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criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

A Escola Classe 64 de Ceilândia segue uma Proposta Pedagógica que está 

pautada num conjunto de normas, princípios, leis e regulamentos que versam 

sobre as relações de alunos, professores, administradores, especialistas, técnicos, 

família e comunidade enquanto envolvidos, mediata ou imediatamente, no 

processo ensino-aprendizagem. É o conjunto de normas, de todas as hierarquias 

que disciplinam as relações entre os envolvidos no processo de ensino 

aprendizagem. Entre elas LDBEN 9.394/96, (Lei de Diretrizes e Base Nacional), a 

BNCC (Base Nacional Comum Curricular),Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica – DCN (2013),Declaração de Salamanca e Enquadramento da 

Ação na área das Necessidades Educativas Especiais (1994). Currículo em 

Movimento do Distrito Federal, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA (Lei nº 8.069, de 13.07.1990)e a Constituição Federal compreendendo que a 

educação é um direito garantido pela Lei maior do país.No Art. 205: A educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 

a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

De acordo com a LDBEN 9394/96, a Educação Básica compreende a 

Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. As suas modalidades são: 

educação especial, educação de jovens e adultos, educação profissional, educação 

indígena, educação do campo. Além de assinalar como diretrizes: a inclusão, a 

valorização da diversidade, a flexibilidade, a qualidade e a autonomia, assim como, 

a competência para o trabalho e a cidadania. 

Buscando atender a legislação vigente e alicerçadas nas discussões e ideais 

coletivos em prol da organização de uma escola democrática, a Escola Classe 64 

da Ceilândia apresenta sua Proposta Pedagógica. Ademais se expressa à 

satisfação na construção deste documento mediante as novas exigências da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal a partir de 2015 que inclusive 

contemplou a participação efetiva de pais, professores e auxiliares nos momentos 

designados para a discussão e projeções da escola: 

 Pais ou responsáveis - reuniões periódicas para avaliação da proposta anterior 

e construção nas esferas pertinentes aos responsáveis;  



 

 

 Estudantes - dinâmicas elaboradas pelos docentes no intuito de estabelecer 

uma perspectiva com as crianças, na visão (“o que cabe e o que não cabe no meu 

mundo”);  

 Servidores: analisando e contribuindo com a logística e dinâmica de seus 

setores;  

 Professores e Equipe de Apoio: construindo em reuniões periódicas 

(propositivas) uma análise crítica dos projetos desenvolvidos pela escola;  

 Coordenação: estabelecendo diálogo amplo com a comunidade no tocante ao 

processo geral de acessibilidade; trabalho direto na junção dos projetos e dados 

dos setores pedagógicos;  

 Direção: Juntamente com membros de cada setor, participação direta e 

compilação dos dados levantados. 

O Projeto Pedagógico da Escola Classe 64, vinculada à Coordenação 

Regional de Ensino da Ceilândia (CREC) e a Secretaria de Estado de Educação do 

DF (SEDF) representa a intencionalidade de um trabalho pedagógico elaborado 

coletivamente pautado no seguinte ideal: Possibilitar a aprendizagem de maneira 

inovadora para a construção da cidadania, promovendo um ensino voltado para a 

valorização e interação com a diversidade e sustentabilidade. 

A Proposta Pedagógica, ao ser assumida coletivamente, oferece garantias 

visíveis e aperfeiçoáveis da qualidade do processo educativo, sendo que seus 

resultados não são imediatos, são gradativos e serão alcançados através de sua 

prática consciente e da necessidade da importância desse processo para a 

qualificação da escola e do alcance da globalidade, favorecendo aos alunos da 

escola de serem agentes participativos e transformadores da sociedade. 

Por entender a relevância deste documento na constituição da identidade da 

escola, é indispensável revisitá-lo e atualizá-lo anualmente. Em continuidade ao 

processo de construção do PPP de 2019, neste ano a Proposta Pedagógica 2020 

surgiu a partir da reflexão:“O MUNDO PRECISA DE MAIS SOLIDARIEDADE E 

ATITUDES SUSTENTÁVEIS.  

O Projeto visa integrar a comunidade escolar e local num processo 

educativo contínuo, de forma cooperativa e participativa dentro dos princípios da 

gestão democrática. 



 

 

A proposta pedagógica pode ser concebida como a própria escola em 

movimento, que constrói, no dia-a-dia, seu trabalho educativo, discute seus 

problemas, suas possibilidades de solução, e define de forma participativa, as 

responsabilidades pessoais e coletivas a serem assumidas para a consecução dos 

objetivos estabelecidos. 

Devido ao período da Quarentena (Decreto nº40.546, de 20/03/2020) a 

escola não pôde realizar o Dia Letivo Temático para apresentar o projeto à 

comunidade e realizar uma avaliação e colher sugestões para o crescimento da 

escola. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. HISTORICIDADE 
 

Dados de identificação da escola: 
 

NOME DE ESCOLA ESCOLA CLASSE 64 DE CEILÂNDIA 
ENDEREÇO EQNM 17/19 ÁREA ESPECIAL 

LOCALIZAÇÃO CEILÂNDIA SUL – DF 
TELEFONE 3901-3764 

EMAIL ec64cei@gmail.com 
ÓRGÃO GESTOR SEEDF/SUBEBE/CREC/ UNIEB 

DATAS DE FUNDAÇÃO ATUAL ANO DE 2005 
FUNDAMENTO LEGAL ATUAL Portaria n° 120 de 22/04/2005 

TURNO DE FUNCIONAMENTO 
MATUTINO: 07h30 às 12h30 

VESPERTINO: 13h00 às 18h00 

NÍVEL DE ENSINO OFERTADO 
EDUCAÇÃO INFANTIL E 

EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 
ANOS INICIAIS. 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR EM CICLOS 

EQUIPE GESTORA 
DIRETOR: HUDSON BARBOSA CAMPOS 

VICE–DIRETORA: VANDERLEA DE S. R. FERREIRA. 
SUPERVISORA: VIVIAN MORAIS DA SILVA 

CHEFE DE SECRETARIA VALDIVAN FERREIRA 

COORDENADORAS 
ÉRICA OLIVEIRA MILHOMEM 

MARILENE LINHARES DE SOUSA 
SHEYLA BATISTA LIMA 

EQUIPE DE APOIO 
PEDAGÓGICO 

SEAA – LINCONL SABÓIA ALVES 
AEE – GENERALISTA – CARLOS ALBERTO 

SAA – MARIA APARECIDA 
SOE – BRUNA BEZERRA E IRIS  

EQUIPE - AEE/ALTAS 
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

SARON – GIZELLE – MARLON - MARIA CLAUDIA – 
LORENA  – CARLA – ROSEVALDO -  RACHEL 

CORPO DOCENTE 
37 PROFESSORES EM SALA DE AULA 

03 PROFESSORAS INTÉRPRETES 
04 PROFESSORES READAPTADOS 

ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO 

01 SERVIDOR READAPTADO 
02 AUXILIARES DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

07 FUNCIONÁRIOS DA REAL 
02 FUNCIONÁRIOS DA G&E (COZINHEIRAS) 

02 AGENTES DE PORTARIA 
05 VIGIAS NOTURNOS 

01 CHEFE DE SECRETARIA 
01 SECRETARIA 

01 TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL MONITOR 
05 EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS 

 

Breve histórico da escola 
 

 A Escola Classe 64 integra a rede pública de ensino distrital e está situada 

em Ceilândia mais precisamente no Setor Sul. É o maior colégio eleitoral do Distrito 

Federal (DF). A cidade tem como vizinhas: Taguatinga, Samambaia, Brazlândia e 

Águas Lindas de Goiás, no entorno. 

mailto:ec64cei@gmail.com


 

 

 Sua história teve início em 1969, ano em que foi criado um grupo de trabalho 

no governo de Hélio da Silva – posteriormente nomeado como “Comissão de 

Erradicação de Favelas” - para solucionar a questão das chamadas invasões. O 

emprego do verbo “erradicar” traz embutida a concepção governista acerca da 

situação das moradias que fugiam ao plano arquitetônico da capital recém-

inaugurada, visto ser este um verbo utilizado pela saúde e pelo exercício em suas 

campanhas. 

