanas, entre outros  
 Brinquedos cantados e jogos folclóricos: ciranda, canções folclóricas, indígenas, 
africanas, sobre bichos e marchinhas carnavalescas 
 Dramatização e sonorização de histórias 
 Criação de histórias sonorizadas 
 Arranjo e composição musical 
 Formação de conjuntos instrumentais e vocais 
 Canto e cuidados com a voz 
 Grupos locais: bandas e artistas que surgiram na localidade em que vivem 
 Músicas cívicas 
 História e músicas de compositores locais 
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pegar e cheirar, etc. 
 Diálogo: improvisação de pequenas cenas 
 Expressão corporal 
 Expressão vocal  
 Interpretação de personagens de narrativas e textos infantis, de espetáculos teatrais, 
histórias em quadrinho, filmes, propagandas, desenhos animados e programas infantis 
de TV  
 Dramatização de histórias  
 Elementos teatrais visuais e sonoros: máscaras, maquiagem, cenário, sonoplastia, 
figurino e iluminação  
 Movimentos expressivos: ações dramáticas por meio da exploração de 
deslocamentos, de planos, de peso e de fluência.  
 Expressividade corporal em movimentos socioculturais (frevo maracatu, quadrilha, 
samba, capoeira) e outros do contexto 
 Conhecimento e identificação do texto dramático  
 Espaços de informação e de comunicação artística / cultural: teatros, salas de 
apresentação e outros  

 

                        

                        
Leitura e interpretação    Trabalho com os processos mentais ao Ambiente   •  A  vida  em  família: • Preservação  Do 


 Elementos  que  compõem  os  gêneros longo do ano  • Água: importância identificação dos ambiente  e Dos 
 textuais,   finalidade,   função   social   e (Conservação, Correspondência,  características  e uso membros da família, recursos  Naturais 
 suporte.     Comparação, Classificação, Sequenciação, sustentável  relações  de (economia de água e 
Roda de conversa: Regras para escuta, Seriação, Ordenação, Inclusão).  • Transformações  e parentesco, normas e luz)     

  

mudanças 
 

dos regras familiares. • Reutilização 
 

de  fala e manutenção do tema.       
     

estados físicos da • Histórico da família: materiais: redução do 
 Manuseio e  Identificação  de  suportes  / Números e operações 

 
 

água: sólido, líquido e sobrenomes, origem, consumo, reciclagem,  

Portadores 
   

 Diferença  entre  número  de  outros sinais     gasoso.   fatos  familiares reaproveitamento.   


 TEXTOS: VERBAL,  NÃO VERBAL E gráficos. 
      

 • Ações do homem no importantes,  • Espaço familiar: 
 

MULTIMODAL. 
   

 Função social do número: 
  

     ambiente: ambientes • Tempo familiar: o dia percepção do espaço 


 TIPO TEXTUAL: NARRATIVO 
 

 Indicador de quantidade de elementos de  naturais  e ambientes a dia da família: da casa,  interno e 
   Gênero Textual: Conto de Fadas  uma coleção;  construídos  acontecimentos externo;  organização, 

 Características textuais    Posição (ordem);  (preservação do significativos de divisão de funções do 
 Identificação das personagens  Código (Nº de telefone, placa de carro) e ambiente em que época da sociedade espaço; espaço  e 

  principais (quem?) e lugar (onde?).   Medidas  (2  kg,  3  dias,  24  horas, meio vive)  
meio 

em que vive. 
criança: 

relação  da família - 
TIPO TEXTUAL:    metro, R$ 5,00, etc...).  • Poluição  do • Tempo da subsistência, trabalho, 

     

ambiente 
  

sequência do dia  a escola, lazer. 
  

 INSTRUCIONAL/INJUNTIVO   
 Sistema de Numeração Decimal: 

     
    

Ser humano e saúde dia,   acontecimentos 
      

 
 Gêneros Textuais: 

  
 Quantificação de coleções ou eventos; • Organização 

  

       importantes como   
 

Bilhete 
   

 Correspondência biunívoca; 
      

espacial da cidade;      • Órgãos dos aniversários,   
 

Carta (livro:  A verdadeira  História de  Sequência oral numérica; 
   

caracterização 
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Chapeuzinho Vermelho)  


 Cartazes Informativos e Anúncios 

publicitários – levantamento de hipóteses 

sobre produtos, informações explícitas, 

finalidade e construção de senso crítico. 

 

Conhecimentos linguísticos articulados 

com textos: 
 Alfabeto:




 Topologia das letras (diferentes tipos 
de letra, traçado).

 Tipos de letras (maiúsculo e 
minúsculo),

 Ordem alfabética
 Identificação de consoantes e vogais.

 CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA:




 Relação de palavras com imagens
 Exploração de sons iniciais (aliteração) 

ou finais (rimas) das palavras
 Segmentação oral e escrita, da palavra, 

em sílabas.
 Identificação do som da sílaba na . 

palavra
 Relação entre grafema (letra) e fonema 

(som) – na leitura e na escrita  Correspondências regulares diretas entre 
letras e fonemas: P/B, T/D F/V.



 Correspondências regulares contextuais 
entre letra ou grupo de letras e seus 
sons:



 G/GU (garoto/guerra);  Nasalação: Uso do M e N no final da 
sílaba.



 Estruturas silábicas: CV, VC, CCV, CVC, 
CVV, V, CCVCC, CVCC e outras.



 Vocabulário  -  ampliação  a  partir  da




compreensão de significados 

contextualizados 
 Segmentação  de   palavras  no   texto



 

 Zoneamento (os contados e a contar);  sentidos.    comemorações,  fatos física e econômica; 
 Conservação de quantidade.  • Identificação   das do ano que passou ou serviços; 

 Relação entre: Quantidade/quantidade, partes e noções que está vivendo.  

básicas das funções 
  

 
Quantidade/símbolo, Símbolo/quantidade. • Linha do tempo, 

 
 

do corpo  humano e 
 

 Formação de  grupos  (grupos  de  10 – fases da vida 
 

sua  relação com os  
 

unidade para dezena) 
 

(infância, 
 

  sentidos  (visão,  

 Valor posicional dos números 
  

juventude, velhice), 
 

 audição, tato, paladar,  

 Nomenclaturas: unidade, dezena.  olfato).    datas significativas  
    

para a família 
 

 Registro, leitura e  escrita  numérica de • Cuidados com o 
 

(aniversários, 
 

 
quantidades até 99; 

 
corpo: 

    

     comemorações).  
 

o  Comparações entre números: 
 

- Higiene 
    

       

 o  Números pares e ímpares  -  Alimentação   
  

saudável 
     

 o  Antecessor e sucessor       
  

- Prevenção de 
  

 o  Ordem crescente e decrescente    
  

doenças 
     

 
o  Agrupamentos e desagrupamentos de 

     
        

 quantidades até 99 (material concreto)  - Prevenção de    


 Adição  (ações  de  juntar  e  acrescentar).   acidentes   



USO DE MATERIAL CONCRETO    doméstic   

Registros pictóricos, orais e/ou escritos de   os    
        

 situações-problema  envolvendo  as  ideias        

 da adição.            
 

Grandezas e medidas 
 Utilização de medidas não padronizadas.




 Comparação de grandezas de mesma 
natureza, por meio de estratégias 
pessoais e pelo uso de instrumentos 
de medidas não convencionais e 
convencionais.



 Reconhecimento de instrumentos de 
medidas e seus significados nos 
contextos sociais.



 Medida de tempo:




 Breve histórico das medidas de tempo
 Noções de tempo (ontem, hoje, 

amanhã; dia, semana, mês e ano; 

manhã, tarde e noite).
 Medida de tempo: hora inteira, meia 

hora.
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considerando a hipossegmentação e a 

hipersegmentação 
 Substantivo Comum e Próprio




 Uso da letra maiúscula/minúscula).
 Identificação na frase: Quem? O quê? Gênero do Substantivo: Masculino e 

feminino


 Pontuação: Uso do ponto final, ponto de 
interrogação e vírgula.



 Acentuação: Acento Agudo e Acento 
circunflexo



 

Produção escrita e oral 
 Uso adequado do caderno:




 Orientação da esquerda para a 
direita, de cima para baixo.

 Uso da margem e do parágrafo
 Translineação das palavras. Desenvolvimento da Oralidade (Reconto 
oral e produção)



 Produção de Frases.




 Produção de bilhetes coletivamente e/ou 
individual.



 Produção de cartas, coletivamente e/ou 
individual.



 Cartazes educativos – produção de acordo 
com o assunto trabalhado.



 Relatos espontâneos de acontecimentos, 
histórias e experiências vividas, orais e 
escritos.



 Leitura do relógio digital e analógico;
 Tempo familiar: o dia a dia familiar,
 Tempo escolar: bimestre, semestre, 

rotina escolar.
 Evolução do tempo: a semana, os 

meses, o ano. 
 

ESPAÇO E FORMA   Noção de lateralidade, posicionamentos e 
comparações:



 Acima de/abaixo de,
 Em cima de/em baixo de,
 À direita de/à esquerda de,
 Em frente de/atrás de, no meio de,
 Diante de, em torno de (ao redor de),
 Dentro/fora,
 Antes de/depois de,
 Ao lado de, entre,
 Horizontal/vertical, menor que/maior 

que,
 Igual a/inferior a/ superior a;
 Sentidos: 

 Para baixo/para cima, 
o Por baixo/por cima, o 

Para dentro/para fora,  
o Para trás/para frente, por detrás/ pela 

frente,  
o   Através de,  
o Para a direita/para a esquerda, 

o Horizontal/vertical 

 

Tratamento da informação   Leitura, interpretação e análise de gráficos de 
colunas.



 Organização dos registros das informações:


 Gráficos de coluna
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Leitura e interpretação   Roda de conversa: regras para escuta, fala 

e manutenção do tema.


 Manuseio e Identificação de suportes / 
portadores



 Interpretação nos três tipos de leitura: 
objetiva, inferencial e avaliativa.



 TIPO TEXTUAL: NARRATIVO




 Gênero Textual: Fábula
o  Caracterização  e  diferenciação  de 

diversos  gêneros  textuais  quanto  a 
aspectos composicionais mais 

marcantes, elementos que compõem 

o gênero, finalidade, função social e 

suporte.  TIPO TEXTUAL: 
INJUNTIVOINSTRUCIONAL



 Gêneros Textuais:




 Rótulos/Embalagens
 Receitas
 Convite
 Lista
 Reportagem (significativa): leitura, 

compreensão, identificação e escrita de 

manchetes.
 Modos  de  falar:  regionalismo,  sotaques,




adequação linguística à situação 
comunicativa. 

 

Conhecimentos linguísticos articulados 

com textos 
 Relação de palavras com imagens




 

 CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA:




 Exploração de sons iniciais (aliteração) 
ou finais (rimas) das palavras

 Identificação  do  som  da  sílaba  na

 
Trabalho com os processos mentais ao 

longo do ano  
Conservação, Correspondência, Comparação,  

Classificação, Sequenciação, Seriação,  
Ordenação, Inclusão). 

 

Números e operações 
 Sistema de Numeração Decimal:




 Formação da centena
 Nomenclatura: centena e meia centena
 Formação de agrupamentos (grupo de 

grupo/ dezena para centena)
 Registro, leitura e escrita numérica de 

quantidades até 399;
o  Valor posicional 
o Ordem crescente e decrescente 

o Antecessor e sucessor 
o  Pares e Ímpares 

o  Sequência numérica: 2 em 2, 3 em 3,  
5 em 5, 10 em 10.  

o  Relação entre:  
Quantidade/quantidade;  
Quantidade/símbolo;  
Símbolo/quantidade.  

 Agrupamentos e desagrupamentos de 
quantidades até 399   Subtração (ações de retirar e comparar e 

completar quantidades)


 
 Registros pictóricos, orais e/ou escritos de 

experiências matemáticas vivenciadas
a partir de situações-problema 

envolvendo a subtração (ações de retirar, 

comparar). 
 Fatos fundamentais da subtração em 

situações significativas que desenvolvam 

o cálculo mental. 

 
 Plantas: estrutura e 
funções de partes das 
plantas - nutrição e 
reprodução  
 Ciclos de vida 
vegetal (nascimento, 
crescimento, 
reprodução,  
envelhecimento e 
morte).  
- importância para o 
meio ambiente  

 
• Grupos de 
convivência: escola, 
comunidade.  
• Tempo escolar: 
bimestre, semestre, 
rotina escolar.  
• História de 
comunidades locais 
na região em que vive  
 Regras  sociais  em 
Diferentes grupos 

Estudados e  de  
acordo com os 
documentos: 
Declaração Universal  
dos Direitos 
Humanos, Estatuto da  
Criança e do 
Adolescente, 
 

Estatuto do 
Idoso. 

 
 Ambientes escolar e 
circunvizinho  
 Paisagens  da  sua 
Escola e locais  
próximos a sua 
residência 
 Profissões, produtos  
e serviços: 
características.  
 Atividades  
profissionais, 
costumes, modo e 
hábitos de vida. 
 

 Atividades 

produtivas na cidade 

onde a unidade 

escolar está 

localizada.  
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palavra  
 Relação entre grafema (letra) e fonema 

(som) – na leitura e na escrita Correspondências regulares contextuais 
entre letra ou grupo de letras e seus sons



 J (com as vogais a, o u);
 Uso do R/RR - r (rua, barata, honra, 

porta), rr (carro);
 E ou I (perde, perdi);
 O ou U (cachorro, cachorru). Segmentação de palavras no texto 
considerando a hipossegmentação e a 
hipersegmentação



 Pontuação – uso do travessão e dois pontos




 Substantivo: número do substantivo (singular 
e plural)



 Adjetivação (sem nomenclatura) – ênfase na 
atribuição de qualidade (como é?).



 

Produção escrita e oral 
 Desenvolvimento da Oralidade




 Produção textual de Receitas




 Produção de Convite




 Produção de Parágrafo (individual e/ou 
coletivamente).



 Contação de histórias




 Reconto oral e produção


 
 

 

Grandezas e medidas   Medidas de Comprimento




 História das Medidas de Comprimento.
 Utilização de medidas não padronizadas
 Utilização do corpo como unidade de 

medida.
 Reconhecimento de instrumentos de 

medidas e seus significados nos 

contextos sociais
 Medidas-padrão: Metro e centímetro.
 Sistema Monetário Brasileiro




 Reconhecimento e comparação de 
cédulas e moedas (trocas)

 Utilização de cédulas e moedas em 
situações-problema

 Composição de 1 real como uma centena 

de centavos. (R$1,00 = 100 X R$0,01; 1 

real = 100 centavos).

 

Espaço e forma 
 Orientação e deslocamento:




 No espaço vivido, em trajetórias familiares 
(casa, vizinhança, escola).

 Registro, relato e socialização de 
orientação e deslocamento no espaço.

 Representação e localização de objetos e 
de pessoas

 

Tratamento da informação 


 Organização dos registros das 

informações:  
 Tabelas simples;
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Leitura e interpretação   Elementos que compõem os gêneros 
textuais, finalidade, função social e suporte.



 Roda de conversa: Regras para escuta, fala 
e manutenção do tema.



 Manuseio e Identificação de suportes / 
portadores



 Leitura e interpretação nos três níveis: 
objetiva, inferencial e avaliativa.



 TIPO TEXTUAL: NARRATIVO




 Gênero Textual: Lendas
 Comparação e diferenciação de 

diversos gêneros textuais quanto a 

elementos que compõem o gênero, 

finalidade, função social e suporte.
 Escolha de suporte / portador mais 

apropriado para publicação do gênero 

produzido: mural, jornal da escola, 

caderno, livro, etc.
 Características físicas do personagem 

principal e do lugar, sequência de 

ações (começo, meio e fim) das 

narrativas.  TIPO TEXTUAL: 
INSTRUCIONAL/INJUNTIVO




 Gênero Textual: Regra de jogos, 
manuais.

 Leitura, compreensão e produção de.
 Gêneros Textuais:




 Parlendas
 Trava-línguas
 Adivinhações
 Cantigas de Roda

 

Conhecimentos linguísticos articulados 

 

Trabalho com os processos mentais ao 

longo do ano (Conservação, 

Correspondência, Comparação, 

Classificação, Sequenciação, Seriação, 

Ordenação, Inclusão).  
 

Números e operações 
 Sistema de Numeração Decimal:




 Formação de agrupamentos (grupo de 
grupo/ dezena para centena)

 Registro, leitura e escrita numérica de 
quantidades até 599;

 Valor posicional  
 Ordem crescente e decrescente o 
Antecessor e sucessor  
o  Pares e Ímpares  
o Sequências numéricas: 2 em 2, 3 em 3, 

5 em 5, 10 em 10. 
o  Relação entre: 

 Quantidade/quantidade




 Quantidade/símbolo,




 Símbolo/quantidade.


 
 Agrupamentos e desagrupamentos de 

quantidades até 599   Multiplicação (ações de agrupar parcelas 
iguais, combinações, proporcionalidade e



disposição retangular) USO DE 

MATERIAL CONCRETO. 

 Registros pictóricos, orais e ou escritos de 
situações-problema envolvendo a 
multiplicação (ações de agrupar parcelas 
iguais, combinações, proporcionalidade e 
disposição retangular).



 

Grandezas e medidas 
 Medidas de Capacidade



 

 
 

• Animais: 
• Reconhecimento do • Espaço Da 
contexto da comunidade:  

classificação e 
 

desigualdade   étnico- identificação das 
características - 

racial, sociocultural e características  

locomoção, 
 

de gênero na presente no espaço e 
movimento, 

sociedade.  na natureza da 
alimentação, 

 

• História de comunidade  da qual 
revestimento do 

comunidades  participam  

corpo, interação 
  

quilombolas,  • Comunidades rurais, 
com o ser 

 

indígenas e outras na quilombolas e 
humano, etc. (a 

região em que vive.  indígenas.  

partir de critérios 
  

      

estabelecidos por       

estudantes).        
 
 Ciclos de vida 

animal 
(nascimento, 
crescimento, 
reprodução, 
envelhecimento e 
morte). 
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 com textos:   Utilização de medidas não padronizadas 

Correspondências regulares  Breve    histórico das   Medidas de 

 contextuais  entre  letra  ou  grupo  de Capacidade    



letras e seus sons:   Reconhecimento de   instrumentos de 

C/QU (cadela/quilo);  medidas   e   seus   significados   nos 

  O ou U (bambu, bambo);  contextos sociais.   

  Z   em   início de   palavra   (zebra,  Comparação de grandezas  de  mesma 

 zangado);   natureza,   por   meio   de   estratégias 

  Uso do S/SS em palavras com som de pessoais e pelo uso de instrumentos de 

 S: s (sapo), ss (pássaro).  medidas não convencionais E 

  S com som de Z   convencionais.   


 Segmentação   de   palavras   no   texto  Uso  das  medidas-padrão:  Litro  e  meio 
considerando  a  hipossegmentação  e  a litro    

hipersegmentação       


 Concordância nominal para Espaço e forma  

aperfeiçoamento  de  textos:  gênero  e 


  Formas   geométricas   planas   em 

número   contextos variados:  


 Pronome  pessoal  (elemento  de  coesão   Percepção das formas geométricas nos 
para evitar repetições de nomes)  objetos.    

 

Produção escrita e oral 

   Identificação  de  formas  geométricas 

  planas    
 Recontos e reescrita de histórias mudando



 
 o início, o final ou outra parte. Tratamento da informação            


 Histórias  em  Quadrinhos:  exploração  de 


 Leitura,  interpretação e  análise De          
 inferências   e   previsões   a   partir   da tabelas simples.             

 sequência de imagens 


 Registro de forma variada da coleta de          


 Produção de Histórias a partir de imagens. informações em Situações De          


 Reconto de histórias pesquisa, jogos e brincadeiras.            


 Trabalho com textos lacunados               

          

          

          
 Leitura e interpretação Trabalho com os processos mentais ao  • Ocorrências do dia, • Grupos sociais  Meios de 


 Elementos  que  compõem  os  gêneros longo do ano   da noite e do ano.  família, escola e Comunicação 

 textuais,   finalidade,   função   social   e (Conservação, Correspondência, Comparação, •   Posições do Sol comunidade.    Meios de transporte 

 suporte. Classificação, Sequenciação, Seriação,  durante o dia e suas • Valores como  Representações 
Roda de conversa: Regras para escuta, Ordenação, Inclusão).    relações com as solidariedade,   dos diferentes     

sombras 
  

cooperação 
 

e  
fala e manutenção do tema. 

       
espaços 

 

     • Informações sobre a fraternidade.    
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  Manuseio e Identificação de suportes / 
portadores



 Leitura e interpretação nos três níveis: 
objetiva, inferencial e avaliativa.



 Escolha de suporte / portador mais 
apropriado para publicação do gênero 
produzido: mural, jornal da escola, caderno, 
livro, etc.



 TIPO TEXTUAL: POÉTICO




 Gênero Textual:




 Poema/Poesia
 Quadrinhas Leitura, compreensão, escrita e declamação 

de poemas.


 Exploração da rima e da musicalidade




 Ilustração (desenhos ou colagem de figuras) 
de poemas como forma de interpretação do 
tema abordado.



 

Conhecimentos linguísticos articulados  
com textos:   Correspondências regulares contextuais entre 

letra ou grupo de letras e seus sons:


 AM/ ÃO
 R final de sílaba

 Uso do til




 Verbos - apenas para perceber e nomear 
ações na leitura e escrita de textos



 Concordância verbal para aperfeiçoamento 
de textos: sujeito e verbo



 
 PRODUÇÃO ESCRITA E ORAL




 Produção de quadrinhas




 Uso de poemas lacunados, para 
completar com palavras que rimam.



 Produção de paródias.


Números e operações   Sistema de Numeração Decimal:




 Registro, leitura e escrita numérica de 
quantidades até 999; 

 Valor posicional  
 Ordem crescente e decrescente 
o Antecessor e sucessor 

o  Pares e Ímpares  
o Sequências numéricas: 2 em 2, 3 em 

3, 5 em 5, 10 em 10.  
o  Relação entre: 

 Quantidade/quantidade




 Quantidade/símbolo,




 Símbolo/quantidade.


 
 Agrupamentos e desagrupamentos de  

quantidades até 999.  
 Comparações entre números: quem é 

o maior, quem é o menor, quem está 

entre.   Divisão (ideias de repartir a coleção em 
partes iguais e determinação de 
quantas vezes uma quantidade cabe 
em outro). USO DE MATERIAL 
CONCRETO



 Registros pictóricos, orais e ou escritos




de experiências matemáticas 

vivenciadas a partir de situações-

problema envolvendo a divisão (ações 

de partilha). 

 Fracionamento da unidade para 
representar partilha: metade (meio) em 
situações do cotidiano



 

Grandezas e medidas 
 Medidas de Massa



 
 Utilização de medidas não padronizadas
 Breve histórico das Medidas de Massa
 Reconhecimento de instrumentos de 

medidas e seus significados nos 

 
duração do dia em 
diferentes épocas do 
ano  
 O movimento do Sol  
em relação ao 
horizonte e à projeção 
das sombras  
 Solo: importância e 
característica 
 Formação do solo e  
erosão em solo 
coberto e desmatado  
 Solo:preparo,  
plantação e uso 
sustentáveis  
Recursos 

Tecnológicos 

 
 Transformação de 
materiais e impacto 
sobre o meio  
 Invenções e 
descobertas 
realizadaspela  
humanidade na 
comunidade 
 

 Transformações  
científica 
s e suas 
influência 
s no meio 
físico e 
social 

 
 Crianças e ações 
voluntárias 
 
 Respeito às 

diferenças culturais 

e religiosas nos 

diversos ambientes 

 
 Registros 
cartográficos (mapas,
guias de ruas, 

endereços); 
maquetes, globo 

terrestre 
 Fenômenos 
naturais

 Terra:  modificações  
pelos fenômenos 
naturais  
 Diferenças e 
semelhanças entre as 
paisagens urbanas e 
rurais  
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contextos sociais.  
 Comparação de grandezas de mesma 

natureza, por meio de estratégias 

pessoais e pelo uso de instrumentos de
medidas não convencionais e 

convencionais. 
 Uso das medidas-padrão: Quilo e meio 

quilo.

 

Espaço e forma 


 Semelhanças  e diferenças entre as 

formas geométricas espaciais. 


 Formas geométricas espaciais em 

contextos variados:  
 Percepção das formas geométricas nos  

objetos.  
 Identificação de formas geométricas  

espaciais. 

 

Tratamento da informação 


 Organização dos registros das 

informações:  
 Tabelas simples;  
 Gráficos de coluna;  
 Construção de tabelas 

 

 

  
Plástica e Cênica Música 
• Autorretrato e releitura • Sons corporais, ambientais e silêncio (pausa) 
• Desenho de observação (paisagens, objetos, pessoas, etc.) • Elementos do som (altura, intensidade, duração e timbre) 
• Criação livre de desenhos, pinturas, colagem, esculturas, modelagem e construções • Estilos / gêneros musicais (folclórico, popular, erudito do Brasil, do 
• Pesquisa de elementos, cores e formas presentes na fauna e flora do Cerrado mundo e outros) 
• Pesquisa de elementos encontrados na natureza (folhas, pedras, terra, etc.) • Pulsação (percepção do tempo forte da música e da palavra). 
• Técnicas artísticas variadas com instrumentos e materiais diversificados • Noções de ritmo, melodia e harmonia 
• Elaboração de trabalhos em suportes de tamanhos, formas e texturas variadas •  Registro  de   sons   (escrita   musical  espontânea,  partitura 
• Observação das cores presentes na natureza em diferentes épocas do ano alternativa) 
• Apreciação de obras de artistas que utilizam a temática da natureza para composição do trabalho • Confecção de instrumentos com elementos da natureza como: 
Plástico galhos de árvores, folhas, vagens, sementes e bambus 
• Elaboração plástica a partir da leitura de imagens de artistas brasileiros • Banda rítmica (com instrumentos convencionais ou de materiais  
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• Produção de imagens gráficas e plásticas a partir de diferentes tipos de histórias. reutilizáveis) 
• Arte como manifestação da cultura e identidade de um povo. (Matrizes brasileiras) •  Canções  de  ritmos  diversos:  cantigas  de  roda,  marchinhas, 
• Manifestações folclóricas, populares marchas, samba, rock, valsa, baião, indígenas e africanas, entre 
• Cores primárias e secundárias outros 
ores frias e cores quentes •  Brinquedos  cantados  e  jogos  folclóricos:  ciranda,  canções 
• Cores na natureza e as produzidas pelo homem folclóricas,  indígenas,  africanas,  sobre  bichos  e  marchinhas 
• Combinações e influências de uma cor sobre a outra; luz sobre a cor carnavalescas 
• Criação de desenhos, pinturas, esculturas e construções a partir de temáticas pesquisadas • Dramatização e sonorização de histórias 
• Elementos básicos da linguagem visual: relação entre texturas, formas, ritmos, movimentos e • Criação de histórias sonorizadas 
Equilíbrio • Arranjo e composição musical 
• Figura-fundo • Formação de conjuntos instrumentais e vocais 
• Noção espacial • Canto e cuidados com a voz 
• Proporção • Grupos regionais: bandas e artistas que surgiram na região 
• Apreciação de obras artísticas variadas • Concertos musicais diversos 
• Espaços de informações e de comunicação artística / cultural: museus, mostras, exposições, • Músicas cívicas 
galerias, oficinas, ateliês, pontos turísticos e outros • História e músicas de compositores regionais 
• Cenas corporais • Formação de plateia 
 Improvisação teatral 
 Jogos dramáticos  
 Comunicação espontânea de diferentes sensações: olhar, ver, escutar, ouvir, comer, pegar e 
cheirar, etc.  
 Diálogo: improvisação de pequenas cenas 
 Expressão corporal 
 Expressão vocal  
 Interpretação de personagens de narrativas e textos infantis, de espetáculos teatrais, histórias em 
quadrinho, filmes, propagandas, desenhos animados e programas infantis de TV 
 Dramatização de histórias  
 Elementos teatrais visuais e sonoros: máscaras, maquiagem, cenário, sonoplastia, figurino e 
iluminação  
 Movimentos expressivos: ações dramáticas por meio da exploração de deslocamentos, de planos, 
de peso e de fluência  
 Expressividade corporal em movimentos socioculturais (frevo, maracatu, quadrilha, samba, 
capoeira) e outros do contexto  
 Conhecimento e identificação do texto dramático.  
 Espaços de informação e de comunicação artística / cultural: teatros, salas de apresentação e 
outros 
 
 

 

 Dominância lateral  
 Esquema corporal (equilíbrio, percepção sensorial)  
 Jogos intelectivos (dominó, dama, xadrez)   
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 Orientação espaço- temporal  
 Elementos psicomotores ligados a movimentos manipulativos, locomotores e combinados compreendendo noções de lateralidade, tempo e espaço  
 Habilidades locomotoras: caminhar, correr, pular, saltar, elevar-se, galopar, deslizar, saltar obstáculos, escalar  
 Habilidades manipulativas propulsivas: arremessar, chutar, atingir, rebater, quicar, rolar  
 Habilidades manipulativas absortivas: prensar, receber, apanhar, transportar  
 Habilidades estabilizadoras: Inclinar-se, alongar-se, virar, girar, balançar;  
 Posturas estáticas e dinâmicas: Apoios invertidos, rolamento corporal, iniciar, parar, esquivar-se, equilibra- se;  
 Combinações das habilidades básicas;  
 Jogos simbólicos;  
 Trabalho em grupo;  
 Organização coletiva;  
 Regras de convívio social e escolar;  
 Respeito ao gênero;  
 Brincadeiras trazidas ou criadas pelos alunos;  
 Brincadeiras populares presentes na cultura brasileira;  
 Jogos com regras adaptadas pelo professor e ou alunos, incluindo jogos cooperativos;  
 Criação e adaptação de jogos e materiais para utilização em atividades lúdico- recreativas  
 Ritmos e expressividade corporal: danças, mímicas e imitações (ex: danças juninas, brincadeiras cantadas, cantigas de roda, etc.)  
 Jogos da cultura popular, afro- brasileira e indígena, valorizando a inclusão e diversidade étnico- racial existente no país  
 Ritmo e expressividade corporal: dança, mímicas e imitações de pessoas e animais  
 Jogos com regras adaptadas que possibilitem a participação de alunos deficientes.  
 Conceitos de cooperação e competição, visando ações cooperativas nas práticas de atividades motoras.   

               

               
 Leitura e interpretação  Trabalho com os processos mentais ao Ambiente     Documentos  •  Espaço  no  mundo: 


 Textos: verbal, não verbal e multimodal.  longo do ano  Agua:    históricos e pessoais localização do sujeito 


 Leitura  e  interpretação  nos  três  níveis: (Conservação, Correspondência, Comparação, -  Estados físicos da  Relações sociais: na  sala  de  aula,  na 

objetiva, inferencial e avaliativa.  Classificação, Sequenciação, Seriação, água    hábitos, costumes, escola,  no bairro,  na 


 Tipo Narrativo: NARRATIVO (Fábulas)  Ordenação, Inclusão). - Ciclo da Água   religiões, organização cidade, no Estado, na 
  Comparação e diferenciação de diversos  -  Uso  consciente da social, modos    de Região, no Brasil, no 

 

mundo. 
 

 gêneros  textuais  quanto  a  aspectos Números e operações água    viver; convivência.  
 

 Poluição do meio 
  

 composicionais.   


  Funções sociais do número: indicador de:  Grupos  sociais:   

 Elementos que compõem a quantidade de elementos; posição: número ambiente    diversidades, regras   

• Ocorrências do dia, 
  

 apresentação do gênero e seu contexto ordinal; Código (número de telefone, etc...); sociais  em  diferentes   
 

da  noite, do ano e 
  

 
Deprodução (autor,interlocutor, Medidas (2 kg, 3 dias, etc...). grupos. 

    
 

suas estações. 
      

 

finalidade, suporte e circulação. 
 

  Sistema de numeração decimal: 
  

 Tempo da cidade: 
  

  • Nascente e poente:   
  

 Quantificação de coleções ou eventos; 
  


 Gênero Textual:    diferentes posições do história da cidade,   

 Cartas     Correspondência biunívoca; Sol    permanências e   
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 Bilhetes
 Cartazes
 Reportagens (temas significativos) – 

leitura, compreensão, identificação e 

escrita de manchetes. Manuseio, identificação e escolha de 
suportes de acordo com o gênero e seu 
contexto de circulação:



 Roda de conversa: regras para escuta, fala 
e manutenção do tema.



 

Conhecimentos linguísticos articulados 

com textos 
 Alfabeto:



 
 Topologia de letras
 Tipos de letras (maiúsculo e minúsculo)
 Ordem alfabética
 Identificação de consoantes e vogais  Exploração de sons iniciais (aliteração) ou 

finais (rimas) das palavras


 Relação entre grafema (letra) e fonema 
(som) – na leitura e escrita



 Correspondências regulares diretas entre 
letras e fonemas em: P/B, T/D, F/V.



 Oposição surda / sonora (diferenças 
sonoras) entre: p/b; t/d; f/v.



 
 Vocabulário (ampliação, significação, 

sinônimos e antônimos) a partir da leitura 

ou uso de dicionário.
 Uso do dicionário: função, organização e 

utilização. Verbetes de dicionário, textos 
explicativos (de livros didáticos ou não), 
artigos de divulgação científica, etc.



 Substantivo:




 Comum e Próprio
 Gênero
 Numero
 Grau

 

 Sequência oral numérica;   
Ser humano e saúde 

mudanças  do 
 Zoneamento (os contados e a contar);  passado na cidade; 

 Conservação de quantidade.   • Percepção  do levantamento de 

 Formação  de grupos  (grupos  de  10 – ambiente e orientação problemas  e 

unidade para dezena);   espacial por meio dos discussão  de   

órgãos sensoriais e 
 

 Formação  de agrupamentos (grupo de soluções (passado, 
da ludicidade 

   

grupo/ dezena para centena); 
     presente e futuro).   • Identificação das      

 Formação da Centena.   partes e noções    
 Nomenclatura: Unidade, dezena, básicas das funções    

centena.    do corpo humano:    

 Registro,  leitura  e  escrita  numérica de percepção  das    

quantidades até 100;   atividades  fisiológicas    
  

(movimentos, 
      

o Valor posicional         
  

batimentos cardíacos, 
   

o  Ordem crescente e decrescente     
 

pulsação, 
      

o Antecessor e sucessor 
        

  transpiração, etc.).      

o Pares e Ímpares 
       

  •  Semelhanças  entre    

o Sequências numéricas: 2 em 2, 3 em 
   

parentes        
 

3, 5 em 5, 10 em 10. 
         

   consanguíneos  –    

o Relação entre:   sexualidade (noções)    

Quantidade/quantidade   • Semelhanças  e    

Quantidade/símbolo,   diferenças de gênero,    

Símbolo/quantidade.   étnico-raciais   e    

o  Agrupamentos e desagrupamentos de afetivas entre  os    
 quantidades até 100.   seres humanos    
   

(compreensão 
 

e 
   

o Comparações entre números:      
 

respeito). 
      


 Descobrindo  o corpo  como calculadora 

      

• Cuidados com o    

para operar e medir 
     

  corpo:        


 Adição  (ações de  juntar  e acrescentar 

       

- Higiene        

quantidades) 
          

   -Transmissão   de    

  Uso de material concreto 
       

  doenças contagiosas    

 Sistematização do algoritmo.  e epidemias        
 Formulação, interpretação e resolução • Agentes causadores de 

situações- problema envolvendo 
de doenças



noções  de  adição  (ações  de  juntar   
• Saneamento básico 

acrescentar), explorando a diversidade Práticas  esportivas  e 

de procedimentos e de registros.  atividades físicas 

  Fatos  fundamentais  da  adição  em  

situações significativas que  

desenvolvam o cálculo mental, cálculo  
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 Encontros Vocálicos




 Separação silábica oral




 Correspondências regulares contextuais 
entre letras ou grupo de letras e seus 
sons:



 
 E ou I (perde, perdi).
 Uso do S ou C (selva, cidade).
 Uso do G ou J (girafa, jiló).
 Uso do H inicial (hora, ora).
 J (com as vogais a, o, u).
 M e N no final de sílaba (bombom, 

ponte);).  Segmentação de palavras no texto 
considerando a hipossegmentação e a 
hipersegmentação



 Pontuação: vírgula e ponto final


 

Produção escrita e oral 
 Uso adequado do caderno:



 
 Orientação da esquerda para a direita, 

de cima para baixo.
 Uso da margem e do parágrafo
 Translineação das palavras 


 Relatos espontâneos de acontecimentos, 

histórias e experiências vividas, 

biografias. 
 Contação de histórias




 Produção textual, preferencialmente em 
situações reais de uso.