 Em 1970 oficializa- se a “Campanha de Erradicação das Invasões” (CEI), 

coordenada pela comissão de remoção das referidas invasões e que acabou por 

dar origem ao nome da cidade Ceilândia. Em 27 março de 1971 teve a sua pedra 

fundamental lançada pelo governador Hélio Prates com assentamento de 20 

famílias oriundas da Vila Tenório, Vila Esperança, Vila Bernardo Sayão e outras 

que formavam um enorme agrupamento de trabalhadores sem moradia (GDF, 

2007).  

Desde a fundação até os dias atuais a escola vem atendendo diversas 

modalidades. Eis sua trajetória: Centro de Ensino nº 06 de Ceilândia – 1975; 

Centro Educacional nº 01 de Ceilândia - 1976; Centro de Ensino de 1º grau nº 06 

de Ceilândia – 1979; Escola de 2º grau nº 01 de Ceilândia 1982; Centro 

Educacional nº 08 de Ceilândia – 1985; Escola Normal de Ceilândia 1986.  

Em 2004, um fato marcou a comunidade escolar e demarcou o início da 

escola que atende, atualmente, a Educação Infantil – 1° e 2° períodos e Ensino 

Fundamental até o 5º ano. A SEEDF, aproveitando a extinção dos cursos normais 

no Distrito Federal, planejou implementar um Centro de Jovens e Adultos e 

remanejar todos os professores, trabalhadores e estudantes para outras unidades 

de ensino da rede pública, desfazendo, assim, o coletivo da escola. Houve uma 

grande mobilização de professores, pais e mães dos estudantes para manter a 

escola em funcionamento. Uma professora da escola registrou em seu caderno de 

plano de aula esse momento importante: 

Dia 12/11/2004 – Vitória total após muita luta: reunião com os pais; 

retirada de comissão da comunidade escolar em 19/10/2004; 

passeata feita pelos pais nas ruas ao redor da escola para coleta de 

assinaturas pela permanência da escola e dos alunos; visita dos 

pais, professores e estudantes à Câmara legislativa pela 

continuidade escola; visita à promotoria da Educação no Ministério 

Público onde foi entregue o abaixo-assinado e feita a denúncia; 

reunião com a SEEDF no dia 04/11/2004 e reunião na escola com os 



 

 

pais, comissão e representantes da SEEDF, no dia 12/11/2004. 

Houve grande mobilização por parte dos professores e pais e a 

reunião foi um sucesso, garantindo a permanência dos estudantes na 

escola que será transformada em Escola Classe. (Caderno de 

planejamento- professora Raimunda). 

 Esse relato de luta registra a criação da escola e revela a força do coletivo e 

o exercício democrático que são suas marcas identitárias, reveladas no embate da 

defesa de sua permanência / existência. Para Freire (1998, p. 47) “A solidariedade 

social e política de que precisamos para construir a sociedade menos feia e menos 

arestosa, em que podemos ser mais nós mesmos, tem na formação democrática 

uma prática de real importância.”. 

A Escola Classe 64 foi criada pela Portaria n° 120 de 22/04/2005 e funciona 

em dois turnos: matutino (7h30 às 12h30) e vespertino (13h às 18h), atendendo em 

2014 a 676 estudantes, distribuídos em 34 turmas; em 2015 a 639 estudantes, 

distribuídos em 37 turmas, em 2016 a 649 estudantes, distribuídos em 36 turmas, 

em 2017 a 642 estudantes, distribuídos em 38 turmas, em 2018 a 622estudantes, 

distribuídos em 35 turmas, em 2019 a 654 estudantes distribuídos em 39 turmas. 

Tabela 1 – Distribuição dos estudantes – ano de 2020 - etapas/modalidade 

Turma 
Total de 

estudantes 

Nº de 
estudantes 

ANEE 

Nº de estudantes 
com Transtornos 

Educação Infantil- 04 anos 58 02 00 

Educação Infantil- 05 anos 73 03 00 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 1º ano 95 02 02 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 2º ano 86 09 00 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 3º ano 101 09 05 

Ensino Fundamental – 4º ano 94 02 07 

Ensino Fundamental – 5º ano 87 02 07 

Educação Especial – Alunos com 
Necessidades Educativas Especiais (ANEE) 

12 12 00 

TOTAL 606 41 21 

Fonte: Secretaria da Escola Classe 64 de Ceilândia 
 

Infraestrutura 
 

A escola possui um espaço físico amplo, em razoável estado de 

conservação. Algumas reformas foram realizadas desde a construção do prédio, 

porém houve deterioração pelo uso e falta de manutenção anual pela SEEDF. 



 

 

Algumas demandas foram apontadas em anos anteriores, como por 

exemplo, a reforma da quadra esportiva, do parque infantil, reforma dos banheiros 

e a criação de espaços alternativos para atividades coletivas e de atendimento aos 

alunos em reagrupamentos, interventivos, projetos e espaços para fazer uma 

brinquedoteca, por exemplo. No entanto, até a presente data, apenas os banheiros 

foram reformados pela SEEDF. Em julho de 2007, foi feito um novo piso no pátio da 

escola, melhorando muito o espaço de uso coletivo. Também foi desafetada uma 

área de 1.472m² ao lado da quadra de esportes que foi entregue murada e com 

brita no chão, mas que não possibilita o uso para atividades com os(as) estudantes 

no cotidiano. No ano de 2013 iniciaram as obras para a construção do parque 

infantil, hoje a estrutura física está finalizada com piso, pintura, cobertura, cerca 

com telas e alguns brinquedos que foram adquiridos em 2017. Em 2018 os 

banheiros dos(as) estudantes foram reformados, assim como, a cozinha. Porém 

muito ainda tem que ser feito para garantir a segurança e uma aprendizagem mais 

lúdica das nossas crianças nos espaços existentes. 

A estrutura física é composta por 6 blocos com salas de aula e espaços 

especiais, assim distribuídos em 2019: 

Tabela 2 – Distribuição das turmas por salas – ano 2020 – Ed. Inf. e EF de 9 anos: 

Níveis Matutino Vespertino 

Educação Infantil – 1° período (04 anos) 1 2 

Educação Infantil – 2° período (05 anos) 2 2 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 1° ano 2 3 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 2° ano 3 2 

Bloco Inicial de Alfabetização (BIA) 3° ano 3 3 

Ensino Fundamental – 4° ano 3 2 

Ensino Fundamental – 5° ano 2 2 

Educação Especial – CB/DA e CE/TGD 
 

3 2 

Fonte: Secretaria da Escola Classe 64 de Ceilândia 
 

Tabela 3 – Distribuição das salas especiais e espaços administrativos – ano 2020: 

Salas Especiais Espaços Administrativos/Pedagógicos 

Sala de leitura 1 Direção 1 

Sala de vídeo e reuniões 1 Coordenação/ Supervisão 1 

Laboratório de Ciência 0 Secretaria 1 



 

 

Fonte: Secretaria da Escola Classe 64 de Ceilândia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOE - Serviço de Orientação 
Educacional 

1 
Sala dos auxiliares 

1 

Videoteca e mecanografia 1 Sala dos professores 1 

Laboratório de Informática 1 Sala dos vigilantes 1 

AEE / Generalista 1 Cozinha / Copa 1 

AEE / AH / Superdotação 6 Depósito de materiais 1 

SEAA – Serviço Especializado de 
Apoio à Aprendizagem 

1 
Pátio  

1 

SAA – Sala de Apoio à 
Aprendizagem 

1 
Estacionamento interno 1 

 

Sala para reforço escolar 2 Banheiros estudantes 4 

Parquinho 1 Banheiro funcionários 2 

Salas de aula 20 Quadra esportiva (sem cobertura) 1 



 

 

3. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 
 

Segundo dados de pesquisa realizada pela Codeplan 2015, a população 

urbana estimada da Ceilândia é de 489.351 habitantes. No ano de 2013, era de 

451.872. A maioria da população da Ceilândia é constituída por pessoas do sexo 

feminino, 51,82%, exceto no Pôr do Sol e Sol Nascente onde o percentual é mais 

equilibrado. Do total de habitantes da RA Ceilândia, 46,17% estão na faixa etária 

de 25 a 59 anos, os idosos, acima de 60 anos, são 16,90%. A população de zero a 

14 anos totaliza 20,80%. Destaca-se que nos setores Pôr do Sol e Sol Nascente, o 

percentual de crianças é mais expressivo, 27,84% e o de idosos menor, 5,69%. 

Conforme levantamento dos residentes em Ceilândia, 51,67% do contingente 

populacional é nascido no Distrito Federal, enquanto 48,33% são constituídos por 

imigrantes. Deste total, 68,40% são naturais do Nordeste; 15,04% do Sudeste, 

11,93%, do Centro-Oeste (menos DF); 3,80% vieram do Norte e 0,63% do Sul. Em 

relação à origem por estados, Piauí é o mais representativo, 14,61%, seguido por 

Bahia, 12,51% e Maranhão, 11,97%. Já no Pôr do Sol e Sol Nascente, o percentual 

de população nascida no DF é mais expressivo: 52,86%. Quando analisado a 

origem dos estados dos imigrantes no setor da Ceilândia Tradicional, destacam-se 

o Piauí e Minas Gerais, 13,82% e 13,07, respectivamente. Já no setor do Pôr Sol e 

Sol Nascente o estado mais representativo é o Maranhão com 19.18%, seguido 

pelo Piauí, 18,15%. Na Ceilândia a quase totalidade dos domicílios conta com o 

abastecimento de água pela rede geral, tanto na Ceilândia Tradicional como no Pôr 

do Sol e Sol Nascente. Iluminação pública, ruas asfaltadas, meios-fios são 

expressivos entre os domicílios da Ceilândia Tradicional, a quase totalidade dos 

domicílios é atendida pela infraestrutura urbana na rua onde mora. Da população 

total da Ceilândia, destaca-se o percentual daqueles que não estudam, 72,12%. Os 

que frequentam escola pública somam 23,47%, com 1,14% em período integral. Na 

escola particular, a pesquisa registrou 4,41%. Nos setores Pôr do Sol e Sol 

Nascente, a escola pública responde por 29,63%, e a particular, por apenas 2,64%. 

Quanto ao nível de escolaridade, a população concentra-se na categoria dos que 

têm nível fundamental incompleto, 35,96%, seguido pelo médio completo, 23,94%. 

Os que possuem ensino superior completo, incluindo especialização, mestrado e 

doutorado, são 6,02%. Analfabetos na região representam 3,58%. Com relação à 

mobilização social nas escolas públicas, a quase totalidade das famílias com filhos 

nas escolas nega utilizar os espaços das mesmas para atividades extraclasses e 



 

 

desconhece Ideb/Prova Brasil e 90,73% dizem não conhecer os projetos 

pedagógicos da escola. Campanhas e reuniões na escola têm participação de 

20,19% das famílias. Este último dado revela a importância de incluir a comunidade 

nos espaços escolares, desenvolvendo o sentimento de pertencimento da mesma 

e tornando a escola um lugar real de transformação social. 

 Hoje, aos 49 anos, Ceilândia é a maior cidade do Distrito Federal, singular 

pela marca nordestina, pelas lutas históricas de sua população por acesso e 

ampliação dos direitos da cidadania instituída e pela busca da superação do 

estigma que muitos ainda insistem em imprimir em sua gente. 

 

3.1 Caracterização social, econômica e cultural da comunidade  
 

A EC 64 localiza- se entre quadras residenciais na Ceilândia Sul, onde se 

encontram também a Administração Regional de Ceilândia, a Praça do 

Trabalhador, a Escola Parque Anísio Teixeira e outros estabelecimentos 

educacionais, Centros Clínicos e Hospitais.  

 A maior parte dos(as) estudantes atendidos pela EC 64 moram próximos à 

escola. Temos estudantes que moram no Sol Nascente, Pôr do Sol e Águas Lindas. 

Em nossa escola alguns estudantes apresentam viver em condições de 

vulnerabilidade social e econômica. 

Os nossos estudantes e comunidade possuem características bem 

heterogênea. Temos desde famílias com situação socioeconômica estável à família 

em situação de pobreza extrema.  

As famílias, em sua maioria, são muito presentes. Participa ativamente dos 

projetos, reuniões, encontros, festas, movimentos.  

A maior parte dos(as) nossos(as) estudantes estão na EC64 desde a 

Educação Infantil, mas temos também estudantes que vieram recentemente de 

outras cidades, o que enriquece culturalmente o conhecimento social dos(as) 

estudantes.  

Normalmente os(as) estudantes que são oriundos de outros estados 

apresentam dificuldade em se adaptar aos métodos de ensino daqui do DF, muitas 

vezes já chegam com déficit de aprendizagem. 

 

3.2 Levantamento de índices: resultados, indicadores e dados  
 

a) Indicadores Internos 



 

 

Quadro I – Resultados do 1° anos (EF9) em 2015: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

169 00 169 00 

Quadro Il – Resultados do 2° anos (EF9) em 2015: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

101 00 99 02 

           Obs: 02 reprovados por excesso de faltas. 
Quadro Ill – Resultados do 3° anos (EF9) em 2015: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

115 01 95 19 

Quadro IV – Resultados dos 4° anos (EF9) em 2015: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

91 01 83 07 

Obs; 01 reprovado por excesso de faltas. 

Quadro V – Resultados dos 5° anos (EF9) em 2015: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

103 01 96 06 

Obs; 01 reprovado por excesso de faltas. 

Quadro VI – Resultado da Educação Infantil em 2015: 

 MATRICULADOS TRANSFERÊNCIA MATRÍCULA FINAL 

1º PERÍODO 49 03 46 

2º PERÍODO 87 - 87 

 
Quadro VII – Resultados dos 1° anos (EF9) em 2016: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

104 01 193 00 

Quadro VIII – Resultados dos 2° anos (EF9) em 2016: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

78 00 78 00 

Quadro XIX – Resultados dos 3° anos (EF9) em 2016: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

122 01 105 16 

 
 
Quadro X – Resultados dos 4° anos (EF9) em 2016: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

105 00 98 07 

Quadro XI – Resultados dos 5° anos (EF9) em 2016: 



 

 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

89 00 87 02 

Quadro XII – Resultado da Educação Infantil em 2016: 

 MATRICULADOS TRANSFERÊNCIA MATRÍCULA FINAL 

1º PERÍODO 75 07 68 

2º PERÍODO 78 06 72 

 
Quadro XIII – Resultados dos 1° anos (EF9) em 2017: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

86 01 84 02 

Obs: os foram reprovados por não atingirem 75% de frequência no ano inteiro 

Quadro XIV – Resultados dos 2° anos (EF9) em 2017: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