 Reconto   e   reescrita   de   histórias




acrescentando ou mudando 

personagens ou uma parte (início, final, 

título, etc.). 

 Cartazes educativos – produção de acordo 
com o assunto trabalhado



 

aproximado, estimativa, socialização de  
estratégias de conferência. 

 

Grandezas e medidas 
 Medidas de Tempo



 
 Utilização de instrumentos não  

convencionais e convencionais  
 Breve histórico das Medidas de Tempo
 Reconhecimento de instrumentos de 

passagem de tempo: agenda, calendário, 

relógio, linha do tempo.
 Sistematização de tempo 

(estabelecimento das principais relações 

entre as unidades de tempo mais 

significativas: hora e minuto; hora e dia; 

dia, semana e mês).
 Leitura e representação de datas e horas 

em relógio analógico e digital.
 Ordenação dos dias da semana, mês e 

ano na perspectiva da construção do 

tempo cronológico.
 Instrumentos e marcadores de tempo 

(relógios, calendários...) elaborados e 

ou utilizados por sociedades ou grupos 

de convívio em diferentes localidades.

o   Uso do calendário 
o Identificação dos períodos: dia, mês, 

ano, bimestre, semestre... E sua 
duração. 

 

Espaço e forma 


 Reconhecimento da corporeidade 

(semelhanças, diferenças e respeito às  
singularidades).   Noção de lateralidade, posicionamentos e 
comparações:



 Acima de/abaixo de,
 Em cima de/em baixo de,
 À direita de/à esquerda de,
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          Em frente de/atrás de, no meio de,              

          Diante de, em torno de (ao redor de),              

         Dentro/fora,              

         Antes de/depois de,              

          Ao lado de, entre,              

          Horizontal/vertical, menor que/maior que,              

          Igual a/inferior a/ superior a;              

         Sentidos:              
         o Para baixo/para cima,              

         o Por baixo/por cima,              

         o Para dentro/para fora,              

         o  Para trás/para frente, por detrás/ pela              

          frente,              

         o Através de,              

         o  Para a direita/para a esquerda,              

         o Horizontal/vertical              

          Tratamento da informação              

        


 Seleção e organização de dados em              
         tabelas simples e gráficos de barras ou              

         colunas.              

              

                        

              

              
  Leitura e interpretação   Trabalho com os processos mentais ao  Solo – importância e • Tempo escolar: • Instrumentos E  
  Leitura e interpretação nos três níveis: longo do ano:Conservação, Correspondência, característica  semana, meses, ano, máquinas de trabalho;  

 objetiva, inferencial e avaliativa.   Comparação, Classificação, Sequenciação, - Formação do solo e bimestre  e semestre remuneração e  

  Tipo Textual: NARRATIVO (Conto de Seriação, Ordenação, Inclusão. erosão em solo no cotidiano escolar; a salário; remuneração  
 Fadas)        Números e operações coberto e desmatado simultaneidade do e gênero;   
        

tempo na escola e em • Produtos e serviços 
 

  Comparação e diferenciação de 


 Registro,  leitura  e  escrita  numérica  de - Solo: preparo,  
 

outros lugares. 
 

importantes ao 
 

  
diversos gêneros textuais quanto  a quantidades até 500; 

plantação e uso   

  sustentáveis  • Trabalho:   atendimento das    

aspectos composicionais 
  

 Valor posicional 
    

 



    Ciclos de vida - Profissões, produtos necessidades básicas  
 

Elementos que compõem a  Ordem crescente e decrescente 
  

  
animal e   vegetal 

e serviços  ontem e do homem e pessoas  
  

apresentação do gênero e seu  Antecessor e sucessor 
 

hoje:   características; envolvidas na 
 

   
(nascimento, 

  
  

contexto de produção (autor,  Pares e Ímpares 
  

semelhanças 
 

e produção 
  

   
crescimento, 

    
  interlocutor, finalidade,   suporte e 

 Sequências numéricas: 2 em 2, 3 em 3, 5 
  diferenças; razões • Organização do     reprodução,   

  

circulação. 
      

das modificações. 
 

espaço e da 
 

      em 5, 10 em 10.  
envelhecimento e 
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 Manuseio, identificação e escolha de 

suportes de acordo com o gênero e seu 

contexto de circulação.
 Diferenciação entre a fala de 

personagens e do narrador.
 Características físicas e psicológicas 

(corajoso, medroso, apaixonado, etc.)
do personagem principal das 

narrativas. 
 Sequência de ações (enredo) de 

narrativas presentes em gêneros 

textuais
 Gêneros Textuais:




 Histórias em Quadrinhos: 
 Exploração de inferências e previsões 

a partir da sequência de imagens  
o Modos de falar: regionalismo, 

sotaques, adequação linguística à 

situação comunicativa.  
 Convites
 Receitas

 

Conhecimentos linguísticos articulados 
com textos  


 Correspondências regulares contextuais 

entre letras ou grupo de letras e seus 

sons:  
 Uso do R/RR - r (rua, barata, honra, 

porta), rr (carro);
 Uso do S/SS em palavras com som de S 

- s (sapo), ss (pássaro).
 Uso do X ou CH (xícara, chuva).
 C/QU (cadela/quilo)
 G/GU (garoto/guerra)
 Uso do L ou LH (Júlio, Julho).
 Nasalação: NH (galinha);  Segmentação de palavras no texto 

considerando a hipossegmentação e a 
hipersegmentação



 Relação entre:  Quantidade/quantidade




 Quantidade/símbolo,




 Símbolo/quantidade.


 
 Agrupamentos e desagrupamentos de 

quantidades até 500.
 Comparações entre números: Números ordinais: função, leitura e 
representação (até 30º).



 Subtração (ações de retirar e comparar e 
completar quantidades)



 Uso de material concreto
 Sistematização do algoritmo
 Formulação, interpretação e resolução de 

situações- problema envolvendo noções de 

subtração (ações de retirar, comparar e 

completar) explorando a diversidade de 

procedimentos e de registros.
 Fatos fundamentais da subtração em 

situações significativas que desenvolvam o 

cálculo mental, cálculo aproximado, 

estimativa, socialização de estratégias de 

conferência. 
Grandezas e medidas   Sistema Monetário Brasileiro: 

 Comparação de valores


 Troca entre valores, cédulas e moedas. 

 Formulação, interpretação e resolução de 

situações- problema envolvendo o Sistema 

Monetário Brasileiro (reconhecimento e 

utilização de cédulas e moedas para somar e 

subtrair valores monetários em situações de 

compra e venda), com registros pictóricos, 

orais e/ou escritos das experiências 

matemáticas vivenciadas. 
 Medidas de Comprimento




 Utilização de instrumentos não 
convencionais e convencionais

 Breve histórico das Medidas de 

 
morte).  

• Fotossíntese 

 
 Importância dos produção, as etapas 
trabalhos prestados da produção e do  
pela comunidade produto:  aspectos Da 
(voluntariado e Organização Do 
mutirão).   espaço- Divisão 
   funcional; Etapas Da 
   produção- Divisão De 
   tarefas;   

   características Do 
   produto; finalidade da 
   produção.   
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 Pontuação: Travessão, dois pontos.


 
 Identificação – fala do narrado e fala da 

personagem
 Adjetivo




 Artigos definidos




 Concordância Nominal




 Encontros Consonantais




 Classificação quanto ao nº de sílabas


 

 

Produção escrita e oral 

 
 Produção textual dos gêneros trabalhados 

no bimestre


 Reescrita de histórias em quadrinho para 
texto narrativo e vice-versa



 Reconto e reescrita de histórias 
acrescentando ou mudando personagens 
ou uma parte (início, final, título, etc.).



 

Comprimento   
 Uso das medidas-padrão: metro, meio metro 
e centímetro.

 Construção, observação e uso de fitas 
métricas, réguas e trenas.

 Situações reais de uso da medida
 

Espaço e forma 
 Orientação e deslocamento:



 
 Reconhecimento de eventos que envolvem 

orientação e deslocamento de pessoas e de 

objetos
 Construção e socialização de 

procedimentos e de registros de referências 

(exemplo: casa/escola; sala de aula/banheiro).
 Representação da localização e 

deslocamentos por meio de mapas, desenhos 

e plantas (para o reconhecimento do espaço 

e localização nele).
 

Tratamento da informação   Seleção e organização de dados em 
tabelas simples e gráficos de barras ou 
colunas.



 Pesquisa e interpretação de dados, gráficos 
e tabelas nos meios de comunicação: mídia 
impressa (panfletos, jornais, etc.) e outras 
mídias (televisão, DVD, internet, entre outros).
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Leitura e interpretação   Leitura e interpretação nos três níveis: 

objetiva, inferencial e avaliativa.


 . Manuseio, identificação e escolha de 
suportes de acordo com o gênero e seu 
contexto de circulação:



 Anúncios publicitários e propagandas – 
levantamento de hipóteses sobre produtos, 
informações explícitas e implícitas, finalidade e 
construção de senso crítico sobre o conteúdo 
apresentado.



 Tipo Textual: INSTRUÇÃO/INJUNÇÃO




 Regras de jogos – leitura, compreensão e 
produção.

 Tipo Textual: NARRATIVO (Lendas)




 Comparação e diferenciação de diversos 
gêneros textuais quanto a aspectos 
composicionais

 Elementos que compõem a apresentação 

do gênero e seu contexto de produção 

(autor, interlocutor, finalidade, suporte e 

circulação.
 Identificação do foco narrativo: 

personagem (1ª pessoa) ou narrador que 

não participa da história (3ª pessoa).
 Personagens secundários, tempo 

(quando), caracterização de lugar (onde) 

das narrativas.
 Gêneros Textuais:




 Cantiga de roda
 Música com movimento
 Parlenda
 Trava-língua
 Lengalenga
 Adivinhação

  
Trabalho com os processos mentais ao  Animais 

 longo do ano  - Características 
:Conservação, Correspondência, Comparação, - Ciclos de Vida 

Classificação, Sequenciação, Seriação, Relação dos seres 
Ordenação, Inclusão)  vivos com o 
   

Números e operações 
 ambiente: predação, 
 falta de alimento, 

    
 Registro,  leitura  e  escrita  numérica  de   desmatamento,



quantidades até 999; captura, situações 

  Valor posicional ambientais, extinção  
 Ordem crescente e decrescente
 Antecessor e sucessor
 Pares e Ímpares
 Sequências numéricas: 2 em 2, 3 em 3, 5 

em 5, 10 em 10.
 Relação entre:

-Quantidade/quantidade 

-Quantidade/símbolo, -

Símbolo/quantidade. 
 Agrupamentos e desagrupamentos de 

quantidades até 999.
 Comparações entre números:  Multiplicação (ações de agrupar parcelas 
iguais, combinações, proporcionalidade e 
disposição retangular).



 Uso de material concreto
 Sistematização das ideias, a partir do 

registro pictórico e uso de malha 

quadriculada.
 Desenvolvimento  de  estratégias  para

resolução de operações com 

multiplicação. 
 Compreensão do algoritmo da 

multiplicação, antes do registro formal do 

mesmo.
 Fatos fundamentais da multiplicação em 

 
 Vida em sociedade:  
história de 

comunidades locais, 

rurais, quilombolas, 

indígenas e outros 

contextos da região. 
 

 
 Comunidades rurais,  
quilombolas e 
indígenas.  
 Meios de 
comunicação e novas 
tecnologias (histórico-
sociais, geográficos, 
econômicos, 
culturais).  
 Meios de transporte: 
função dos meios de 
transporte. Meios de 
transporte particular e 
coletivo  
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 Piada,

 

Conhecimentos linguísticos articulados 
com textos   Correspondências regulares contextuais entre 

letras ou grupo de letras e seus sons:




 - Nasalação em final de verbos: viajaram 
/ viajarão

 Usando o til (maçã, anão);
 - Uso do U ou L (anel, céu).
 Redução de gerúndio: andano / andando
 - O ou U (bambu, bambo).
 - Z em início de palavra (zebra, 

zangado);
 - Uso do S ou Z (casa, azedo).
 Observação e escrita de fonemas em 

final de verbos. EX: r - vender, comprar, 

sentir; u (indicando pretérito) – vendeu, 

comprou, sentiu.
 Segmentação de palavras no texto 

considerando a hipossegmentação e a 

hipersegmentação Pontuação: ponto de interrogação, 
exclamação, reticências.



 Pronome pessoal do caso reto




 Verbos (tempos verbais)




 Concordância Verbal




 Dígrafos


 

Produção escrita e oral 
 Entrevistas




 Produção textual por meio de diversos 
gêneros, preferencialmente em situações reais 
de uso.



 Reescrita de poemas em prosa e vice-versa




 Reconto e reescrita de histórias 
acrescentando ou mudando personagens ou 
uma parte (início, final, título, etc.).



 
situações significativas que desenvolvam  
o cálculo mental, cálculo aproximado,  
estimativa, socialização de estratégias de  
conferência.  

 Formulação, interpretação e resolução de 

situações- problema envolvendo noções 

de multiplicação (soma de parcelas iguais 

e combinação. Exemplo: formar um 

retângulo 3 x 4), explorando a 

diversidade de procedimentos e de 

registros.
 Situações problema simples envolvendo 

noções de possibilidade e probabilidade

 

Grandezas e medidas 
 Medidas de Capacidade




 Utilização de instrumentos não 
convencionais e convencionais

 Breve histórico das Medidas de 
Capacidade

 Identificação dos instrumentos utilizados 
para medir.

 Uso das medidas-padrão: litro, meio litro.
 Situações reais de uso da medida

 

Espaço e forma   Representação pictórica de figuras 
geométricas planas.



 Identificação de formas geométricas planas
 Formas geométricas planas em contextos 

variados:
 Percepção das formas geométricas nos 

objetos.

 

Tratamento da informação   Seleção e organização de dados em 
tabelas simples e gráficos de barras ou 
colunas.



 

105 



 
Leitura e interpretação   Leitura e interpretação nos três níveis: 

objetiva, inferencial e avaliativa.


 Comparação e diferenciação de diversos 
gêneros textuais quanto a aspectos 
composicionais



 Elementos que compõem a apresentação 
do gênero e seu



contexto de produção (autor, 

interlocutor, finalidade, suporte e 

circulação. 

 Manuseio, identificação e escolha de 
suportes de acordo com o gênero e 
seu contexto de circulação: livros, 
revistas, jornal, gibi, folhetos, folder, 
encartes, faixas, placas, cartazes, 
cartão, panfletos, mural, jornal da 
escola, caderno, livro, etc.



 Poesias/Poemas: leitura, compreensão, 
escrita e declamação.



 Ilustração de poemas, músicas e contos 
de fadas como forma de interpretação 
do tema abordado.



Quadrinhas, poemas – escuta, 
memorização, leitura, reconto oral e 
produção. 

 

Conhecimentos linguísticos articulados 
com textos  


 Correspondências regulares 

contextuais entre letras ou grupo de 
letras e seus sons:  
 Letras mudas
 Fala x escrita: diferenças
 Sons do X
 R intercalado
 L intercalado

  
Trabalho com os processos mentais ao  Ar    • Admiração  e • Biodiversidade: 

  longo do ano - importância, usos e contemplação  da paisagem,  relevo,  as 
Conservação, Correspondência, Comparação, composição   natureza como ação águas.  

Classificação, Sequenciação, Seriação, (nitrogênio, oxigênio e transformadora de si   

Ordenação, Inclusão). gás carbônico).  mesmo e do meio em   
   -  Ar  em movimento que vive      

  Números e operações (cata-vento, biruta, • Ações voluntárias,   
  

balão etc.). 
  

como  expressão da 
  

Formação da Unidade de Milhar     
 

 Materiais sólidos, alteridade humana. 
   

  Nomenclatura    
 

líquidos e 
gasosos:

  isões da natureza, 
   


 Registro,  leitura  e  escrita  numérica  de    

quantidades até 9.999; propriedades e segundo a percepção   
  Valor posicional características.  humana da ação do    
     

Sagrado. 
     

 
  Ordem crescente e decrescente 

         
 Recursos           
 

 Antecessor e sucessor 
          

 Tecnológicos         
 

 Pares e Ímpares 
        

  Relação   da        

   Sequências numéricas: 2 em 2, 3 em 3, Tecnologia com as        
  5 em 5, 10 em 10. Ciências Modernas e        

  Relação entre: Contemporâneas         

  -Quantidade/quantidade  Invenções  e        
  -Quantidade/símbolo, descobertas          

  -Símbolo/quantidade. realizadas  pela        
  

humanidade, 
 

na 
       

  Agrupamentos  e  desagrupamentos  de         
 

cidade. 
          

  
quantidades até 9.999. 

          
             

  Comparações entre números: nvenções e           

 Divisão (ideias de repartir a coleção em transformações         

partes iguais  e  determinação  de  quantas científicas e suas         

influências no meio 
       

vezes uma quantidade cabe em outra)        

físico e social 
        

  Uso de material concreto 
        

             
 Compreensão e registro pictórico das 

ideias da divisão.
 Fatos fundamentais da divisão em 

situações significativas que desenvolvam o 

cálculo mental, cálculo aproximado, 

estimativa, socialização de estratégias de 

conferência.
 Formulação, interpretação e resolução de
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 Consolidação da ortografia, de 

acordo com a observação em sala 

de aula. Parágrafos - para organizar ideias no 
texto



 Concordância nominal para 
aperfeiçoamento de textos.



 Concordância verbal para 
aperfeiçoamento de textos.



 Elementos de coesão (foco no uso para 
compreensão do texto)



 

Produção escrita e oral 
 Produção textual




 Reescrita de poemas em prosa e vice-
versa



 Reconto e reescrita de histórias


situações- problema envolvendo noções de  
divisão  (ações  de  partilha  e  de  medida)  
explorando a diversidade de  
procedimentos e de registros. 


 Fracionamento da unidade para 

representar partilha: metade (meio) e metade  
da metade (quarto) em situações do cotidiano. 
 