100 01 99 00 

Quadro XV – Resultados dos 3° anos (EF9) em 2017: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

98 01 85 13 

Quadro XVI – Resultados dos 4° anos (EF9) em 2017: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

109 00 106 03 

Quadro XVII – Resultados dos 5° anos (EF9) em 2017: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

101 01 95 05 

Quadro XVIII – Resultado da Educação Infantil em 2017: 

 MATRICULADOS TRANSFERÊNCIA MATRÍCULA FINAL 

1º PERÍODO 46 04 46 

2º PERÍODO 79 11 76 

 
Quadro XIX – Resultados dos 1° anos (EF9) em 2018: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

82 02 80 00 

Quadro XX – Resultados dos 2° anos (EF9) em 2018: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

86 01 85 00 

 
 
Quadro XXI – Resultados dos 3° anos (EF9) em 2018: 

TOTAL DE DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 



 

 

ESTUDANTES 

111 02 90 19 

Quadro XXII – Resultados dos 4° anos (EF9) em 2018: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

82 00 82 00 

Quadro XXIII – Resultados dos 5° anos (EF9) em 2018: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

109 02 107 00 

Quadro XXIV – Resultado da Educação Infantil em 2018: 

 MATRICULADOS TRANSFERÊNCIA MATRÍCULA FINAL 

1º PERÍODO 75 3 72 

2º PERÍODO 77 4 73 

 
Quadro XXV – Resultados dos 1° anos (EF9) em 2019: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

92 00 92 00 

Quadro XXVI – Resultados dos 2° anos (EF9) em 2019: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

81 00 81 00 

Quadro XXVII– Resultados dos 3° anos (EF9) em 2019: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

107 00 93 14 

Quadro XXVIII – Resultados dos 4° anos (EF9) em 2019: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

90 01 89 01 

Quadro XXIX – Resultados dos 5° anos (EF9) em 2019: 

TOTAL DE 
ESTUDANTES 

DESISTENTES APROVADOS REPROVADOS 

84 00 82 02 

Quadro XXX – Resultado da Educação Infantil em 2019: 

 MATRICULADOS TRANSFERÊNCIA MATRÍCULA FINAL 

1º PERÍODO 67   

2º PERÍODO 96   

 

b) Indicadores Externos 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB 
 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB, é uma iniciativa do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para 



 

 

mensurar o desempenho do sistema educacional brasileiro a partir da combinação 

entre a proficiência obtida pelos estudantes em avaliações externas de larga escala 

(Saeb) e a taxa de aprovação, indicador que tem influência na eficiência do fluxo 

escolar, ou seja, na progressão dos estudantes entre etapas/anos na educação 

básica. 

Evolução 

 

 

 

 

 
 

 

Histórico 

Ano Meta Projetada DF IDEB DF Variação IDEB DF* 

2005 0.0 4.5 
 

2007 4.5 4.8  +0.3  

2009 4.9 5.3  +0.5  

2011 5.2 5.4  +0.1  

2013 5.5 5.6  +0.2  

2015 5.7 5.6 〓 

2017 6.0 6.0  +0.4  

Variação em relação ao ano anterior. 
 

Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta. 
 
Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA 
 

A Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) é uma avaliação externa que 

objetiva avaliar os estudantes matriculados no ciclo de alfabetização da rede 

pública de ensino, gerando informações sobre níveis de alfabetização e letramento 

em língua portuguesa e alfabetização matemática dos estudantes, além de 

fornecer dados contextuais acerca das condições de oferta de ensino em cada 

unidade escolar.  

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Escola  
2005

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2007

 

2009

 

2011

 

2013

 

2015

 

2017

 

2019

 

2021

 

EC 64 DE 
CEILANDIA 

5.2 5.6 5.3 5.7 5.7 6.0 5.3 5.6 5.9 6.2 6.4 6.6 6.9 7.1 

 



 

 

Leitura 

Ano Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 
Alcançou  

a Meta 
Não Alcançou  

a Meta 

2013 2.05% 34.33% 54.40% 9.21% 97.94%  2.06%  

2014 13.27% 26.53% 43.88% 16.33% 86.74%  13.26%  

2016 12.73% 23.64% 43.64% 20.00% 63.64%  36.36%  

De acordo com os critérios estabelecidos pelo INEP a porcentagem de estudantes que alcançaram a meta em 
Leitura é igual à soma dos níveis 2, 3 e 4 para o ano de 2014 e a soma dos níveis 3 e 4 para o ano de 2016. 

Escrita 

Ano Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 
Alcançou  

a Meta 
Não Alcançou  

a Meta 

2013 2.04% 13.32% 5.12% 79.52% 0.00% 84.64%  15.36%  

2014 10.20% 5.10% 6.12% 64.29% 14.29% 84.7%  15.3%  

2016 5.45% 7.27% 1.82% 65.45% 20.00% 85.45%  14.55%  

De acordo com os critérios estabelecidos pelo INEP a porcentagem de estudantes que alcançaram a meta em 
Escrita é igual a soma dos níveis 3,4 e 5 para o ano de 2014 e a soma dos níveis 4 e 5 para o ano de 2016. 

Matemática 

Ano Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 
Alcançou  

a Meta 

Não Alcançou  

a Meta 

2013 8.17% 29.98% 31.25% 30.60% 91.83%  8.17%  

2014 14.29% 33.93% 26.79% 25.00% 85.72%  14.28%  

2016 8.18% 34.55% 20.91% 36.36% 57.27%  42.73%  

De acordo com os critérios estabelecidos pelo INEP a porcentagem de estudantes que alcançaram a meta em 
Matemática é igual a soma dos níveis 2, 3 e 4 para o ano de 2014 e a soma dos níveis 3 e 4 para o ano de 
2016. 

Provinha Brasil - 2017/2 - 2º Ano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura 

 
 

Leitura - ANEE 

 
 

Matemática 

 
 

Matemática - ANEE 

 
 

 



 

 

Avaliação Nacional do Rendimento Escolar – Prova Brasil 
 

A Avaliação Nacional do Rendimento Escolar - Prova Brasil é uma avaliação 

censitária bianual envolvendo os alunos do 5º ano (4ª série) e 9º ano (8ª série) do 

Ensino Fundamental das escolas públicas que possuem, no mínimo, 20 alunos 

matriculados nas séries/anos avaliados. Seu objetivo principal é mensurar a 

qualidade do ensino ministrado nas escolas das redes públicas, produzindo 

informações sobre os níveis de aprendizagem em Língua Portuguesa (Leitura) e 

em Matemática e fornecendo resultados para cada unidade escolar participante 

bem como para as redes de ensino em geral. Apresenta, ainda, indicadores 

contextuais sobre as condições extra e intraescolares em que ocorre o trabalho da 

escola. Os dados apresentados visam servir de subsídio para diagnóstico, reflexão 

e planejamento do trabalho pedagógico da escola, bem como para a formulação de 

ações e políticas públicas com vistas à melhoria da qualidade da educação básica. 

Resultado de 2017 
5º Ano 

Língua Portuguesa 

Nível 5  

Proficiência: 236.87 
Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: 

 Identificar assunto e opinião em reportagens e contos. 

 Identificar assunto comum a cartas e poemas. 

 Identificar informação explícita em letras de música e contos. 

 Reconhecer assunto em poemas e tirinhas. 

 Reconhecer sentido de conjunções e de locuções adverbiais em verbetes, lendas e contos. 

 Reconhecer finalidade de reportagens e cartazes. 

 Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronome e seu referente em 

tirinhas, contos e reportagens. 

 Inferir elementos da narrativa em fábulas, contos e cartas. 

 Inferir finalidade e efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e assunto em fábulas. 

 Inferir informação em poemas, reportagens e cartas. 

 Diferenciar opinião de fato em reportagens. 

 Interpretar efeito de humor e sentido de palavra em piadas e tirinhas. 

 

 

 

 

Matemática 

Nível 5  

Proficiência: 244.13  
 

 



 

 

Além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de: 

ESPAÇO E FORMA 
 Localizar um ponto entre outros dois fixados, apresentados em uma figura composta por vários 

outros pontos. 
 Reconhecer a planificação de um cubo dentre um conjunto de planificações apresentadas. 
GRANDEZAS E MEDIDAS 
 Determinar a área de um terreno retangular representado em uma malha quadriculada. 
 Determinar o horário final de um evento a partir do horário de inicio, dado em horas e minutos, 

e de um intervalo dado em quantidade de minutos superior a uma hora. 
 Converter mais de uma hora inteira em minutos. 
 Converter uma quantia dada em moedas de 5, 25 e 50 centavos e 1 real em cédulas de real. 
 Estimar a altura de um determinado objeto com referência aos dados fornecidos por uma régua 

graduada em centímetros. 
NÚMEROS E OPERAÇÕES; ÁLGEBRA E FUNÇÕES 
 Determinar o resultado da subtração, com recursos à ordem superior, entre números naturais 

de até cinco ordens, utilizando as ideias de retirar e comparar. 
 Determinar o resultado da multiplicação de um número inteiro por um número representado na 

forma decimal, em contexto envolvendo o sistema monetário. 
 Determinar o resultado da divisão de números naturais, com resto, por um número de uma 

ordem, usando noção de agrupamento. 
 Resolver problemas envolvendo a análise do algoritmo da adição de dois números naturais. 
 Resolver problemas, no sistema monetário nacional, envolvendo adição e subtração de cédulas 

e moedas. 
 Resolver problemas que envolvam a metade e o triplo de números naturais. 
 Localizar um número em uma reta numérica graduada onde estão expressos o primeiro e o 

último número representando um intervalo de tempo de dez anos, com dez subdivisões entre 
eles. 

 Localizar um número racional dado em sua forma decimal em uma reta numérica graduada 
onde estão expressos diversos números naturais consecutivos, com dez subdivisões entre eles. 

 Reconhecer o valor posicional do algarismo localizado na 4ª ordem de um número natural.  
 Reconhecer uma fração como representação da relação parte-todo, com apoio de um polígono 

dividido em oito partes ou mais. 
 Associar um número natural às suas ordens e vice-versa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova Diagnóstica 2018 

 
A partir deste relatório, o docente pode planejar intervenções pedagógicas 

tendo como referência os índices de erro e de acerto, podendo assim identificar 

quais descritores e habilidades apresentam fragilidades ou potencialidades. 

2º ANO 

LEITURA  LEITURA ANEE 

 



 

 

  
MATEMÁTICA 

 

MATEMÁTICA ANEE 

 
 

3º ANO 

LEITURA 

 

LEITURA ANEE 

 
 

MATEMÁTICA 

 

MATEMÁTICA ANEE 

 
 

 

4º ANO 
Este relatório apresenta os eixos de Língua Portuguesa e de Matemática. 

Há, em cada um deles, a relação de estudantes que obtiveram o êxito mínimo para 

fazer parte da categoria descrita por cada eixo. Este relatório pode servir de base 

para a montagem de reagrupamentos e planejamento de outras intervenções 

pedagógicas, uma vez que relaciona nominalmente os estudantes com os eixos 

avaliados. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

EIXO – USO DE ESTRATÉGIAS DE LEITURA 

QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

62/82 
H10 Localizar informação explícita em contos e reportagens 

H36 Inferir informações implícitas em fábulas, contos, poemas, tirinhas 
ou crônicas. 



 

 

H41 Inferir sentido de palavras, da repetição de palavras, de 
expressões, de linguagem verbal não verbal e de pontuação em 
charges, tirinhas, contos, crônicas e fragmentos de romances 

H42 Inferir tema, assunto principal e sentido de expressão em poemas, 
fábulas, contos, crônicas, reportagens e tirinhas 

H7 Identificar opinião em fábulas, contos, crônicas e reportagens 

EIXO – COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

68/82 

H16 Reconhecer finalidade de contos, crônicas, reportagens, descrições 
e cartazes. 

H23 Reconhecer recursos textuais e não textuais no suporte a 
mensagem que o texto se propõe transmitir. 

H32 Inferir efeito de humor em narrativas, tirinhas e histórias em 
quadrinhos. 

H33 Inferir elementos da narrativa em fábulas, contos, poemas, tirinhas 
e cartas. 

H35 Inferir informação implícita em propagandas ou tirinhas com ou 
sem apoio de recursos gráficos. 

EIXO – RECONHECIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE CONSTRUÇÃO TEXTUAL 

QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

64/82 

H2 Identificar assuntos comuns a dois gêneros textuais diferentes. 

H24 Reconhecer relação de causa e consequência em poemas, contos, 
reportagens, tirinhas e fragmentos de romance 

H25 Reconhecer relação entre pronomes e seus referentes em 
fragmentos de romances, fábulas, crônicas, artigos de opinião e 
reportagens. 

H38 Inferir sentido de expressão em poemas, fábulas, contos, crônicas, 
reportagens e tirinhas em relação a seu antecedente. 

H4 Identificar elementos da narrativa em fábulas, contos, crônicas e 
reportagens. 

MATEMÁTICA 

EIXO – IDENTIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES E LEITURA DE DADOS 

QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

74/82 

H19 Reconhecer quadriláteros em meio a outras figuras planas. 

H2 Localizar informações, relativas ao maior ou menor elemento, em 
tabelas ou gráficos. 

H27 Interpretar dados em uma tabela simples 

H6 Localizar um ponto ou objeto em uma malha quadriculada ou 
croqui, a partir de duas coordenadas ou duas ou mais referências. 

H7 Reconhecer a elementos da planificação dentre um conjunto de 
figuras 

EIXO – ANALISE DE GRANDEZAS E CORRELAÇÃO ENTRE MEDIDAS E SISTEMA POSICIONAL 

QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

35/82 

H25 Converter uma quantia, dada na ordem das unidades de real, em 
seu equivalente em moedas. 

H33 Determinar o resultado da adição de números representados na 
forma decimal, tendo como contexto o sistema monetário. 

H45 Estimar o comprimento de um objeto a partir de outro, dado como 
unidade padrão de medida 

H56 Resolver problemas envolvendo intervalos de tempo em meses, 
inclusive passando pelo final do ano (outubro a janeiro). 

H65 Resolver problemas que envolvem a conversão entre unidades de 
medida de tempo (minutos em horas, dias em semanas, meses em 
anos). 

EIXO – APLICAÇÃO DE MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

69/82 
H20 Associar a fração 1⁄4 a uma de suas representações gráficas. 

H21 Associar um número natural à sua decomposição expressa por 
extenso. 



 

 

H34 Determinar o resultado da subtração, com recursos à ordem 
superior, entre números naturais de até cinco ordens, utilizando as 
ideias de retirar e comparar. 

H41 Determinar, em situação-problema, a adição entre números 
naturais. 

H66 Resolver problemas que envolvem a divisão ou multiplicação. 

Prova Diagnóstica 2019 
 

A Prova Diagnóstica de 2019 é reconhecida como um dos instrumentos do 

SIPAEDF, o qual foi definido pela Portaria nº 420 de 21 de dezembro de 2018. 

2º ANO 

LEITURA  

 

LEITURA ANEE 

 
MATEMÁTICA 

 

MATEMÁTICA - ANEE 

 
 

4º ANO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Eixo - Compreensão e interpretação textual 

QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

48/90 
 

H16 Reconhecer finalidade de contos, crônicas, reportagens, descrições 
e cartazes. 