 

Grandezas e medidas 
 Medidas de Massa




 Utilização de instrumentos não 
convencionais e convencionais

 Breve histórico das Medidas de Massa
 Identificação dos instrumentos de medida 

mais adequados para a medição
 Identificação e uso de medidas-padrão: 

Quilo, meio quilo,
 Situações reais de uso da medida

 

Espaço e forma 
 Figuras Geométricas Espaciais




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

 Reconhecimento e estudo dos elementos 

(bases, número de faces, vértices e 

arestas) das figuras espaciais: cilindros, 

cones, pirâmides, paralelepípedos, cubos 

e esferas.
 Composição e análises de figuras em 

malhas quadriculadas e sua relação com 

a medida de perímetro.
 Representação pictórica de figuras 

geométricas planas e espaciais.

 

Tratamento da informação   Formulação, interpretação e resolução de 
situações problema envolvendo análise crítica
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dos dados de gráficos e tabelas. 
 

 

   
Plástica e Cênica Música  

• Autorretrato.   

• Desenho de observação (paisagens, objetos, pessoas, etc.) • Sons corporais, ambientais e silêncio (pausa).  

• Criação livre de desenhos, pinturas, colagem, esculturas, modelagem e construções • Elementos do som (altura, intensidade, duração e timbre).  

• Pesquisa de elementos, cores e formas presentes na fauna e flora do Cerrado • Estilos/gêneros musicais (folclórica, popular, erudita do Brasil, do  

• Pesquisa de elementos encontrados na natureza (folhas, pedras, terra, etc.) mundo e outros).  

• Técnicas artísticas variadas com instrumentos e materiais diversificados • Pulsação (percepção do tempo forte da música e da palavra).  

• Elaboração de trabalhos em suportes de tamanhos, formas e texturas variadas • Noções de ritmo, melodia e harmonia.  

• Observação das cores presentes na natureza em diferentes épocas do ano •  Registro  dos  sons  (escrita  musical  espontânea,  partitura  

• Apreciação de obras de artistas que utilizam a temática da natureza para composição do trabalho alternativa).  

plástico • Confecção de instrumentos com elementos da natureza como:  

• Elaboração plástica a partir da leitura de imagens de artistas brasileiros galhos de árvores, folhas, vagens e sementes, bambus.  

• Produção de imagens gráficas e plásticas a partir de diferentes tipos de histórias • Banda rítmica (com instrumentos convencionais ou de materiais  

• Produção de histórias a partir de diferentes tipos de imagens reutilizáveis  

• Arte como manifestação da cultura e identidade de um povo. (Matrizes brasileiras •  Canções  de  ritmos  diversos:  cantigas  de  roda,  marchinhas,  

• Manifestações folclóricas, populares marchas, samba, rock, valsa, baião, indígenas e africanas, entre  

• Cores secundárias e terciárias (cores produzidas) outros  

• Cores frias e cores quentes •  Brinquedos  cantados  e  jogos  folclóricos:  ciranda,  canções  

• Luminosidade sobre a cor, cor como pigmento folclóricas,  indígenas,  africanas,  sobre  bichos  e  marchinhas  

• Cores na natureza e as produzidas pelo homem carnavalescas  

• Criação de desenhos, pinturas, esculturas e construções a partir de temáticas pesquisadas • Dramatização e sonorização de histórias  

• Elementos básicos da linguagem visual: relação entre texturas, formas, ritmos, movimentos e • Criação de histórias sonorizadas  

equilíbrio • Arranjo e composição musical  

• Figura-fundo • Formação de conjuntos instrumentais e vocais  

•  Noções  de plano,  volume  e  espaço  (bi e  tridimensional)  com  a  prática  de  modelagem  em • Canto e cuidados com a voz  

diferentes tipos de materiais • Grupos de Brasília: bandas e artistas que surgiram na cidade de  

• Proporção Brasília  

• Apreciação de obras artísticas variadas • Músicas cívicas  

• Espaços de informações e de comunicação artística / cultural: museus, mostras, exposições, • História e músicas de compositores regionais  

galerias, oficinas, ateliês, pontos turísticos e outro • Formação de plateia  

• Cenas corporais   

• Improvisação e criação teatral   

• Jogos dramáticos   

• Comunicação espontânea de diferentes sensações: olhar, ver, escutar, ouvir, comer, pegar e   

cheirar, etc.   

• Diálogo: improvisação de pequenas cenas   

• Expressão corporal   

• Expressão vocal   
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 Interpretação de personagens de narrativas e textos infantis, de espetáculos teatrais, histórias em 
quadrinho, filmes, propagandas, desenhos animados e programas infantis de TV  
 Dramatização de histórias  
 Elementos teatrais visuais e sonoros: máscaras, maquiagem, cenário, sonoplastia, figurino e 
iluminação  
 Movimentos expressivos: ações dramáticas por meio da exploração de deslocamentos, de planos, 
de peso e de fluência  
 Expressividade corporal em movimentos socioculturais (frevo, maracatu, quadrilha, samba, 
capoeira) e outros do contexto 
 Conhecimento e identificação do texto dramático.  
 Espaços de informação e de comunicação artística / cultural: teatros, salas de apresentação e 
outros 
 
 
 Dominância lateral  
 Esquema corporal (equilíbrio, percepção sensorial)  
 Jogos intelectivos (dominó, dama, xadrez)08Orientação espaço- temporal  
 Elementos psicomotores ligados a movimentos manipulativos, locomotores e combinados, compreendendo as noções de lateralidade, tempo e espaço  
 Habilidades locomotoras: caminhar, correr, pular, saltar, elevar-se, galopar, deslizar, saltar obstáculos, escalar  
 Habilidades manipulativas propulsivas: propulsivas: - arremessar, chutar, atingir, rebater, quicar, rolar  
 Habilidades manipulativas absortivas: prensar, receber, apanhar, transportar;  
 Habilidades Estabilizadoras: Inclinar-se, alongar-se, virar, girar, balançar;  
 Posturas estáticas e dinâmicas: Apoios invertidos, rolamento corporal, iniciar, parar, esquivar-se, equilibrar- se;  
 Combinações das habilidades básicas;  
 Jogos simbólicos;  
 Trabalho em grupo;  
 Organização coletiva;  
 Regras de convívio social e escolar;  
 Respeito ao gênero;  
 Brincadeiras trazidas ou criadas pelos alunos;  
 Brincadeiras populares presentes na cultura brasileira  
 Jogos com regras adaptadas pelo professor e ou alunos, incluindo jogos cooperativos  
 Conceitos de cooperação e competição, visando ações cooperativas nas práticas de atividades motoras  
 Jogos com regras adaptadas que possibilitem a participação de alunos deficientes.  
 Criação e adaptação de jogos e materiais para utilização em atividades lúdico- recreativas  
 Ritmos e expressividade corporal: danças, mímicas e imitações (ex: danças juninas, brincadeiras cantadas, cantigas de roda, etc.)  
 Jogos da cultura popular, afro-brasileira e indígena, valorizando a inclusão e a diversidade étnico- racial existente no país  
 Ritmo e expressividade corporal: dança, brincadeiras de rua (amarelinha, elástico, mamãe da rua)  
 Expressão corporal por mímicas e imitações de pessoas e animais  
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Leitura e interpretação   Leitura e interpretação nos três níveis: 

objetiva, inferencial e avaliativa.


 Leitura Textual, contextual, inferencial e 
intertextual.



 Texto verbal, não verbal e multimodal.




 Comparação e diferenciação de diversos 
gêneros textuais quanto a aspectos 
composicionais



 Elementos que compõem a apresentação 
do gênero e seu contexto de produção (autor, 
interlocutor, finalidade, suporte e circulação).



 Manuseio, identificação e escolha de 
suportes de acordo com o gênero e seu 
contexto de circulação.



 Tipo: NARRATIVO (Conto de Fadas)




 Características do gênero
 Análise e percepção dos elementos da 
narrativa:

o Foco narrativo 

o Características físicas e psicológicas 
(teimoso, corajoso, etc.) do 

personagem principal. 
o Identificação de personagens 
secundários 
o Caracterização de lugar (onde?). 
o Caracterização de tempo (quando?). 

o Enredo (conflito, clímax, desfecho). 

o Discurso direto e indireto  Tipo INFORMATIVO (Consulta a dicionário)




 Características do gênero
 Estudo de verbete do dicionário 
enquanto gênero e forma de uso
 Manuseio e uso
 Verbete de enciclopédia

 Tipo    INFORMATIVO    (Reportagem    e


 
Números e operações   Sistema de numeração decimal:




 Registro, leitura e escrita numérica de 
quantidades até 9.999;

o Valor posicional 
o Decomposição em várias bases (qtas. 

unidades ao todo, qtas. dezenas ao todo, 
etc.). 
o Forma polinomial (100+20+3=123)  
 Forma de produto de fatores (12= 6 x 2 
= 3 x 2 x 2)  
o Posição na reta numerada  
o Sequências numéricas: 2 em 2, 3 em 

3, 5 em 5, 10 em 10.  
o Agrupamentos e desagrupamentos de 
quantidades até 9.999.  
o Nomenclaturas: Unidade, Dezena, 
Centena, Unidade de Milhar.  
o Fixação das Ordens e Classes. 

o Comparações entre números:   Descobrindo o corpo como calculadora para 
operar e medir



 Adição (ações de juntar e acrescentar 
quantidades)




 Sistematização do algoritmo, com 
agrupamento até a unidade de milhar.

 Fatos fundamentais da adição em 

situações significativas que desenvolvam o 

cálculo mental, cálculo aproximado, 

estimativa, socialização de estratégias de 

conferência.
 Formulação, interpretação e resolução de 

situações- problema envolvendo noções de 

adição (ações de juntar acrescentar),
explorando a diversidade de 

procedimentos e de registros.  

  Sistema Solar 
 Sistema solar e 
planetas



 Satélites Naturais 

e Artificiais 

 Fases da Lua 
 Planeta Terra



  
 Constituição do 
Planeta Terra
 Estrutura do planeta 
Terra
o Crosta Terrestre 

o Magma 
 Tempo 
Cronológico



 Pontos Cardeais, 
orientação por 
Constelações, 
nascente e poente.



 Rosa dos Ventos


  Unidade 1 – 
Planeta Terra, nossa 
morada.




 O Distrito Federal 
no centro do Brasil
 Meu Brasil
 Origem do nome 
do planeta Terra. As 

representações do 
planeta Terra (globo 
terrestre e planisfério)



 O estudante e o 
tempo



 História da 
Comunidade Local:



CEILÂNDIA 

 Histórico 
da cidade
 Necessidades 

Básicas
 Condições 
de Serviço 

  Unidade 4 – 
Recursos 
econômicos do



DF   
 Conhecendo 

sua Região 

Administrativa)
 Observando sua 
área e localização
 Vizinhos da sua 

Região Administrativa
 Distância entre 

Brasília e as 

cidades do DF
 Ceilândia
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suplemento infantil)  
 Leitura e estudo

 

Conhecimentos linguísticos articulados 

com textos:   Revisão do alfabeto (letras maiúsculas e 
minúsculas)




 Letra maiúscula (substantivo próprio – 
revisão)
 Ordem alfabética (revisão)
 Encontros Vocálicos (caracterização e 
diferenciação)
 Encontros Consonantais
 Dígrafos

 Acentuação de palavras conhecidas




 Vocabulário: ampliação, significação.




 Sinônimos




 Antônimos




 Pontuação: importância e uso




 Pontuação de diálogo
 ORTOGRAFIA




 Sibilantes /S/ e suas escritas (“S”, “C”, 
“Ç”).

 S com som de Z
 R/RR
 S/SS
 CH, NH, LH.
 QU
 GU
 Palavras semelhantes (palavra dentro de 

outra palavra): felicidade/ cidade
 Contraposição de representação da letra 

C/K (cada, parece)

 

Produção escrita e oral   Transcrição de diálogos sob a forma de textos 
narrativos, usando a pontuação.



 Notícia:


 
 Escrita de texto de autoria 

  Subtração (ações de retirar e comparar e 
completar quantidades)




 Sistematização do algoritmo, com 
desagrupamento até a centena.
 Formulação, interpretação e resolução de 

situações- problema envolvendo noções de 

subtração (ações de retirar, comparar e 

completar) explorando a diversidade de 

procedimentos e de registros.
 Fatos fundamentais da subtração em 

situações significativas que desenvolvam o 

cálculo mental, cálculo aproximado, 

estimativa, socialização de estratégias de 

conferência. Atividades lúdicas envolvendo os conceitos 
matemáticos e operações estudadas



 
 

Grandezas e medidas 
 Medidas de Tempo




 Breve histórico das Medidas de Tempo
 Utilização de instrumentos não 
convencionais e convencionais
 Sistematização de tempo (estabelecimento 

das principais relações entre as unidades de 

tempo mais significativas: hora e minuto; 

hora e dia; dia e semana; mês e ano).
 Leitura e representação de horas em 
relógio analógico e digital.
o Cálculo de intervalos de tempo; 
 Ordenação dos dias da semana, mês e 

ano na perspectiva da construção do tempo 

cronológico.
 Noções de época e século.
 Instrumentos e marcadores de tempo 

(relógios, calendários...) elaborados e/ou 

utilizados por sociedades ou grupos de 

convívio em diferentes localidades.

o  Uso do calendário 
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  Criação de manchetes para notícias o  Identificação dos períodos: dia, mês, 


 Revisão  e  reescrita  de  textos  produzidos, ano, bimestre, semestre, século, etc.  
observando:     

o Pontuação 

Espaço e forma 

 

o Paragrafação  

o Ortografia 


 Orientação e deslocamento:   

o Concordância nominal e verbal  Exploração,  representação  e  localização 

o Coesão e Coerência por meio de mapas e desenho de plantas 

o Características do gênero produzido. baixas.    


 Relato   de   acontecimentos,   histórias   e  Reconhecimento de eventos que 
situações vividas. envolvem  orientação  e  deslocamento  de 

 pessoas e de objetos     
 Observação de objetos, de acordo com a 

posição do objeto e sob o ponto de vista do 

observador.
 Utilizar malha quadriculada para 

representar a posição de uma pessoa ou 

objeto.
 Construção e interpretação de maquetes

 

Tratamento da informação 


 Seleção e organização de dados em 

tabelas simples e gráficos de barras ou  
colunas. 

 

 

        

        
  Números e Operações 


 Tempo  Unidade 2 – 


 Unidade 2 – O 

Leitura e interpretação 


 Sistema de numeração decimal: Atmosférico (chuva,  Distrito Federal  Distrito Federal 


  Leitura  e  interpretação  nos  três  níveis:  Registro,  leitura  e  escrita  numérica  de sol, calor, frio,  As primeiras  As terras do 

objetiva, inferencial e avaliativa. quantidades até 99.999; umidade, granizo, cidades do DF Distrito Federal 


  Leitura  Textual,  contextual,  inferencial  e o Valor posicional neblina e geada).  Mudança da  As águas do 

intertextual. o  Decomposição em várias bases (qtas.  Diferenciar tempo Capital – uma ideia Distrito Federal 


  Comparação e diferenciação de diversos unidades ao todo, qtas. dezenas ao todo, cronológico de antiga 


 Unidade 3 – a 

gênerostextuaisquantoaaspectos etc.). tempo atmosférico - Uma história mal  biodiversidade do 

composicionais o Forma polinomial (100+20+3=123) 


 Ar Atmosférico contada (leitura  DF 


  Elementos que compõem a apresentação o  Forma de produto de fatores (12= 6 x 2   Composição do complementar)  O tempo e o clima 

do gênero e seu contexto de produção (autor,     Em que lugar do   
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interlocutor, finalidade, suporte e circulação).   Manuseio, identificação e escolha de 
suportes de acordo com o gênero e seu 
contexto de circulação: livros, revistas, jornal, 
gibi, folhetos, folder, encartes, faixas, placas, 
cartazes, cartão, panfletos, mural, jornal da 
escola, caderno, livro, etc.



 Tipo Textual NARRATIVO




 Gênero Narrativo: Fábulas
 Análise e percepção dos elementos da 
narrativa:
o Foco narrativo 
o Características físicas e psicológicas 

(teimoso, corajoso, etc.) do personagem 
principal. 

o Identificaçãode personagens 

secundários 



o Caracterização de lugar (onde?). 
o Caracterização de tempo (quando?). 

o Enredo (conflito, clímax, desfecho).  Tipo Textual DESCRITIVO




 Gênero Textual: (Biografia)
o Juscelino Kubitschek  
o Athos Bulcão  
o Lúcio Costa  
o Oscar Niemeyer 

 Tipo Textual NARRATIVO




 Gênero Textual (História em 
Quadrinhos)
 Caracterização do gênero 

o Linguagem e forma

o Uso dos balões 

 

Conhecimentos linguísticos articulados 

com textos: 
 Classificação quanto à tonicidade




 Substantivo




 Apresentação do conceito
 Substantivos:

= 3 x 2 x 2)  
 Posição na reta numerada  
 Sequências numéricas: 2 em 2, 3 em 
3, 5 em 5, 10 em 10.  
o Agrupamentos e desagrupamentos de 
quantidades até 99.999.  
o Nomenclaturas: Unidade, Dezena, 

Centena, Unidade de Milhar, Dezena de 
Milhar.  
o Fixação das Ordens e Classes. 

o Comparações entre números:   Multiplicação (ações de agrupar parcelas 
iguais, combinações, proporcionalidade e 
disposição retangular).



 Sistematização das ideias, a partir do 
registro e uso de malha quadriculada.

 Sistematização do algoritmo explorando 
material concreto.

 Desenvolvimento de estratégias para 
resolução de operações com multiplicação.

 Fatos fundamentais da multiplicação em 

situações significativas que desenvolvam o 

cálculo mental, cálculo aproximado, 

estimativa, socialização de estratégias de 

conferência.
 Formulação, interpretação e resolução de 

situações- problema envolvendo as noções 

de multiplicação, explorando a diversidade 

de procedimentos e de registros.
 Situações-problema envolvendo noções de 

possibilidade e probabilidade.
 Atividades lúdicas envolvendo os conceitos 

matemáticos e operações estudadas Divisão - ideias de partilha (repartir a 
coleção em partes iguais) e medida 
(determinação de quantas vezes uma 
quantidade cabe em outra)




 Compreensão e registro pictórico das 
ideias da divisão. 

ar atmosférico  
 Poluição do Ar

 Água




 Estados 
Físicos da água
 Mudança de 

Estados Físicos

 Ciclo da Água
 Noções de 

lençóis freáticos
 Enchentes: o 

papel do solo na 

regulação da 

infiltração da 

água da chuva

 

Brasil deve ficar a - os climas do DF 

capital?    
 Onde construir a 
nova capital? Unidade 3 – 

Brasília, um sonho 
que virou realidade.