H23 Reconhecer recursos textuais e não textuais no suporte a 
mensagem que o texto se propõe transmitir. 

H32 Inferir efeito de humor em narrativas, tirinhas e histórias em 
quadrinhos. 

H33 Inferir elementos da narrativa em fábulas, contos, poemas, tirinhas 
e cartas. 

H35 Inferir informação implícita em propagandas ou tirinhas com ou 
sem apoio de recursos gráficos. 

EIXO – Reconhecimento de estratégias de construção textual 

QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

59/90 
 

H2 Identificar assuntos comuns a dois gêneros textuais diferentes. 

H24 Reconhecer relação de causa e consequência em poemas, contos, 
reportagens, tirinhas e fragmentos de romance. 

H25 Reconhecer relação entre pronomes e seus referentes em 
fragmentos de romances, fábulas, crônicas, artigos de opinião e 
reportagens 

H38 Inferir sentido de expressão em poemas, fábulas, contos, crônicas, 
reportagens e tirinhas em relação a seu antecedente. 

H4 Identificar elementos da narrativa em fábulas, contos, crônicas e 



 

 

reportagens 

EIXO – Uso de estratégias de leitura 

QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

57/9 
 

H10 Localizar informação explícita em contos e reportagens. 

H36 Inferir informações implícitas em fábulas, contos, poemas, tirinhas 
ou crônicas. 

H41 Inferir sentido de palavras, da repetição de palavras, de 
expressões, de linguagem verbal não verbal e de pontuação em 
charges, tirinhas, contos, crônicas e fragmentos de romances. 

H42 Inferir tema, assunto principal e sentido de expressão em poemas, 
fábulas, contos, crônicas, reportagens e tirinhas. 

H7 Identificar opinião em fábulas, contos, crônicas e reportagens. 

MATEMÁTICA 

EIXO – Análise de grandezas e correlação entre medidas e sistema posicional 

QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

34/90 
 

H25 Converter uma quantia, dada na ordem das unidades de real, em 
seu equivalente em moedas. 
monetário. 

H33 Determinar o resultado da adição de números representados na 
forma decimal, tendo como contexto o sistema. 

H45 Estimar o comprimento de um objeto a partir de outro, dado como 
unidade padrão de medida. 

H56 Resolver problemas envolvendo intervalos de tempo em meses, 
inclusive passando pelo final do ano (outubro a janeiro). 

H65 Resolver problemas que envolvem a conversão entre unidades de 
medida de tempo (minutos em horas, dias em semanas, meses em 
anos). 

EIXO – Aplicação de métodos de resolução de problemas 

QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

57/90 
 

H20 Associar a fração 1⁄4 a uma de suas representações gráficas. 

H21 Associar um número natural à sua decomposição expressa por 
extenso. 

H34 Determinar o resultado da subtração, com recursos à ordem 
superior, entre números naturais de até cinco ordens, utilizando as 
ideias de retirar e comparar. 

H41 Determinar, em situação-problema, a adição entre números 

H66 Resolver problemas que envolvem a divisão ou a multiplicação de 
números naturais. 
 

EIXO – Identificação de informações e leitura de dados 

QUANTITATIVO HABILIDADE DESCRIÇÃO 

66/90 
 

H19 Reconhecer quadriláteros em meio a outras figuras planas. 

H2 Localizar informações, relativas ao maior ou menor elemento, em 
tabelas ou gráficos. 

H27 Interpretar dados em uma tabela simples. 

H6 Localizar um ponto ou objeto em uma malha quadriculada ou 
croqui, a partir de duas coordenadas ou duas ou mais referências. 

H7 Reconhecer a elementos da planificação dentre um conjunto de 
figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

Língua Portuguesa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO 2019 4º ANOS 

A partir deste relatório, o docente pode planejar intervenções pedagógicas para toda a turma ou individualmente levando 

em consideração as habilidades conquistadas, ou não. Ao final do relatório é apresentado o percentual de estudantes que 

alcançaram cada habilidade. Em vermelho se apresentam os percentuais abaixo de 50%. 
Língua Portuguesa 

OBJETIVOS 
 

Construir a compreensão 

 global do texto lido, 

 unificando e inter 
        

TOTAL DE ACERTOS 47 42 52 57 53 13 63 36 14 53 

PERCENTUAL DE 

 ACERTOS 
69.1% 61.8% 76.5% 83.8% 77.9% 19.1% 92.6% 52.9% 20.6% 77.9% 

Matemática 

OBJETIVOS 

Ler, escrever e ordenar 

númerosnaturais até a  

ordem de dezenas de 

milhar, reconhecendo 

 as propriedades 

de sistema de 

numeração 

decimal,realizando  

operações por meio de 

situações problema 

   

Ampliar 

procedimentos 

operatórios de 

adição, 

subtração, 

multiplicação 

e divisão dos 

números 

naturais, por meio de 

situações problema 

   

Distinguir 

as figuras 

geométricas 

no meio 

ambiente e 

utilizá-lo 

 

TOTAL DE 

ACERTOS 
42 38 39 54 33 14 20 44 25 12 

PERCENTUAL 

DE ACERTOS 
61.8% 55.9% 57.4% 79.4% 48.5% 20.6% 29.4% 64.7% 36.8% 17.6% 

 
Este relatório apresenta os descritores com fragilidades, ou seja, aqueles em que os estudantes da turma obtiveram menos 

de 50% de acerto no desempenho de cada questão. 

Língua Portuguesa 

Ler e interpretar diversos textos literários, identificando o uso desses textos em contextos variados. 

Reconhecer indicadores que permitam situar a cadeia cronológica: localizadores temporais, tempos verbais. 

Matemática 

Ampliar procedimentos operatórios de adição, subtração, multiplicação e divisão dos números naturais, por 
meio de situações-problemas. 

Realizar leituras de medidas em instrumentos convencionais e não convencionais, que expressem o resultado 
por número decimal e/ou frações. 

Relacionar as principais frações das principais unidades de medidas a saber. ½ , ¼ . ( ½ metro = 50 cm, ¼ L= 
250 ml) 

Distinguir as figuras geométricas no meio ambiente e utilizá-las para representá-lo. 

Ler e interpretar informações presentes nos meios de comunicação e no comércio, registradas por meio de 
tabelas e gráficos. 

 

Matemática 

 

 



 

 

AVALIAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO 2019 5º ANOS 

A partir deste relatório, o docente pode planejar intervenções pedagógicas para toda a turma ou individualmente levando 

em consideração as habilidades conquistadas, ou não. Ao final do relatório é apresentado o percentual de estudantes que 

alcançaram cada habilidade. Em vermelho se apresentam os percentuais abaixo de 50%. 
Língua Portuguesa 

OBJETIVOS 
  

Refletir, revisar e 

reescrever textos 

produzidos, 

considerando um 

ou mais aspectos 

    

Desenvolver a 

compreensão 

global do texto 

lido, unificando e 

interpretando 

  

TOTAL DE 

ACERTOS 
65 41 66 63 54 43 28 66 29 63 

PERCENTUAL 

DE ACERTOS 
81.3% 51.2% 82.5% 78.8% 67.5% 53.8% 35.0% 82.5% 36.3% 78.8% 

Matemática 

OBJETIVOS 
     

Ampliar 

procedimentos 

operatórios de 

adição, subtração, 

multiplicação e 

divisão dos 

números naturais, 

por meio de 

situações 

problema 

Ampliar 

procedimentos 

operatórios de adição, 

subtração, 

multiplicação e divisão 

dos números naturais, 

por meio de situações 

problema 

   

TOTAL DE 

ACERTOS 
66 55 52 40 49 47 63 32 69 59 

PERCENTUAL  

DE ACERTOS 
88.0% 73.3% 69.3% 53.3% 65.3% 62.7% 84.0% 42.7% 92.0% 78.7% 

 
Este relatório apresenta os descritores com fragilidades, ou seja, aqueles em que os estudantes da turma obtiveram menos 

de 50% de acerto no desempenho de cada questão. 
Língua Portuguesa 

Aplicar conhecimentos morfossintáticos na leitura e na escrita. 

Descrever no texto figuras de linguagens (metáfora, antítese etc.) 

Matemática 

Resolver e elaborar problemas, envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo, 
temperatura e capacidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. FUNÇÃO SOCIAL 
 

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

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

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

apropriar do conhecimento produzido historicamente e, por meio dessa apropriação 

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

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

Mota, p.18). Desse modo, “A ação educativa deve ir além das aprendizagens de 

conteúdos formais, reconhecendo diferentes espaços, etapas, tempos e 

ferramentas educativas para que se consiga superar a distância entre o que se 

constrói dentro e fora da escola”.  (PPP Carlos Mota, p.20). 

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

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

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

chamada a desempenhar intensivamente um conjunto de funções. Essa instituição 

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

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

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

e organizações que igualmente buscam a companhia dessa instituição escolar para 

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

2014a, p. 10). 

Coerente com os fundamentos da Psicologia Histórico-cultural de Vygostky e 

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

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

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

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

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

envolvem a existência humana.   

Abordando a educação como ato político, o artigo 26 da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH) contempla o compromisso com a 

formação plena do ser humano, do educando, da pessoa, do sujeito. Nesse 

sentido, a educação tem um duplo papel em relação aos direitos humanos: a 

educação como um direito humano em si (de qualidade, para todos, que respeite e 

valorize a diversidade) e a educação como um caminho para consolidar os demais 



 

 

direitos, disseminando o conhecimento sobre os direitos já assegurados e aqueles 

pelos quais batalhar e promovendo o reconhecimento de todos como sujeitos de 

direitos. 

Dessa forma, cabe à escola formar cidadãos críticos, reflexivos, autônomos, 

conscientes de seus direitos e deveres, capazes de compreender a realidade em 

que vivem preparados para participar da vida econômica, social e política do país e  

aptos a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
 

Observando a função social da escola é inevitável perguntar quais são os 

princípios que têm fundamentado nossa ação pedagógica? O que nos inspira a 

escolher a cada ano, um eixo temático estruturador do trabalho coletivo? Quais 

princípios epistemológicos, ético-político, pedagógicos se concretizam em eixos? 

O conhecimento é uma construção coletiva, forjada sócio interativamente 

nas práticas educativas, no trabalho, na família e em todas as demais formas de 

convivência. A aprendizagem mobiliza afetos, emoções e relações com seus pares, 

além das cognições e habilidades intelectuais, o “aprender a conviver”, 

desenvolvendo os conteúdos.  

O educador deve ter clareza de que para responder às necessidades da 

criança,é preciso interagir com ela, saber sobre o que a criança pensa, sente o que 

ela sabe sobre si e sobre o mundo em que vive, como se desenvolve, como 

aprende, uma vez que ele é facilitador no processo de construção do conhecimento 

da criança. Os princípios epistemológicos visam na sua totalidade à aprendizagem 

construída a partir de competências e de habilidades que servirão de suporte para 

as novas aprendizagens dando um novo paradigma sobre a educação ao longo da 

vida. Para a efetivação deste Currículo na perspectiva da integração, alguns 

princípios são nucleares: unicidade teoria-prática, interdisciplinaridade, 

contextualização, flexibilização. (Currículo em movimento – Pressupostos Teóricos 

p.66). Esses princípios, articulados a múltiplos saberes, são primordiais na 

construção do conhecimento, sendo eles:  

• Unicidade entre teoria e pratica: na elaboração dos projetos e ações 

pedagógicas, deve-se primar pela articulação das diversas áreas do conhecimento, 

garantindo a unicidade da teoria-prática e sua efetividade em sala de aula, de 

modo a promover ações reflexivas e analíticas da realidade em que estão inseridos 

os atuantes do processo educacional.  

• Interdisciplinaridade e contextualização: objetiva favorecer a abordagem de 

temas comuns em diferentes disciplinas, dando sentindo social e político a esses 

conceitos, proporcionando relacionar as dimensões entre o ensinar, o prender, o 

pesquisar e o avaliar.  

• Flexibilização: a elaboração das ações é criada com vistas a garantir 

flexibilidade para atualização e diversificação de estratégias nas diversas formas de 



 

 

produção do conhecimento, a fim de atender as demandas de uma sociedade em 

constante evolução. 

Sobre a Educação Inclusiva “Ao refletir sobre a abrangência do sentido e do 

significado do processo de Educação Inclusiva, estamos considerando a 

diversidade de aprendizes e seu direito à equidade. Trata-se de equiparar 

oportunidades, garantindo-se a todos – inclusive às pessoas em situação de 

deficiências e aos de altas habilidades, o direito de aprender a aprender, aprender 

a fazer, aprender a ser e aprender a conviver.”(CARVALHO, 2005.) 

A inclusão de estudantes que apresentam necessidades educacionais 

especiais representa a revisão de paradigmas: envolve mudança radical das 

políticas e das práticas sociais, de valores e de convicções. Há a necessidade de 

romper preconceitos, estigmas e de compreender que todos podem apreender, se 

forem valorizados os diferentes estilos de aprendizagem, os atributos pessoais, 

metas, ritmos e necessidades comuns ou específicos dos estudantes. 

“A trajetória do atendimento aos estudantes com necessidades 

educacionais especiais é marcada pela luta em busca da garantia do 

direito de todos estarem na escola. Esse direito fortalecido pelo 

paradigma da inclusão, na atualidade, deverá extrapolar a demanda 

do acesso, na direção das demandas relacionadas ao fluxo desses 

estudantes no ambiente escolar, garantindo-lhes condições reais, 

complementares ou suplementares ao currículo para o 

desenvolvimento pessoal e para as aprendizagens equivalentes aos 

demais estudantes. Deste modo, a Educação Especial não pode mais 

ser entendida como substitutiva ao ensino comum dos níveis e 

modalidades de ensino, mas perpassá-los de modo transversal.” 

(Curriculo em Movimento, Educação Especial pag. 8) 

Fica evidente a necessidade de conscientização das comunidades locais 

sobre o novo enfoque da educação, agora mais cooperativa, que constrói ações 

mais efetivas, em que todos são capazes de contribuir para a realização da 

Educação inclusiva, que se dá por meio de: 

 Garantia do ingresso e da permanência dos estudantes com necessidades 

educacionais especiais no ensino regular de maneira consciente e responsável; 

 Apoio pedagógico especializado; 

 Capacitação continuada aos profissionais; 

 Diminuição do número de estudantes em sala, quando necessário; 

 Convênios de cooperação técnica; 



 

 

 Intercâmbios pedagógicos e culturais entre os profissionais da Rede Municipal 

de ensino; 

 Parcerias com instituições e/ou escolas de educação especial; previsão e 

provisão de profissionais habilitados para atendimentos aos estudantes com 

necessidades educacionais especiais. 

Nas práticas inclusivas, especialmente se tratando de estudantes com 

necessidades educacionais especiais, o currículo deve ser flexível, não deve 

ocorrer a obrigatoriedade de todos os estudantes atingirem o mesmo grau de 

abstração ou de conhecimento num determinado tempo. É necessário 

planejamento e trabalho simultâneo, cooperativo e participativo, em que esses 

estudantes possam participar das mesmas atividades dos demais colegas, mesmo 

que não o façam na mesma intensidade, modo e grau de abstração. 