 O comício que 

ficou na história
 Providências para 

a construção de 

Brasília
 Brasília, o 

resultado de 

dois gênios.
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o Comum e Próprio  
o Simples e Composto  
o Primitivo e Derivado  
 Coletivo  

 Concordância Nominal (gênero e 
número do substantivo) ORTOGRAFIA




 Sufixo OSO (adjetivo) e EIRO 
(fama/famoso; leite/ leiteiro).

 Modos de nasalação
o M e N final de sílaba 

o NH 
o  Til 

o  Uso do M antes de P e B 
 Redução de ditongo (poco/ pouco; 

pexe/peixe).
 Hipercorreção U/L (enganol/enganou)

 

Produção escrita e oral   Fábula: Produção de reconto e autoria de 
fábulas



 História em Quadrinhos: reconto de fábulas 
e contos em forma de HQ e produção de 
autoria



 Revisão e reescrita de textos produzidos, 
observando:



o Pontuação 

o Paragrafação 

o Ortografia 

o Concordância nominal e 

verbal o Coesão e Coerência 

o Características do gênero produzido. 
 Resumo de livros




 Sinopse (de livros ou filmes) após assistir um 
filme ou ler um livro



 
 Sistematização do algoritmo, explorando 
material concreto.
 Fatos fundamentais da divisão em 

situações significativas que desenvolvam o 

cálculo mental, cálculo aproximado, 

estimativa, socialização de estratégias de 

conferência.
 Formulação, interpretação e resolução de 

situações- problema envolvendo noções de 

divisão (ações de partilha e de medida) 

explorando a diversidade de procedimentos 

e de registros. 
 

 

Grandezas e medidas 
 Sistema Monetário Brasileiro:




 Comparação de valores
 Troca entre valores, cédulas e moedas.
 Formulação, interpretação e resolução de 

situações- problema envolvendo o Sistema 

Monetário Brasileiro (reconhecimento e 

utilização de cédulas e moedas em 

situações de compra e venda), com 

registros escritos das experiências 

matemáticas vivenciadas.
 Medidas de Comprimento




 Breve histórico das Medidas de 
Comprimento
 Utilização de instrumentos não 
convencionais e convencionais
 Uso das medidas-padrão: metro, meio 
metro e centímetro.
 Construção, observação e uso de fitas 
métricas, réguas e trenas.
 Situações reais de uso da medida
 Resolução de situações-problema com a 
utilização das medidas padrão.

 

Espaço e forma 
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  Identificação dos Sólidos Geométricos         

            Identificação (nº de lados, vértices e         

          ângulos) entre polígonos.          

            Planificação de cubos e paralelepípedos        

           Composição, decomposição e         
          representação de figuras tridimensionais.         

           Construção de sólidos          

           Tratamento da Informação         
           Seleção  e  organização  de  dados  em        
          tabelas  simples  e  gráficos  de  barras  ou        

          colunas.            

           Pesquisa   e   interpretação   de   dados,        
          gráficos    e    tabelas    nos    meios    de        

          comunicação:  mídia impressa  (panfletos,        

          jornais,  revistas,  etc.)  e  outras  mídias        

          (televisão, DVD, internet, entre outros).         
              

              

              

              
  Leitura e interpretação     Números e operações   Alimentação  Os candangos 


 O Entorno do DF  

 


 Leitura  e  interpretação  nos  três níveis: 


 Registro,  leitura e escrita numérica de  Origem dos  constroem a nova (Unidade 1 – p.30 –  

 objetiva, inferencial e avaliativa.     quantidades até 999.999;   alimentos (animal,  capital 31; unidade 4 – p. 129  

 


 Leitura Textual, contextual, inferencial e 
o Valor posicional 

    vegetal e mineral).  Brasília, uma - 133)  
 intertextual.             Função  cidade moderna e Atividades  
        

o Decomposição em várias bases  (qtas. 
   

 
 Comparação  e  diferenciação  de diversos (construtores,  diferente. econômicas,  

 

unidades  ao  todo,  qtas. dezenas  ao  todo, 
  

 gêneros textuais quanto  a aspectos energéticos e  A população do DF produtivas e de  
  

etc.). 
     

 composicionais           reguladores). Os primeiros Desenvolvimento  
       

o Forma polinomial (100+20+3=123) 
  

 
 Elementos  que  compõem a apresentação   Alimentos  habitantes do sustentável do DF.  

 

o Forma de produto de fatores (12= 6 x 2 = 
  

 do gênero e seu contexto de produção (autor, naturais e alimentos  Brasil – p.14 -22  Agricultura  
 

3 x 2 x 2) 
      

 interlocutor, finalidade, suporte e circulação).      industrializados. Unidade 4 – (unidade 3 – p. 95)  
  

o Posição na reta numerada 
   

 
 Manuseio, identificação e escolha de   

 Importância dos Governo do Distrito  Indústria  
 

o Sequências numéricas: 2 em 2, 3 em 3, 5 
 

 suportes de acordo com  o gênero e  seu cuidados com os Federal (unidade 4 – p. 110)  
 

em 5, 10 em 10. 
     

 contexto de circulação: livros, revistas, jornal,     alimentos durante  Poderes  Comércio  
 

o Agrupamentos e desagrupamentos de 
 

 
gibi, folhetos, folder, encartes, faixas, placas, sua preparação, constitucionais do DF (unidade 4 – p. 114) 
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cartazes, cartão, panfletos, mural, jornal da 

escola, caderno, livro, etc. 
 Gêneros Textuais:



 
 Lendas 
o Análise e percepção dos elementos da 
narrativa:  
 Gêneros de Tradição Oral: exploração, 
memorização e produção oral.

o Parlendas 

o Trovinhas 

o Trava-línguas 

o Adivinhação 

o Piadas 

o Cantigas 
o Ditados 

populares o Mitos 
o Literatura de Cordel  Tipo Textual EXPOSITIVO (Artigos de 

divulgação científica)


o Análise de textos utilizando esquema 

gráfico com o objetivo de evidenciar 
dados do texto. 

o Análise do contexto de produção 

(autor, portador, público, leitor, objetivo). 
o Resumo a partir de esquemas 

 

Conhecimentos linguísticos articulados 

com textos: 
 Adjetivo (apresentação do conceito)




 Pronomes Pessoais (reto e oblíquo)  
Uso de pronomes no texto



 Elementos coesivos e de coerência




 Uso do Por que, Por quê, Porque, Porquê.




 ORTOGRAFIA




 Sons do X
 Uso do U ou L (anel, céu).
 Letras mudas

 

Produção escrita e oral 

 
quantidades até 999.999.   
o Nomenclaturas: Unidade, Dezena, 

Centena, Unidade de Milhar, Dezena de 
Milhar, Centena de Milhar.  
o Fixação das Ordens e Classes. 

o Comparações entre números:  
o Situações-problema envolvendo as quatro 
operações  

Grandezas e medidas 
 Medidas de Capacidade




 Brevehistórico das Medidas de 
Capacidade 

 

 Utilização de instrumentos não  
convencionais e convencionais  

 Identificação dos instrumentos utilizados 
para medir líquidos.

 Uso das medidas-padrão: litro, meio litro.
 Atividades de conservação de quantidade.
 Situações reais de uso da medida
 Resolução de situações-problema com a 

utilização das medidas padrão.
 

 

Espaço e forma 
 Identificação das figuras planas




 Triângulos
 Quadriláteros (quadrado, retângulo, 
losango, paralelogramo e trapézio).
 Calculo do perímetro e área de figuras 

planas, utilizando malha quadriculada.
 Composição de figuras geométricas 
planas, a partir do uso de tangran

 

Tratamento da informação 
  Seleção e organização de dados em tabelas 
simples e gráficos de barras ou colunas.



 

 
armazenamento 

e ingestão. 
 
produção de 

alimentos no DF 
(apostila de 
Geografia – 
pp.93-94)   Bioma: Cerrado 

(trabalhar com a 
apostila de 
Geografia – pp 62 
a 84)



 Reino Vegetal: 

Classificação

 Reino Animal: 
 Classificação 

o Hábitos 

alimentares 

o Habitat 

o Locomoção  
o Cadeia alimentar 

 
 Relação entre 

seres vivos e o 

ambiente.

 

 Distinção entre DF e  Serviços 

Brasília (unidade 4 – p.118) 

 Os símbolos do DF  Turismo 
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 Relato de experiências científicas ou de 
estudos do meio com planejamento prévio e 
organização de registros.



 Revisão e reescrita de textos produzidos, 
observando:



o Pontuação 

o Paragrafação 

o Ortografia 

o Concordância nominal e 

verbal o Coesão e Coerência 

o Características do gênero produzido. 
 Debates



 
 
 
 
 
 

 

Leitura e interpretação   Leitura e interpretação nos três níveis: 
objetiva, inferencial e avaliativa.



 Leitura Textual, contextual, inferencial e 
intertextual.



 Comparação e diferenciação de diversos 
gêneros textuais quanto a aspectos 
composicionais



 Elementos que compõem a apresentação 
do gênero e seu contexto de produção (autor, 
interlocutor, finalidade, suporte e circulação).



 Manuseio, identificação e escolha de 
suportes de acordo com o gênero e seu 
contexto de circulação: livros, revistas, jornal, 
gibi, folhetos, folder, encartes, faixas, placas, 
cartazes, cartão, panfletos, mural, jornal da 
escola, caderno, livro, etc.



 Gêneros Textuais:




 Poesias/Poemas: leitura, compreensão, 
escrita e declamação.

o Ilustração de poemas, músicas e 

contos de fadas como forma de 
interpretação do tema abordado. 

 
 
 
 
 

 

Números e operações 
 Números Fracionários:



 
 Compreensão a partir de situações 
concretas  
o  Nomenclatura  
o  Sistematização do algoritmo  
o Resolução de situações-problemas 

envolvendo nº fracionário (parte, todo, 
fração de quantidade).  
o Adição de frações com mesmo 
denominador  
o Subtração de frações com mesmo 
denominador 

o  Fração de quantidade  
o Equivalência de frações com mesmo 
denominador  
o Equivalência de frações com mesmo 
numerador  

o Equivalência de frações com nº 

decimais (1/2 = 0,5; ¼ = 0,25; 1/10 = 0,1; 
1/100= 0,01), sempre em medidas de 
grandeza. 

 Números decimais


 
 
 
 
 

 
 Recursos 
Tecnológicos:




 Invenções e 

descobertas 

realizadas no 

Brasil e no mundo
 Transformação 

de materiais
 Impacto das 

transformações no 

meio ambiente.
 Ambientes 

naturais e 

ambientes 

construídos


 Impacto das 

ações do homem 

no ambiente
 Reaproveitament 

o de produtos: 

metais e papéis.
 Rochas:

 
 
 
 
 

 
 As Regiões 
Administrativas – 
pp 86 - 120



 Unidade 4 – 
Governo do DF




 Conhecendo a 

história das 

cidades do DF
 Minha Cidade 
tem história

 
 
 
 
 

 
 O Distrito Federal 
 O que ele é? 
(Unidade 2 – p.26)



 Os mapas contam 

história – p.34 - 36 

 O Distrito Federal 
na Região Centro-
Oeste do Brasil



 
 Unidade 1 – p. 24


 As regiões 
brasileiras (p.23) 


 O Brasil na 

América do Sul 
(p. 19) 
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 Quadrinhas, poemas – escuta, 

memorização, leitura, reconto oral e 

produção.  
 Contos de suspense
 Conto popular
 Contos acumulativos
 Crônicas

 

Conhecimentos linguísticos 

articulados com textos: 
 Verbo (apresentação do conceito)




 Tempos Verbais
 Pretérito perfeito em textos lacunados.

 Concordância verbal (sujeito e verbo)




 ORTOGRAFIA




 R final
 S (plural)
 U (desinência do pretérito)
 Verbo:

o Desinências do Gerúndio (falano/ 
falando) 
o ÃO e AM 

 Consolidação da ortografia, de acordo 
com a observação em sala de aula.

 

Produção escrita e oral   Poesia/poema: produção a partir de um texto 
em prosa, de um tema/assunto significativo, por 
meio de paródia ou autoria.



 Reescrita de poema em forma de prosa e vice-
versa.



 Declamações e Dramatizações


 

o Reconhecer o processo de o Composição 

complementação de casas decimais (1,5 = o Classificação 

1,50)    o Tipos e utilização  
 Operações de adição e subtração 

o Realização de leituras em instrumentos  
com resultados em números decimais. 

 

Grandezas e medidas 
 Medidas de Massa




 Breve histórico das Medidas de Massa
 Utilização de instrumentos não 
convencionais e convencionais
 Identificação dos instrumentos de 
medida mais adequados para a medição
 Identificação e uso de medidas-padrão: 
Quilo, meio quilo, tonelada.
 Situações reais de uso da medida
 Resolução de situações-problema com 
a utilização das medidas padrão.

 

 

Espaço e forma   Estabelecimento de comparações entre 
objetos do espaço físico e entre objetos 
geométricos.



 Composição e análises de figuras em 
malhas quadriculadas e sua relação com a 
medida de perímetro.



 Representação pictórica de figuras 
geométricas planas e espaciais.



 

Tratamento da informação   Formulação, interpretação e resolução de 
situações problema envolvendo análise crítica 
dos dados de gráficos e tabelas.



 
 
 
 
 

 

118 



 Profissões artísticas: pintor, escultor, arquiteto, artesão, musicista, ator, fotógrafo, designer, poeta, profissionais circenses e 
escritor 
 
 Estudo do artesanato regional (com ênfase) e do nacional  
 Estudo da relação da arte e do artesanato com a cultura do estudante  
 Criação livre de desenhos, pinturas, construções e esculturas  
 Técnicas artísticas variadas com instrumentos e materiais diversificados  
 Diferentes tipos e tamanhos de suporte para elaboração de trabalhos em arte  
 Arte como manifestação da cultura e identidade de um povo. (Matrizes brasileiras)  
 Manifestações folclóricas, Populares  
 Cores primárias, secundárias e terciárias  
 Cores frias e cores quentes  
 Cores na natureza e as produzidas pelo homem  
 Desenho de observação (paisagem, pessoas, objetos)  
 Desenho de observação e de imaginação sobre a cidade. (Casa, rua, quadra, escola, bairro, cidade) 
 Criação de desenhos, pinturas, construções e esculturas temáticas  
 Apreciação de artistas que utilizaram a cidade e temáticas sociais para elaboração de trabalho plástico 
 
 Elementos básicos da linguagem visual: relação entre ponto, linha, plano, cor, textura, forma, volume, luz, ritmo, movimento, 
equilíbrio.  
 Noções de plano, volume e espaço bi e tridimensional  
 Primeiras noções de perspectiva / profundidade  
 Construções tridimensionais  
 Proporção  
 Athos Bulcão  
 Desenho urbanístico de Lúcio Costa 
 
 Monumentos de Oscar Niemeyer 
 
 Apreciação de obras de artistas do modernismo brasileiro  
 Arte no Distrito Federal e seus artistas locais  
 Apreciação de obras artísticas em períodos e movimentos distintos  
 Visita a pontos turísticos da cidade para apreciação e realização de desenhos, esboços e ou textos  
 Espaços de informação e de comunicação artística / cultural: museus, mostras, exposições, galerias, oficinas, ateliês, pontos 
turísticos e outros 
 
 Cenas corporais  
 Improvisação teatral  
 Jogos dramáticos  
 Comunicação espontânea das diferentes sensações: olhar, ver, escutar, ouvir, comer, pegar e cheirar, etc.  
 Diálogo: improvisação de pequenas cenas   
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 Expressão corporal  
 Expressão vocal: articulação, dicção e projeção  
 Interpretação de personagens de narrativas e textos infantis, de espetáculos teatrais, histórias em quadrinho, filmes, 
propagandas, desenhos animados e programas infantis de TV 
 
 Dramatização de histórias diversas  
 Elementos teatrais visuais e sonoros: máscaras, maquiagem, cenário, sonoplastia, figurino e iluminação  
 Tríade essencial do teatro: ator, texto e plateia  
 Movimentos expressivos: ações dramáticas por meio da exploração de deslocamentos, planos, peso e fluência  
 Expressividade corporal em movimentos socioculturais (frevo, maracatu, quadrilha, samba, capoeira) e outros do contexto do 
estudante  
 Coreografias de danças folclóricas, populares e outros do contexto do estudante (produção, criação etc.)  
 Espaços de informação e de comunicação artística presentes na cultura: teatros, salas de apresentação, e outros  
 Apreciação de manifestações multiculturais de espetáculos da cidade de Brasília 
 
 

 

 Percussão corporal  
 Elementos do som (altura, intensidade, duração e timbre)  
 

 Pulsação (percepção do tempo forte da música e da palavra)  
 Noções de ritmo, melodia e harmonia  
 Registro de sons (escrita musical espontânea, partitura alternativa)  
 Confecção de instrumentos com elementos da natureza como: galhos de árvores, folhas, vagens, sementes e bambus  
 Banda rítmica (com instrumentos convencionais ou de materiais reutilizáveis)  
 Canções de ritmos diversos: cantigas de roda, marchinhas, marchas, samba, rock, valsa, baião, indígenas e africanas  
 Jogos folclóricos: canções folclóricas, indígenas, africanas, sobre bichos e marchinhas carnavalescas  
 Percepção de compassos binários e ternários em diversas composições  
 Rock de Brasília: história de bandas e artistas que surgiram na cidade de Brasília  
 História dos principais estilos e movimentos da música popular brasileira (MPB)  
 Arranjo e composição musical  
 Formação de conjuntos instrumentais e vocais  
 Cuidados com a voz  
 Grupos musicais diversos e da cultura popular de Brasília  
 Comunidade Quilombola do Distrito Federal  
 Músicas cívicas  
 Filmes musicais diversos 
 
 Espetáculos musicais regionais  
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 Atividades recreativas, brincadeiras e jogos, entre outras, possibilitando a combinação de habilidades motoras básicas e a 

introdução de habilidades motoras específicas (correr e andar com saltar, andar e correr com transportar, andar e correr com chutar, 

andar e correr com arremessar, andar e correr com rebater, saltar e girar, passar e receber com membros superiores, passar e 

receber com membros inferiores, conduzir uma bola com os pés, rebater uma bola com as mãos)  
 Atividades lúdicas visando a introdução de práticas da ginástica artística (malabarismo, equilíbrio de objetos em diferentes partes 

do corpo, perna de pau, equilíbrio na corda bamba, etc.)  
 Oficinas de criação de brinquedos com materiais recicláveis  
 Movimentos expressivos (mímica, imitação de seres vivos, etc.)  
 Reprodução de músicas ligadas ao esquema corporal  
 Atividades rítmicas das culturas afro-brasileira e indígena: maculelê, ciranda, bumba-meu-boi, etc.  
 Manifestações do folclore nacional (Saci Pererê, Negrinho do pastoreio, Cuca, Boi-Bumbá, etc.)  
 Jogos e brincadeiras populares presentes na cultura brasileira (amarelinha, elástico, pião, cabo de guerra, pique bandeira, cabra-

cega, bola de gude, etc.)  
 Noções sobre competição, cooperação, regras, adversários em ambientes esportivos 

 
 Jogos pré-desportivos (queimada, artilheiro, gol-a-gol, garrafão do basquete, 21, etc.) 

 
 Jogos com regras adaptadas que possibilitem a participação de alunos com necessidades especiais, transtornos globais de 

desenvolvimento (TGD) e altas habilidades / superdotação. 

 

                     

                     
 leitura, interpretação e produção  Números e operações:  


 Sistema solar – 


 O estudante e o 


  Localização 


 Textos: verbal (escrita), não verbal 


 Reconhecimento de outros sistemas de 

corpos  celestes, tempo: o tempo no espacial, meios de 
tamanho  relativo e cotidiano; fontes orientação, direção, 

(imagem)  e  multimodal  (escrita  e  imagem) numeração (indu, romano, maia, arábico) em distância da terra (lua, históricas; tempo Distância 
concretizados em diversos gêneros em contexto da História da Matemática para a sol, planetas)  histórico e social.  Referenciais de 
diferentes suportes 

    

compreensão da importância do número para 


 Sistema solar: 
 

diferenciação  de diversos 


 Formação social localização, pontos 


 Comparação e a civilização atual    satélites naturais e 

do Brasil: matriz cardeais, direção, 
gêneros textuais quanto a aspectos 


 Sistema de numeração decimal 

 

artificiais 
   

    
indígena; matriz distância, as divisões 

composicionais e finalidade 
   

 Registro, leitura e  escrita  numérica  de 


 Translação, 
 

    
africana; matriz e contornos políticos 

Elementos  que compõem  a apresentação quantidades até 999.999 
  rotação e inclinações   

portuguesa dos mapas, o sistema    

do eixo da Terra 
 

de  diversos  gêneros  e  seu  contexto  de o Valor posicional 
    

    
 Transformação de de cores e legendas 

em várias bases 


 Calendário, ano 

produção (autor, interlocutor, situação de o Decomposição bissexto e  estações vida dos povos  Tipos de mapa 
interação, suporte e circulação 

   

(quantas. unidades  ao todo, quantas 
 

   do ano    originários (indígenas)  Projeções 
 Leitura textual, contextual, inferencial e dezenas ao todo, etc.). 

      

  Pontos  de com a chegada dos Cartográficas 
intertextual 

      

o Forma polinomial (100+20+3=123) 
  

      referência: pontos europeus  Proporção e 
        

o Forma de produto de fatores (12= 6 x 2 = 

 

        cardeais, orientação 


 Constituição da Escala   
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  Gêneros que apresentam a NARRATIVA 
em sua organização interna: fábulas 
tradicionais e modernas; contos de suspense; 
conto popular; lendas, mitos e crônica – análise 
de mecanismos de coesão e coerência, 
reconto oral e produção escrita



 Análise, percepção de elementos da 
narrativa presentes em diferentes gêneros: 
foco narrativo; características físicas e 
psicológicas (teimoso, corajoso, etc.) do 
personagem principal; identificação de 
personagens secundários; caracterização de 
lugar (onde) e tempo (quando). Enredo 
(desenvolvimento do conflito, clímax e 
desfecho); discurso direto e indireto



 Contos: análise, produção de reconto e texto de 
autoria



 Autobiografia


 Biografia


 Revisão e reescrita de textos produzidos, 
considerando um ou mais aspectos: 
paragrafação, coerência, características do 
gênero produzido



 
 

Conhecimentos linguísticos articulados 
com textos: 

 Alfabeto: ordem alfabética


 Letra maiúscula: nomes próprios, início de 
frases e parágrafos



 Encontros Vocálicos




 Encontros Consonantais




 Dígrafos




 Acentuação




 Acentuação gráfica de proparoxítonas




 Classificação quanto a tonicidade (oxítona, 
paroxítona e proparoxítona), com foco na



acentuação de palavras conhecidas, 

destacando a frequência de paroxítonas na 

língua portuguesa 
 Manuseio e uso de dicionário, enciclopédias



3 x 2 x 2)  
o Posição na reta numerada  
o Sequências numéricas: 2 em 2, 3 em 3, 

5 em 5, 10 em 10.  
o Agrupamentos e desagrupamentos de 

quantidades até 9.999  
o Nomenclaturas: Unidade, Dezena, 

Centena, Unidade de Milhar, Dezena de 

Milhar e Centena de Milhar 

o Fixação das Ordens e Classes.  
o Comparações entre números  

 Introdução da Classe dos milhões
 Adição (ações de juntar e acrescentar)  Fatos fundamentais da adição em 
situações significativas que desenvolvam o 
cálculo mental, cálculo aproximado, 
estimativa, socialização de estratégias de 
conferência



 Formulação, interpretação e resolução 
de situações- problema envolvendo noções 
de adição (ações de juntar acrescentar), 
explorando a diversidade de procedimentos 
e de registros.



 Situações-problema envolvendo as 
quatro operações, explorando a diversidade 
de procedimentos e de registros



 Subtração (ações de retirar e comparar e 
completar quantidades)




Formulação, interpretação e resolução de 

situações- problema envolvendo noções de 

subtração (ações de retirar, comparar e 

completar) explorando a diversidade de 

procedimentos e de registros. 


Fatos fundamentais da subtração em 

situações significativas que desenvolvam o 

cálculo mental, cálculo aproximado, 

estimativa, socialização de estratégias de 

conferência. 
 Expressões numéricas envolvendo adição



 

 

por constelações, sociedade Brasileira: 

nascente e poente 


 Povos originários; 

 Rosa dos Ventos 


 Grandes 

 Magnetismo 
navegações; 

terrestre    Uso de bússola na  hegada dos


orientação e portugueses ao Brasil 
determinação dos  
pontos cardeais e 
outras formas de 

orientação (Sistema 
de Posicionamento  
Global - GPS)   Fases da lua e 
eclipses lunares



 Calendário lunar


 Constituição do 
planeta Terra



 Estrutura do 
planeta Terra: crosta 
terrestre e magma



 Água


  Estados físicos da 
água



 Mudança dos 
estados físicos da 
água



 Ciclo    da    água


(formaçãodas 

chuvas, geadas, 
granizo, neve) 

 Noções de lençóis 
freáticos



 Enchentes: o papel 
do solo na regulação 
da infiltração da água 
da chuva



 

Ser humano e saúde 
 Célula



  Estrutura da célula: 
seres unicelulares e 
pluricelulares



  Brasil, Estados, 
capitais e regiões 
(condicionantes 
histórico- sociais, 
geográficos, 
econômicos, culturais)



 Aspectos 
geográficos do Brasil: 
relevo, vegetação, 
hidrografia e clima, 
população, tamanho e 
distribuição



 

 
122 



e gramáticas  


 Vocabulário: ampliação, significação, 
sinônimos e antônimos (inferir o sentido a partir 
da leitura e uso do dicionário) 
 Verbete




 Substantivo (identificação e classificação)




 Revisão: modos de nasalização - M e N no 
final de sílaba (bombom, ponte); NH (galinha); 
usando o til (maçã, anão); contiguidade (cama, 
dama); uso do “m” antes de “p” e “b”



 
 

Conhecimentos literários 
  Obras literárias (apreciação, escuta e 
manuseio; compreensão e interpretação, leitura 
individual e coletiva)



 Livros e obras infantis




 Clássicos da literatura Infantil




 Estudo de personagens clássicos da 
literatura brasileira: contexto histórico e 
geográfico



 Biografia e obras de autores selecionados 
(Ex: Poesia: Cecília Meireles e Pedro Bandeira. 
Fábulas: Esopo. Contos: Irmãos Grimm)



e subtração.  

 

Grandezas e medidas 
  Reconhecimento da evolução das medidas e 
de seus instrumentos na história da civilização



 Construção e utilização adequada dos 
principais instrumentos de medidas presentes 
no contexto sociocultural:




 Régua 



 Fita métrica 


 

Balanças 



 Recipientes graduados 


 

Relógios 


 Interpretação, criação e produção de textos 
que constem informações que envolvam 
medidas



 
 
Espaço e forma 
 


 Reconhecimento e representação de 
deslocamentos e orientações por meio de 
mapas   Ampliação e ou redução de figuras por meio de 
desenhos ou figuras mantendo as devidas 
proporções com recursos do quadriculamento



 
 

Tratamento da informação 
 
 Registros de eventos na reta da linha do tempo




 Leitura e interpretação de informações 
presentes nos meios de comunicação e no 
comércio, registradas por meio de tabelas e 
gráficos



 

  Noções básicas de 
informação genética 
no DNA



 Noções de célula-

tronco e Transgênicos 


 
Pele: impressões digitais
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 Leitura, interpretação e produção    Números e operações:    Ser humano e  Presença dos 

 Espaços: urbano 

      


 Sistema de numeração decimal      saúde   povos africanos no e rural e suas 
 Textos: verbal (escrita), não verbal (imagem) 


 Registro, leitura e escrita numérica de 

    



 

Identificação 
 

Brasil: Escravização semelhanças e 
e multimodal (escrita e imagem) concretizados 

quantidades até 999.999.999       


 Valor posicional       das partes  do e resistência Diferenças 
em diversos gêneros em diferentes suportes 

 Decomposição em várias bases (quantas. corpo humano  

(Quilombos) 


Transformações 
 Comparação  e  diferenciação  de diversos 

 

unidades ao todo, quantas dezenas ao todo, etc.). 
 

Noções dos 
 

gêneros textuais quanto a aspectos 
 

A vida em culturais e suas 
 Forma polinomial (100+20+3=123)     

composicionais e finalidade   
 Forma de produto de fatores (12= 6 x 2 = 3 x 2 x sistemas  do corpo sociedade: história influências no meio   

humano: 
  


 Elementos que compõem a apresentação de 2) 

         de comunidades Físico        

DIGESTÓRIO 
 

diversos gêneros e seu contexto de produção 



 Posição na reta numerada      locais, rurais, 


 Etapas de 

(autor,  interlocutor, situação de interação, 
  Sequências numéricas: 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5,  Alimentação  

quilombolas, ocupação do Brasil 10 em 10.        
Função dos 

suporte e circulação 
          

   
 Agrupamentos e desagrupamentos de 

 

indígenas do DF e - semelhanças,    alimentos:   


 Leitura textual, contextual, inferencial  e quantidades até 999.999.999 
      
    

construtores, 
  

do Brasil. permanências e intertextual     Nomenclaturas das Ordens e Classes     
        

reguladores 
 

e Localização Mudanças       


 Comparações entre números      


  Notícias e manchetes: estudo de gênero 


 Expressões Numéricas envolvendo as quatro energéticos   das regiões de Realidade das 
operações 

          

enfocando os elementos fundamentais (O quê? 
       

 Prática 
 de imigração do negro Diferentes  Multiplicação  (ações  de  agrupar  parcelas  

Com quem? Quando? Onde? Em que 
 

esportes 
 

e para o Brasil e comunidades iguais,   combinações, proporcionalidade e  

circunstâncias?    disposição retangular).      atividades físicas  áreas de (urbana, do campo, 


  Notícia: escrita de texto de autoria a partir 


 Sistematização das ideias, a partir do registro e 


 Tipos 
 

de  
concentração quilombolas, 

de pesquisa de dados e organização de uso de malha quadriculada. 
    nutrientes:   

        

indígenas e outras) informações    


 Sistematização do algoritmo explorando material 
vitaminas, minerais Contribuições 

  Poesia moderna e contemporânea – concreto.        
 Regiões        

 Cultura 
  

culturais, sociais e 
leitura e análise 

   


 Desenvolvimento de estratégias para resolução   brasileiras:    
de operações com multiplicação. 

    alimentar no Brasil: étnicas dos 
  Poesia / Poema popular (cordel): 

    

CENTRO-OESTE 
 Fatos fundamentais da multiplicação em alimentação   imigrantes europeus completar textos com lacuna ou paródia situações significativas que desenvolvam o cálculo 

  

e NORDESTE 
regional 

 

e e asiáticos.  Letras de músicas: uso de recursos 
 

mental, cálculo aproximado,  estimativa,  
 Características, 

  

influência 
    

estéticos, composição e comparações entre socialização de estratégias de conferência.      

vários autores    


 Formulação,   interpretação e resolução de contemporânea da   paisagens,  modos 


  Crônica: análise, produção de reconto e situações-  problema  envolvendo  as  noções  de mídia     de    produção    e 
texto de autoria    multiplicação,   explorando   a   diversidade   de 


 Tipos  de   organização social 

 Suportes e portadores – criação de procedimentos e de registros.     gorduras  na     
 

Situações-problema envolvendo noções de 
     

espaços para publicação (mural, varal,   

alimentação: 
      

possibilidade e probabilidade.           

revistas, jornais, placas, faixas, folhetos, 
          


 Divisão - ideias de partilha (repartir a coleção saturadas,       

cartazes, etc.) 
         

   em  partes  iguais)  e  medida  (determinação  de insaturadas,       


  Revisão e reescrita de textos produzidos, 
      

quantas vezes uma quantidade cabe em outra) 
transgênicas e sua 

    

considerando um ou mais aspectos:     Compreensão e registro pictórico das ideias da     
   

ação 
 

no 
    

pontuação, ortografia, concordância nominal,   divisão.             
         

organismo. 
      

características do gênero produzido     Sistematização do algoritmo, explorando         
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  Recursos paralinguísticos (gestos, 
tonalidade de voz e expressão facial), de 
acordo com objetivos do ato de interlocução



 Tipo textual: DESCRIÇÃO


 
 

Conhecimentos linguísticos articulados 

com textos: 
  Pontuação: importância e uso contextual; 
pontuação do diálogo e reticências



 Artigo


 Adjetivo


 Pronomes pessoais (reto, oblíquo) – uso do 
pronome no texto, realçando seus efeitos na 
coesão



 Elementos coesivos e de coerência (para 
garantir a progressão temática e conceitual)



 Análise das diversas formas de uso: por 
que, por quê, porque, porquê



 Fonemas / sibilantes: /s/, /z/ representados 
pela letra “s” (sapo, casa)



 Sufixos: esa e eza


 

Conhecimentos literários 
 Livros e obras infantis



 Comentário crítico de obra literária


 Poesia / Poema: moderna e contemporânea; 
uso de metáforas e outras figuras de linguagem 
(estudo sem classificação, apenas discutindo o 
sentido). Sugestão de autores: Cecília 
Meireles, Manuel Bandeira, Vinícius de Morais, 
José Paulo Paes, etc.



 Letra de música: compreensão do contexto da 
autoria; paródias



 Cordel: análise do gênero e estudo de obras 
de alguns autores, entre eles: Leandro Gomes 
de Barros. (Sugestão: visitar o site: 
<www.secrel.com.br/jornaldepoesia>.



 
material concreto.  

 Fatos fundamentais da divisão em situações 
significativas que desenvolvam o cálculo 
mental, cálculo aproximado, estimativa, 
socialização de estratégias de conferência.

 Formulação, interpretação e resolução de 
situações- problema envolvendo noções de 
divisão (ações de partilha e de medida) 
explorando a diversidade de procedimentos e 
de registros. Sistema Monetário Brasileiro




 Comparação de valores


 Troca entre valores, cédulas e moedas.


 Realizar operações utilizando a compreensão de 
valores monetários: preços, trocos, orçamentos e 
prestações.



 Resolver situações-problema que envolvam a relação 
custo X mercadoria



 Formulação, interpretação e resolução de 
situações- problema envolvendo o Sistema 
Monetário Brasileiro (reconhecimento e utilização 
de cédulas e moedas em situações de compra e 
venda), com registros escritos das experiências 
matemáticas vivenciadas.



 Reconhecimento de múltiplos e divisores em 
contextos do cotidiano:



 x 2 = número par, dobro;


 x 3 = triplo;


 x10, x100, x1000


 Números primos


 Mínimo Múltiplo Comum




 Máximo Divisor Comum


 
Grandezas e Medidas 
 Medidas de Tempo




 Breve histórico das Medidas de Tempo
 Utilização de instrumentos não convencionais e 
convencionais
 Sistematização de tempo (estabelecimento das 
principais relações entre as unidades de tempo 
mais significativas: hora e minuto; hora e dia; dia e 
semana; mês e ano).
 Leitura e representação de horas em relógio 
analógico e digital.

 Cálculo de intervalos de tempo;




 Ordenação dos dias da semana, mês e ano na 
perspectiva da construção do tempo cronológico. 

 


 Uso de 

agrotóxicos e 
alimentos  

Orgânicos  


 Noções dos 
sistemas  do corpo 
humano:   
RESPIRATÓRIO   Sistema 
respiratório: trocas 
gasosas (oxigênio x 
gás carbônico)



 Relação entre 
corpo humano e 
pressão atmosférica 
(respiração como



resultado da 
diferença entre a 
pressão interna dos 


pulmões e a 
pressão 
atmosférica) 


 Noções dos 
sistemas do corpo  
humano:  
CIRCULATÓRIO 
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 Noções de época e século.
 Instrumentos e marcadores de tempo (relógios, 
calendários...) elaborados e/ou utilizados por 
sociedades ou grupos de convívio em diferentes 
localidades.
 Uso do calendário




 Identificação dos períodos: dia, mês, ano, 
bimestre, semestre, século, etc

 Transformações: (h/min; min/seg; dia/hora; 
semana/dia; mês/dia; ano/dia; ano/ mês)

 
Espaço e forma 

 Sólidos Geométricos


 Construção de sólidos geométricos: composição e 
decomposição



 Percepção de elementos geométricos nas formas 
da natureza, nas criações artísticas, na 
tecnologia e na arquitetura



 Identificação de figuras espaciais por meio de suas 
vistas: frontal, lateral e superior



 Reconhecimento de semelhanças e diferenças 
entre poliedros (prismas, pirâmides e outros) 
identificando elementos semelhantes e diferentes 
(faces, vértices e arestas)



 
Tratamento da informação 

Noções de combinação associada à  
multiplicação e tabela   Situações-problema simples, envolvendo noções de 
possibilidade e probabilidade



 

 

           

           

Leitura, interpretação e produção  Números e operações:  Ser humano e 


 Formação  


 Meio ambiente: 


 Textos: verbal (escrita), não verbal (imagem) Sistema de Numeração Decimal 

 saúde  econômica do preservação e 
 

 Noções dos Brasil  Degradação 
e multimodal (escrita e imagem) concretizados Operações (Adição, Subtração, 

 

sistemas  do corpo 


 ciclos 
 

 Indústria e 
em diversos gêneros em diferentes suportes Multiplicação e Divisão) 

   
  

humano: 
 

econômicos. 
 

comércio: suas 
 Comparação  e  diferenciação  de  diversos Cálculo    mental: cálculo    aproximado,   

URINÁRIO 
  

gênerostextuaisquantoaaspectos estimativa, uso da calculadora, socialização de dos 


 Revoltas 
 

interferências na 
 Noções  

composicionais e finalidade estratégias de conferência  
sistemas  do corpo 

populares no Brasil organização das 


 Elementos que compõem a apresentação de Números fracionários: 
 

colonial. 
 

cidades e regiões  humano:   

diversos gêneros e seu contexto de produção Resolução de situações- problema     
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(autor,  interlocutor,  situação  de  interação, envolvendo números fracionários (parte, todo e 

suporte e circulação fração de quantidade) no contexto social; 

 Leitura  textual,  contextual,  inferencial  e   


 Resolução de problemas envolvendo ideia


intertextual de equivalência e desigualdades de frações 

 


 Adição   e   subtração   de   frações   com 
 Reportagens e suplemento infantil de denominadores diferentes por meio das grandes jornais: 
leitura e estudo de equivalências;



reportagem levando em conta o tipo de leitor 


 Multiplicação:  natural  x  fração;  natural  X 
 Tiras de jornal: análise de ambiguidades   decimal;



no efeito de humor 


 Divisão: natural ÷ natural; fração ÷ natural; 
 Gêneros   da   tradição   oral:   parlendas,    Fração  de  quantidade  para  cálculo  de



 
trovinhas, trava-língua, adivinhação, piadas e porcentagem simples (10%; 25%; 50%; 75%); 

cantigas(exploração,memorizaçãoe 


 Medidas de comprimento e área: cálculo do 

produção oral) perímetro e da área de figuras desenhadas em 
 Revisão e reescrita de textos produzidos,   malhas   quadriculadas   e   comparação   de



 
considerando   um   ou   mais   aspectos: perímetros e áreas de duas figuras sem uso de 

ortografia,  concordância  nominal  e  verbal, fórmulas        
coerência   e   coesão,   características   do         

gênero produzido.      
Grandezas e medidas 

  


 Tipo textual: Argumentativo 
      
           


 Carta de leitor: finalidade, localização 


 Medidas de Comprimento     

do  assunto,  destaque  da  reclamação,  Breve histórico das  Medidas de 
isolamento do  relato ou exposição do Comprimento      

assunto e argumentos 
         

     Utilização de instrumentos  não 


 Debates: espontâneo, temático, 
 

convencionais e convencionais   

intencional e planejado (escuta organizada 
  

 Uso das medidas-padrão: metro, meio 
e apresentação de argumentos, opiniões e 

metro e centímetro.     

comentários) 
        

    
 Construção,  observação e uso de fitas 

 Tipo textual: Injuntivo 
    

    métricas, réguas e trenas.     


 Análise e   enfoque em gêneros   que 
    

 Situações reais de uso da medida   

apresentam em sua  organização interna a 
  

 Resolução de  situações-problema  com  a 
INSTRUÇÃO: manual, regra de jogo, etc. 

 
 

utilização das medidas padrão 
  

         

        Transformações (Km/m; m/dm; m/ cm; 

conhecimentos linguísticos articulados com cm/mm; m/ mm)      
  textos             


 Verbos: presente, passado e futuro 

    Espaço e forma    
          


 1ª conjugação (ar), 2ª conjugação (er), 


 Identificação das figuras planas   

3ª conjugação (ir)      Triângulos       


 Modos (identificação): indicativo e          

 

LOCOMOTOR  
(muscular e 
esquelético) 


 Noções dos 
sistemas  do corpo 
humano:  

NERVOSO  

 

Recursos 
tecnológicos 

 


 Invenções e 
descobertas 
realizadas no Brasil 
e no mundo   Transformação 
de materiais



 Impacto daS 
transformações de 
materiais sobre o 
meio ambiente



 Avanço


tecnológico: 
vacinas, 
medicamentos, 

eletrônicos e 
alimentos 
industrializados 

 Impacto das 
ações do homem no 
ambiente



 

aproveitamento de 
produtos: metais 
e papéis 

 


 Independência 


 Regiões 

do Brasil: Império brasileiras: NORTE,    Proclamação da SUDESTE República e suas 


 Características,


causas e paisagens,   modos 

consequências  Deproduçãoe 

para a organização organização social 

do país.   
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  subjuntivo       Identificação dos Quadriláteros e suas          

 


 Advérbio       propriedades (quadrado, retângulo, losango,         
 


 Marcadores  textuais: artigo, preposição e paralelogramo e trapézio).            

 conjunção  –  sem  nomeação,  com  foco  na  Cálculo do perímetro e área de figuras          

 paragrafação      planas, utilizando malha quadriculada.          

 


 Fonemas /ch/,  /ksi/, /s/,  /z/ representadas  Composição de figuras geométricas          

 pela letra “x” (xarope, fixo, próximo, exato) – planas, a partir do uso de tangran.          
 sons da letra X                      

  
Conhecimentos literários 

   Tratamento da informação          
    

 Construção e interpretação de gráficos de 
        

 
 Ditados populares, trovas, literatura de 

        

 colunas, barras e produção de textos          

 cordel e adivinhações. Contos de fada, contos 


 Situações-problema   envolvendo         

 populares,   contos   indígenas   e   africanos, interpretação de tabelas e gráficos           
 folclóricos, causos, mitos e fábulas                   

 


 Comentário crítico de obra literária                   

 


 Livros e obras infantis                     
            

            

            

            
  Leitura, interpretação e produção   Números e operações:   Ambiente 


 Períodos da 


 TIC  

 
 Textos:   verbal   (escrita),   não   verbal Números decimais: 

    


 Poluição,  República (Tecnologia,  
     desmatamento, efeito  
       

 Reconhecime Informação e 
 

 (imagem)  e  multimodal  (escrita  e  imagem) 


 Leitura, escrita, comparação e ordenação estufa, aquecimento  

 concretizados   em   diversos   gêneros   em de registros numéricos pela compreensão de global e catástrofes nto do contexto Comunicação):  

 diferentes suportes 
diferenciação  de diversos 

características dos números decimais (valor naturais   da desigualdade As novas  
 


 Comparação  e posicional, função da vírgula);   


 Ar atmosférico 

étnico-racial, tecnologias no 
 

 gêneros textuais quanto a aspectos 


 Equivalência  de  números  decimais  com   Composição  
   

social e de cenário da 
 

 composicionais e finalidade    diferentes números de casas decimais por   do  ar  
      

atmosférico gênero no Brasil Globalização 
 

 


 Elementos que compõem a apresentação meio de complementação de 0 (zero) (1,5 =    

 de  diversos  gêneros  e  seu  contexto  de 1,500);         Poluição do ar 


 Declaração Desenvolvimento  
 produção (autor, interlocutor, situação de 


 Resolução de situações-problema 


 Relação entre  os 

Universal dos Sustentável 
 

 
interação, suporte e circulação 

   
envolvendo   decimais com dinheiro e 

seres vivos: cadeia  
    alimentar   Direitos Humanos 

 Regiões 
 

 
 Leitura textual, contextual, inferencial e medidas com situações de adição e 

   

 Ecologia:  
 Estatuto da brasileiras: SUL 

 
 

intertextual 
      

subtração explorando a diversidade de 
   

       preservação do  
       

criança e do 


 Características, 
 

         

procedimentos e de registros 
   

           ambiente    

 
 Textos de divulgação científica: resumo a 


 Reconhecimento de números naturais e 


 Ecossistema  Adolescente paisagens, modos  

 de    números racionais (decimais e         
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partir de esquemas   Entrevista: planejamento, realização oral, 
organização de dados e escrita



 Produção de diário e relatórios a partir de 
fatos motivadores



 Revisão e reescrita de textos produzidos, 
considerando um ou mais aspectos:



pontuação, paragrafação, ortografia, 

concordância nominal e verbal, coerência e 

coesão, características do gênero produzido, 

etc. 

 Seminário: exposição oral na sala, usando 
apoio de anotações; estudo de algum modelo 
(exposição gravada em vídeo, por exemplo) 
Técnica de discussão em grupo, para posterior 
plenária: debate de temas em grupos,



elaboração de síntese seguida de 

apresentação para o grande grupo 
 Tipo Textual: expositivo



 
 
 
 

Conhecimentos linguísticos articulados 
com textos 

Verbos: presente, passado e futuro


 Infinitivo, gerúndio, particípio 
(identificação)



 Contraposição – fazendo / 
fazeno (uso popular do 
gerúndio)



 Verbos na terceira conjugação 
(partir, sorrir), nas formas



“sorrisse”, “partisse”, sendo 

contrapostos a outras palavras, 

como “tolice”, “meninice 

 Verbos “pôr”, “querer”, “dizer” – 
foco na forma ortográfica



Marcadores textuais: artigo, preposição e 
conjunção – sem nomeação, com



 
 

fracionários) no dia a dia Ser humano e saúde 


 Resgate da contagem por agrupamento: 


 Noções dos  
 Porcentagem em contextos significativos 

sistemas do corpo
 (10%; 25%; 50%; 75%; 

100%) relacionados 
humano:

 
GENITAL

 a decimais     (masculino  e 
     

feminino) 
   

         

      


 Diferença  no 
 Grandezas e medidas  desenvolvimento de 


 Realização  de  leituras  de medidas em 

meninos e meninas: 
menstruação,  

instrumentos que expressem o resultado por sexualidade,   

número decimal.     fecundação,   


 Medidas de Capacidade   gravidez e herança 
 Brevehistórico das Medidas de genética    

Capacidade     


 Cuidados com o 
    

corpo 
   

 Utilização de instrumentos não 
   


 Doenças   

convencionais e convencionais   
sexualmente 

  

 Identificação dos instrumentos  utilizados 
  

transmissíveis (DST) 
para medir líquidos. 

   

   Noções  dos 
  Uso das medidas-padrão: litro, meio litro. 

  

sistemas do corpo 
 Atividades de conservação de quantidade.humano: 
  Situações reais de uso da medida ENDÓCRINO 

 Resolução  de  situações-problema  com  a  evenção e uso de

utilização das medidas padrão. drogas  
 Transformações: (Kg/g; g/mg; t/kg) 


 Medidas de Massa
 Breve histórico das Medidas de Massa
 Utilização de instrumentos não 
convencionais e convencionais
 Identificação dos instrumentos de medida 
mais adequados para a medição
 Identificação e uso de medidas-padrão: 
Quilo, meio quilo, tonelada.
 Situações reais de uso da medida
 Resolução de situações-problema com a 
utilização das medidas padrão.
 Transformações: (L/ml)
 • Relacionamento das principais frações 

das principais unidades de medidas (Exemplo: 

½ Metro = 50 cm; ¼L = 250 mL; ½ de hora =

 


 Estatuto do de   produção   e 

Idoso, leis organização social 

10.639/03 e  

11.645/08.  
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foco na paragrafação 
 
 

Conhecimentos literários 
Livros e obras infantis



Comparação de versões literárias e 
produções artísticas (cinema, telas, 
livros), analisando similaridades e 
mudanças das obras



Comentário crítico de obra literária


Texto teatral: leitura de um texto teatral 
completo, observando características 
de gênero (Ex: obras de Maria Clara 
Machado)



30 min)   
 Reconhecimento da presença e da 

importância das medidas em outras áreas do 

conhecimento e nas profissões

 

Espaço e forma   Representação de locais, espaços e 
edificações por meio de maquetes utilizando 
poliedros, esferas, cilindros e cones



 

 

Tratamento da informação 
 Interpretação de gráficos de setor




 Situações-problema envolvendo 
interpretação de tabelas e gráficos



 
 
 
 
 
 

 

 Atividades recreativas, brincadeiras e jogos que possibilitem a combinação de habilidades motoras básicas e a introdução de habilidades 

motoras específicas (correr e andar com saltar, andar e correr com transportar, andar e correr com chutar, andar e correr com arremessar, 

andar e correr com rebater, saltar e girar, passar e receber com membros superiores, passar e receber com membros inferiores, conduzir 

uma bola com os pés, rebater uma bola com as mãos.)  
 Atividades lúdicas visando a introdução de práticas da ginástica artística e circense (malabarismo, equilíbrio de objetos em diferentes 

partes do corpo, perna de pau, equilíbrio na corda bamba, etc.)  
 Oficinas de criação de brinquedos com materiais recicláveis;  
 Movimentos expressivos (mímica);  
 Reprodução de músicas ligadas ao esquema corporal;  
 Atividades rítmicas da cultura afro-brasileira e indígena: capoeira, maracatu, maculelê, ciranda, bumba-meu-boi, etc.  
 Manifestações do folclore nacional (Saci Pererê, Negrinho do pastoreio, Cuca, Boi-Bumbá, etc.)  
 Jogos e brincadeiras populares presentes na cultura brasileira (amarelinha, elástico, pião, beti, cabo de guerra, pique bandeira, cabra 

cega, bola de gude, etc.)  
 Conceitos sobre competição, cooperação, regras, adversários e demais atores envolvidos em ambientes esportivos (árbitros, torcedores, 

imprensa, etc.)  
 Jogos pré-desportivos (queimada, artilheiro, gol-a-gol, garrafão do basquete, 21, etc.)  
 Jogos com regras adaptadas que possibilitem a participação de alunos com necessidades especiais, transtornos globais de 

desenvolvimento (TGD) e altas habilidades / superdotação.  
 Jogos esportivos presentes na cultura brasileira (futebol, futebol de salão, basquetebol, voleibol, handebol, etc 
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 Profissões artísticas: pintor, escultor, arquiteto, artesão, musicista, ator, fotógrafo, designer, poeta, profissionais circenses e 
escritor  
 Estudo do artesanato regional, com ênfase no nacional  
 Estudo da relação da arte e do artesanato com a cultura do estudante e de outras regionais  
 Criação livre de desenhos, pinturas, construções, esculturas, fotografias, colagens, mosaicos, cinema, vídeo  
 Técnicas artísticas variadas com instrumentos e materiais diversificados  
 Diferentes tipos e tamanhos de suporte para elaboração de trabalhos em arte  
 Arte como manifestação da cultura e identidade de um povo. (Matrizes brasileiras)  
 Manifestações folclóricas, populares  
 Cores primárias, secundárias e terciárias  
 Cores frias e cores quentes  
 Cores e suas diversas representações na natureza e as produzidas pelo homem  
 Desenho de observação (paisagem, pessoas, objetos)  
 Desenho de observação e de imaginação sobre a cidade. (Casa, rua, quadra, escola, bairro, cidade)  
 Criação de desenhos, pinturas, construções e esculturas temáticas  
 Apreciação de artistas nacionais que utilizaram a cidade e temáticas sociais para elaboração de trabalho plástico  
 Elementos básicos da linguagem visual: relação entre ponto, linha, plano, cor, textura, forma, volume, luz, ritmo, movimento, 
equilíbrio  
 Noções de plano, volume e espaço bi e tridimensional  
 Primeiras noções de perspectiva / profundidade  
 Construções tridimensionais  
 Proporção  
 Apreciação de obras de artistas do modernismo brasileiro  
 Arte no Brasil e seus artistas regionais 
 
 Apreciação de obras artísticas em períodos e movimentos diferenciados 
 
 Visita a pontos turísticos da cidade para apreciação e realização de desenhos, esboços e ou textos e comparativo com obras de 
outras localidades nacionais e internacionais  
 Espaços de informações e de comunicação artística/cultura: museus, mostras, exposições, galerias, oficinas, ateliês, pontos 
turísticos e outros  
 Cenas corporais  
 Improvisação teatral  
 Jogos dramáticos  
•Comunicação espontânea das diferentes sensações: olhar, ver, escutar, ouvir, comer, pegar e cheirar, etc.   
 Diálogo: improvisação e criação de pequenas cenas  
 Expressão corporal  
 Expressão vocal: articulação, dicção e projeção 
 Interpretação de personagens de narrativas e textos infantis, espetáculos teatrais, histórias em quadrinho, filmes, propagandas,   
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desenhos animados e programas infantis de TV  
 Dramatização de histórias criadas pelos estudantes  
 Elementos teatrais visuais e sonoros: máscaras, maquiagem, cenário, sonoplastia, figurino e iluminação  
 Tríade essencial do teatro: ator, texto e plateia  
 Movimentos expressivos: ações dramáticas por meio da exploração de deslocamentos, planos, peso e fluência  
 Expressividade corporal em movimentos socioculturais (frevo, maracatu, quadrilha, samba, capoeira) e outros de diferentes 
contextos  
 Coreografias de danças folclóricas, populares e outros de diferentes contextos (produção, criação etc.)  
 Espaços de informação e de comunicação artística presente na cultura: teatros, salas de apresentação e outros  
 Apreciação de manifestações multiculturais de espetáculos locais e nacionais 
 
 
 

 Percussão corporal  
 Elementos do som (altura, intensidade, duração e timbre)  
 Estilos / gêneros musicais (música folclórica, popular, erudita do Brasil, do mundo) e outros  
 Pulsação (percepção do tempo forte da música e da palavra)  
 Noções de ritmo, melodia e harmonia  
 Registro de sons (escrita musical espontânea, partitura alternativa)  
 Confecção de instrumentos com elementos da natureza como: galhos de árvores, folhas, vagens, sementes e 
bambus  
 Banda rítmica (com instrumentos convencionais ou de materiais reutilizáveis)  
 Canções de ritmos diversos: cantigas de roda, marchinhas, marchas, samba, rock, valsa, baião, indígenas e africanas  
 Jogos folclóricos: canções folclóricas, indígenas, africanas, sobre bichos e marchinhas carnavalescas  
 Percepção de compassos binários, ternários e quaternários em diversas composições  
 Rock: história de diferentes bandas e artistas comparados aos brasilienses  
 História dos principais estilos e movimentos da música popular brasileira (MPB)  
 Arranjo e composição musical  
 Formação de conjuntos instrumentais e vocais  
 Cuidados com a voz  
 Grupos musicais de diversas culturas  
 Comunidade Quilombola do Distrito Federal.  
 Músicas cívicas  
 Filmes musicais diversos  
 Sonoplastia para filme mudo.  
 Espetáculos musicais nacionais  
 Criações musicais: paródias e jingles  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 

FEDRAL COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA ESCOLA CLASSE 21 

DE CEILÂNDIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abril de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Os Educadores-sonhadores jamais desistem de suas sementes, mesmo que não germinem no 
tempo certo... Mesmo que pareçam frágeis frente às intempéries... Mesmo que não sejam viçosas e que 
não exalem o perfume que se espera delas. O espírito de um mestre nunca se deixa abater pelas 
dificuldades. Ao contrário, esses educadores entendem experiências difíceis com desafios a serem 
vencidos. Aos velhos e jovens professores, aos mestres de todos os tempos que foram agraciados pelos 
céus por essa missão tão digna e feliz. Ser professor é um privilégio. Ser professor é semear em terreno 
sempre fértil e se encantar com acolheita. Ser professor é ser condutor de almas e de sonhos, é lapidar 
diamantes ”  

(Gabriel Chalita) 
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PROJETO DE LEITURA 
 
 

1. Apresentação: 
 

As histórias possuem uma magia universal que é a capacidade de prender a atenção das 

crianças. Quem não se lembra dos contos de fadas contados ou lidos pelo pai, mãe, tias, avós 

ou professores? Quem não se lembra das histórias maravilhosas com enredos mirabolantes, 

com fadas, príncipes e bruxas? Quem consegue esquecer do “Era uma vez” e do marcante 

“Foram felizes para sempre”? Quem não se lembra dos agradáveis momentos de fantasia vividos 

durante a leitura ou a audição de uma história? Quantos de nós somos e já fomos solicitados a 

recontar ou reler uma história encantada? 
 

Lembrar dos contos de fadas remete-nos a agradáveis momentos vividos na nossa 

infância e que com certeza gostaríamos de cultivar e compartilhar com nossas crianças. E, por 

isso decidimos aqui, explorar um pouco desse maravilhoso mundo de magia e encanto 

proporcionado pelas histórias infantis. 
 

Nesse projeto pretendemos relembrar histórias clássicas, e contos que fizeram parte de 

nossas infâncias e, se os que também se fazem presentes na infância de nossos alunos. 
 

 por esse universo mágico da leitura, que o 1º Período da Educação Infantil, viaja em 

busca de novos conhecimentos e valores, através de diversões e encantamentos renascentes no 

contato com historias clássicas do mundo infantil. 

 
 

 Justificativa 
 

Sabemos que as crianças pequenas pensam no texto escrito muito antes que 

imaginamos. 
 

À medida que vão operando com a escrita vão entendendo como ela funciona. 
 

A parceria da palavra com a imagem da literatura possibilita a sensibilização do ser 

poético na infância. Com isso, os leitores iniciantes costumam folhear livro, revistas, procurando 

ler imagens e criar enredos de acordo com a sua capacidade criadora. 
 

Nesse momento lúdico do ato de ler, é indispensável a mediação do professor, 

envolvendo-se numa disponibilidade de emoções. 
 

Leitura e escrita são instrumentos básicos para o ingresso e a participação na sociedade 

em que vivemos. Instrumentos esses necessários para a compreensão e a realização da 

comunicação do homem na sociedade contemporânea. 
 

Em face ao mês de abril em que se comemora o dia internacional do livro infantil, a equipe 

pedagógica da Escola Classe 21 de Ceilândia projetaram os trabalhados didáticos com um 
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enfoque nas histórias infantis com a finalidade de despertar nas crianças 

escrita, como processo de busca, interatividade e descobrimentos 

conhecimento de mundo, o desenvolvimento da oralidade, o nível 

apresentação do mundo letrado. 

 

 o prazer pela leitura e 

ampliando assim seu 

cultural, bem    como a 
 

 
 

 Objetivo Geral: 
 

 Despertar e desenvolver o prazer e gosto pela leitura, apreciando as histórias, 

compreendendo seu enredo, identificando personagens, e o vocabulário nelas envolvido, 

bem como estimular o desejo de novas leituras e ainda possibilitar a vivência de emoções, 

o exercício da fantasia e da imaginação perceber a importância da utilização das letras do 

alfabeto para a escrita de palavras, a partir do resgate dos grandes clássicos infantis e 

outros gêneros literários.




 Objetivos Específicos 
 

 Desenvolver a oralidade.


 Expressar se com clareza.


 Despertar o interesse em apreciar, ouvir, contar e recontar histórias.


 Explorar as possibilidades de gestos, movimentos e ritmos corporais.


 Propiciar a identificação dos personagens, bem como o reconto da história.


 Respeitar as diversas formas de expressão oral manifestada pelos alunos.


 Realizar inferências, formular hipóteses e retirar informações de um texto.



 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de letras por meio 

de escrita espontânea.


 Registrar, de forma paulatina, o alfabeto, principalmente quando associado a um nome 

familiar.


 Campos de Experiências 
 

 Perceber e expressar sensações, sentimentos e pensamentos por meio de participação 

ativa e criação de histórias sonorizadas
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 Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, na escuta 

e reconto de histórias, em atividades artísticas, entre outras.

 Participar e reconhecer os processos simbólicos, por meio da dramatização de histórias, 

músicas, entre outros, tendo o corpo como protagonista.

 Levantar hipóteses sobre gêneros textuais veiculados em portadores diversos, recorrendo 

a estratégias de observação e leitura.

 Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita, realizando registros de letras por meio 

de escrita espontânea.

 Reconhecer as habilidades básicas necessárias à produção e emissão correta de 

fonemas, expressando-se e reproduzindo mensagens verbais com gradativa clareza e 

fluência.

 Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de encenações, definindo os 

contextos e os personagens, a estrutura da história.

 Expor ideias e fatos com e sem auxílio de adultos e utilização de recursos como 

ilustrações, objetos etc.

 Demonstrar interesse em situações individuais e coletivas de leitura, como forma de 

vivência estética.

 Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir.

 Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo afeto, atenção, limites e atitudes de 

participação e cooperação.

 Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como 

escriba.

 Demonstrar valorização das características de seu corpo (cor dos olhos, cabelos, pele) e 

respeitar as características dos outros (crianças e adultos) com os quais convive

 Reconhecer as diferenças culturais, estabelecendo relações de aprendizagem mútua, 

respeito e igualdade social.

 Distinguir diferentes tipos de moradia, desde os tempos das cavernas até os dias atuais, 

relacionando-os aos materiais de que são construídos ao levar em conta aspectos 

econômicos, culturais e sociais.
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 Criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e 

emoções, tanto nas situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, teatro, música, 

entre outros.

 Reconhecer e expressar as características dos diferentes papeis sociais nas brincadeiras 

de faz de conta

 Compartilhar informações de que livros e outros impressos têm autor, ilustrador e capa.



 Ampliar as possibilidades de desenvolvimento da coordenação motora global por meio de 

brincadeiras, jogos, danças, ginásticas (atividades exploratórias de espaços estruturados 

com diferentes materiais – cordas, arcos, bastões, cones, brinquedos...).


 Realizar atividades com materiais diversos e de variados tamanhos para desenvolver a 

coordenação motora fina que envolva ações de alinhavar, traçar, contornar vários tipos de 

papéis, empilhar, encaixar, rosquear, pinçar, recortar, colar, pintar, modelar com massa ou 

argila, montar quebra-cabeças, manipular grãos diversos etc.


 Valorizar e criar produções artísticas individuais e coletivas em suas respectivas 

linguagens

 Expressar-se livremente, por meio de desenhos e pinturas, verbalizando o significado de 

sua produção

 Desenvolver a sensibilidade, sentimentos e imaginação por meio da apreciação e da 

produção artística

 Ampliar progressivamente as possibilidades de apreciação de dramatizações, criação de 

histórias, apresentações e jogos teatrais, observando suas temáticas.

 Criar e improvisar situações cênicas em jogos de faz de conta.

 Realizar procedimentos de leitura, de textos literários e não literários, apoiando-se em 

modelos de outras pessoas, mesmo não lendo de forma convencional.

 Perceber a importância do ritmo e da entonação da leitura de textos (palavras e frases) 

realizada pelo adulto para melhor compreensão dos sentidos.

 Registrar, de forma paulatina, o alfabeto, principalmente quando associado a um nome 

familiar.

 Desenvolver maior controle da expressão gráfica por meio da escrita espontânea, visando 

ao desenvolvimento de movimentos manuais, na perspectiva do aprendizado futuro da 

escrita.
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 Perceber a importância da utilização das letras do alfabeto para a escrita de palavras.


 Compreender que as regras sociais de diferentes povos fazem parte de sua identidade e 

história e que precisam ser respeitadas.


 Metodologias 
 

Uma vez por semana os docentes do1° período farão a contação de um clássico infantil 

ou outros gêneros literários, onde será realizado todo a exploração do texto junto com os alunos, 

fazendo o resgate dos ensinamentos que cada história trás e também explorando as palavras 

chaves do texto, afim de apresentar o alfabeto de maneira lúdica e fazer que os alunos percebam 

a importância da utilização das letras para a escrita de palavras. 
 

Num segundo momento, os estudantes levarão para casa uma pasta contendo ficha de 

leitura ou livro, um boneco interativo, que será o mascote do projeto e da turma e um caderno de 

atividade. A família deverá fazer a leitura da história para a criança e auxilia- la na realização da 

atividade onde os alunos farão registros de forma paulatina das letras, relacionadas a uma 

palavra significativa e já familiarizada, pertencentes a leitura do dia. 
 

As famílias devem ainda auxiliar os estudantes com o manuseio do boneco, ajudando a 

vestir as roupinhas, a fazer combinações das peças, amarrar o cadarço do sapato de diferentes 

maneiras, fechar e abrir os botões, com o objetivo de estimular o desenvolvimento da 

coordenação motora, seu senso de responsabilidade, criatividade, entre outras habilidades. 

 
 

7. Recursos Didáticos: 
 

 Boneco Interativo 
 
 Livros e fichas literárias 
 
 Caderno de atividades 
 
 Pasta personalizada 
 

 

8. Culminância 
 

Finalizaremos este projeto com a exposição dos trabalhos confeccionados e com 

apresentações cênicas do clássicos realizadas pelas crianças. 
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APÊNDICES:  
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1.TEMA : Projeto de Leitura:  Viajando no mundo da leitura  e no encantamento da música 
 

2.PROBLEMA: 
 

Para ser alfabetizado hoje é necessário que o sujeito seja capaz de dominar e atender as 

demandas de leitura e escrita. A escola pode contribuir no contato com a leitura e formação 

desse leitor-letrado? Escola e família podem trabalhar em parceria fazendo acontecer o 

letramento sem perder de vista à formação de leitores apaixonados? 
 

3.HIPÓTESE: 
 

Como forma de incentivar o hábito de leitura e torná-lo uma prática prazerosa e indispensável 

para que os estudantes possam compreender melhor a realidade que os cercam e também para 

que haja uma significativa melhora no desempenho escolar, as professoras do primeiro e 

segundo anos e Classe especial do Ensino Fundamental da EC 21, decidiram trabalhar com o 

projeto “Viajando no mundo da leitura e no encantamento da música” - um tema capaz de 

mencionar que para que haja um aproveitamento melhor dos estudos no processo de alfabetizar 

letrando, o estudante possa definir-se como um ser em processo de letramentos diversos. Pois 

cremos que toda escola deve ter um projeto direcionado para a leitura e produções. 
 
4 .OBJETIVO GERAL 
 

Incentivar o hábito de leitura, escrita, também o gosto pela música, poesia e contos, 

proporcionando ao estudante e a família momentos de interação tendo como base o 

mundo encantado da leitura.
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Exercitar a comunicação e a expressão pela música que se dão através da interpretação e 

improvisação, proporcionando momentos de relaxamento com fundos musicais.


Trazer para sala de aula interpretações de músicas já existentes, para que os alunos possam 

vivenciar o processo de expressão individual e grupal, não se esquecendo de fazer 

conexões com a localidade e a identidade cultural dos alunos, permitindo-lhes também 

improvisar, compor, observar e analisar suas estratégias e de seus colegas nas atividades 

de produção.


Adquirir conhecimento sobre os gêneros literários: poesia; contos de fadas; fábulas; receitas, 

parlendas, dentre outros.
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Sensibilizar a comunidade escolar para a importância da leitura a fim de alcançar os objetivos 

sociais e individuais.


Oferecer espaços e momentos para o desenvolvimento das capacidades leitoras.


Envolver família e escola.


Permitir que o estudante tenha acesso a variados livros;


Desenvolver a linguagem verbal do estudante;


Encantar e motivar o estudante através do ato de ler;


Despertar o gosto pela leitura;


Ampliar o vocabulário do estudante através da leitura de diferentes textos.


Permitir que a leitura e a escrita sejam compreendidas como práticas sociais.


Incentivar o hábito de leitura e estimular a criatividade dos estudantes, professores e 

familiares.


Envolver a comunidade na arrecadação de livros literários para o subprojeto: Pé de livro.

5 .JUSTIFICATIVA: 

Visto a necessidade de desenvolver a leitura e a escrita dos estudantes, e por acreditar que 

indispensavelmente essas práticas assumam desde cedo, ainda na infância, papel fundamental 

na formação de futuros leitores, também por acreditar que a música, a poesia e os contos podem 

permitir que os estudantes se apropriem da linguagem literária de uma forma lúdica através do 

canto, expressões, ludicidade, teatro e outras mensagens optamos por trabalhar de forma a 

despertar o encanto que existe nas palavras. Nessa linha de pensamento é que foi elaborado 

esse projeto para estimular a leitura de tal forma que seja algo prazeroso e não obrigatório, 

aguçar o imaginário e ampliar o vocabulário. Também para oferecer aos alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais de aprendizagem, um ambiente colaborativo entre 

professor e estudantes no qual a capacidade de cada educando seja respeitada e onde pode-se 

afirmar que todos tenham oportunidade de aprender. 

6- METODOLOGIA: 

O Projeto será desenvolvido através de Contação de Histórias, Poesias, Hora da leitura; Leitura 

para deleite; recitação de parlendas; café literário, relaxamento enquanto ouve-se músicas ou 

histórias após o recreio ou atividades mais agitadas, etc. Para isso, serão definidos títulos, 

gêneros, autores para serem trabalhados no decorrer de 2020. 

Às sextas-feiras os estudantes levarão um livro para ler com sua família e registrar de forma 

prazerosa através de escrita ou desenho o que mais gostou no livro que foi compartilhado na 

família. 
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7- CRONOGRAMA: 
 

O Projeto de Leitura acontecerá no decorrer do ano letivo de 2020; Todas as semanas; em dias 

que forem introduzidos conteúdos novos ou apenas para recreação e entretenimento. 
 
8. RECURSOS: 
 

Livros; imagens; músicas; brinquedos cantados; filmes; cd; pen drive; aparelho de som. 
 

9. CULMINÂNCIA: 
 

Café literário; exposição e/ou apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes. 
 

10. BIBLIOGRAFIA 
 

Fonte de pesquisa e inspiração: 
 

http://slideplayer.com.br 
 

http://jottaclub.com/2017/02/projeto-de-leitura-sou-letrando/  (acesso em 17/04/2019)
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA 

Escola Classe 21 de Ceilândia 

 

Estrutura de Projeto Integrador (INTERDISCIPLINAR) 
IDENTIFICAÇÃO   

Unidade Escolar: ESCOLA CLASSE 21  
Título do Projeto: PROJETO LITERÁRIO E CAIXA LITERÁRIA 

 

Etapas: 2º CICLO Total de estudantes envolvidos: 352 
  

Áreas de conhecimento: Alfabetização e Letramento  
  

Equipe responsável: Professores e coordenação   
 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Após diagnóstico inicial com as turmas e aplicação do teste da psicogênese, verificou-se que havia 
considerável defasagem quanto aos pré-requisitos necessários na alfabetização no que diz respeito 
a leitura, escrita e raciocínio lógico matemático. Trata-se de um projeto que explorará os gêneros 
textuais com interpretação e produção de textos, bem como resolução de situações problemas.  

 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 
 

 As crianças conhecem os gêneros textuais?
 Realizam leitura de pequenos textos e produzem textos com coerência?
 Resolvem situações problemas do dia-a-dia?

 

  OBJETIVOS  
  Ler e produzir textos com autonomia 
 GERAL Resolver situações-problemas com o uso de diferentes estratégias 

    
  

. Reconhecer diferentes modos da fala;   

 ESPECÍFICOS . Ler com fluência interpretando os diversos gêneros textuais; 
  . Produzir textos com coesão e coerência; 
  . Compreender o SND até unidade de milhar; 

  . Resolver operações e situações-problemas. 
  CONTEÚDOS   
Gêneros Textuais 
SND (as quatro operações e situações-problemas) 
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PLANO DE AÇÃO  
Objetivo( Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

s)       

Nº       
01 e 02 Exploração dos livros: Professores Livros 2º, 3º e 

 3º ANO: FELPO FILVA    4º  
 4º ANO: EXTRAORDINÁRIO   bimestre.  

 5º ANO: CRIANÇAS NA ESCURIDÃO      

03 e 04 Realização de receitas culinárias, exploração do tapetinho, montagem do Professores Livros , materiais 2º, 3º e 
 mercadinho.  diversos.  4º  
    bimestre  
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AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será contínua, por meio de observações diárias, produções de 
textos, leituras e atividades com resoluções de situações-problemas.  
 

 

REFERÊNCIAS  
 
Currículo da Educação Básica do DF (anos iniciais) 
Títulos variados da literatura (caixa de livros – PNAIC/MEC) 
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