As adaptações curriculares para os estudantes com necessidades 

educacionais especiais precisam ser organizadas pela equipe Pedagógico- 

Administrativa da escola, juntamente com professores e especialistas que atendem 

esses estudantes. Essa equipe deve identificar as competências e habilidades que 

eles apresentam e, a partir daí, elencar os objetivos a serem atingidos, os 

conteúdos a serem desenvolvidos, a periodicidade e os critérios de 

acompanhamento. 

Tais adaptações devem ser feitas permanentemente com a participação de 

uma rede de apoio composta pela equipe docente e técnica da escola, pedagogo 

de Núcleo Regional de Educação, Gerência de Apoio à Inclusão, profissionais dos 

CMAEs, instituições e/ou escolas de Educação Especial, sempre que possível e 

necessário. Todos os conteúdos e estratégias, bem como a s formas de avaliação, 

precisam ser registrados e assinados, pois irão compor os documentos oficiais do 

estudante. 

Nesse sentido, com vistas a desempenhar suas funções de orientação e 

cuidado no acolhimento de nossas crianças, num contexto teórico-prático 

interdisciplinar, contextualizado e flexível, a Escola Classe 64 de Ceilândia entende 

e defende a Educação Integral como fator primordial ao processo de ensino-

aprendizagem. Nessa perspectiva, a Educação Integral visa à formação do ser 

humano em sua integralidade, objetivando sua emancipação e ampliação dos 

espaços, tempos e oportunidades educacionais por meio de um processo formativo 



 

 

que se constrói a partir da integração entre escola e comunidade, dentro de 

princípios norteadores de Integralidade, Intersetorialidade, Transversalidade, 

Gestão Democrática – representado no diálogo escola e comunidade, 

Territorialidade e Trabalho em Rede, garantindo ao educando vivências e 

experiências democráticas. Tais princípios são peças fundamentais observados 

pela Escola em seu planejamento, organização e execução das estratégias e 

ações pedagógicas diárias. 

A comunidade de uma escola compreende o grupo de pessoas que vive ao 

seu redor, ou que se relacione com ela de alguma forma, mantendo vínculos mais 

ou menos próximos. Dessa forma, costumamos nomear como atores da 

comunidade escolar: equipe gestora, professores, servidores, crianças e 

comunidade. Quando os processos da escola e as mudanças são arquitetadas 

coletivamente, o gestor rompe com os conceitos utilizados anteriormente, se 

tornando uma gestão em constante mudança e pronta para atender as demandas 

institucionais. 

Com o principio da educação integral, a escola/educação tem a intenção de 

ampliar tempos, espaços e oportunidades educacionais, pois a escola não é 

apenas o espaço físico e sim um local de socialização e construção do 

conhecimento, ou seja, o discente é multidimensional, com características 

individuais e únicas. 

“Para darmos conta do desafio de concretizar a Educação Integral 

alicerçada sobre a ampliação de três eixos estruturantes: tempo, espaço e 

oportunidade, é necessária a união de esforços, experiências e saberes, ou 

seja, é vital a constituição de uma comunidade de aprendizagem formada 

por diversos atores sociais. São eles: diretores(as), professores(as), 

coordenadores(as) pedagógicos(as), estudantes, pais, agentes comunitários, 

enfim, todos juntos para a promoção de uma educação de qualidade.” 

(Pressupostos Teóricos pag. 28) 

O tempo escolar da criança deve ser organizado, flexível e planejado, 

propiciando vivências multidimensionais, distribuídas em uma carga horária 

curricular, articulada e integrada. 

Acredita-se que a realização da educação integral convoca as diversas 

políticas setoriais a atuarem em conjunto para promover o desenvolvimento integral 

das crianças e dos adolescentes. 

 



 

 

O Projeto visa integrar a comunidade escolar e local num processo 

educativo continuo, de forma cooperativa e participativa dentro dos princípios da 

gestão democrática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. MISSÃO E OBJETIVOS 
 

A missão da SEEDF é proporcionar uma educação pública, gratuita e 

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

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

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

percurso escolar de todos os estudantes. 

A missão da Escola Classe 64 de Ceilândia é garantir uma educação pública 

de qualidade social, mediada pela gestão democrática e articulada à proposta de 

formação integral dos estudantes, num processo de inclusão educacional que 

objetiva a permanência com sucesso escolar dos estudantes possibilitando a 

aprendizagem de todos e todas e desenvolvendo qualificados serviços 

educacionais inspirados nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana num ambiente fraterno e inovador contribuindo para formar cidadãos 

capazes de promover a vida e de responder aos desafios sociais e da ciência. 

Possibilitar escolaridade àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 

estudos na idade própria, usando metodologia ajustada à realidade dos educandos 

e ampliando assim, a perspectivas de trabalho, renda e de participação política e 

social do educando como sujeitos históricos, visando a melhoria da qualidade de 

vida pela apropriação do conhecimento sistematizado e o desenvolvimento de 

habilidades e competências. 

Orientar o/a estudante em uma perspectiva de cidadania plena, 

considerando as dimensões cognitivas, afetiva, cultural e física, para que possa 

intervir no contexto social, dentro dos princípios da ética, responsabilidade e 

solidariedade. 

Dimensão OBJETIVOS / ESTRATÉGIAS 

1- Gestão Pedagógica e 

Gestão das Aprendizagens e dos 

Resultados Educacionais 

Encaminhar, acompanhar e orientar o 

trabalho pedagógico de acordo com o 

PP; 

Desenvolver projetos pedagógicos 

facilitadores da aprendizagem; 

Garantir uma educação de qualidade; 

Valorizar a atividade de Coordenação 

Pedagógica como espaço privilegiado 



 

 

de formação continuada e para um 

trabalho coletivo. 

Observar os índices de avaliação: 

Provinha Brasil, Prova Brasil, IDEB e 

ANA; 

Otimizar o uso da informática educativa 

pelos estudantes; 

Acompanhar o desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes para o 

planejamento de ações interventivas; 

Acompanhar o índice de faltas, evasão 

escolar e infrequência. 

2- Gestão Participativa e de 

Gestão de Pessoas 

 

Envolver a comunidade escolar nos 

projetos da escola; 

Estimular a participação da comunidade 

escolar nas avaliações institucionais. 

Promover eventos para integração com 

a comunidade escolar; 

Buscar parcerias na comunidade a fim 

de valorizar o potencial da mesma e 

inseri-la no fazer pedagógico. 

Promover momentos de reflexão sobre 

valores éticos com a comunidade 

escolar; 

Valorizar o profissional da educação; 

Possibilitar e incentivar a formação 

continuada dos profissionais em 

educação. 

3- Gestão Financeira 

Gestão Administrativa 

Estimular a participação da comunidade, 

conselho escolar e fiscal, junto às 

necessidades financeiras da escola; 

Identificar as prioridades e utilizar os 

recursos financeiros disponíveis para 

compra de materiais/pagamento de 



 

 

serviços que visem à manutenção da 

estrutura física e o suprimento de 

materiais pedagógicos/administrativos; 

Estimular a aquisição de recursos 

financeiros para a manutenção das 

atividades pedagógicas e 

administrativas. 

Promover ações para a conservação e 

limpeza do patrimônio escolar; 

Fazer levantamento de materiais 

necessários ao funcionamento da 

escola; 

Garantir o pleno funcionamento da 

secretaria escolar dentro de suas 

atribuições; 

Prestar contas dos recursos públicos. 

 

Conscientizar a comunidade da sua importância para aprendizagem dos 

nossos estudantes e para o bom desenvolvimento da Escola e da educação como 

um todo, no contexto social, político, cultural e econômico. 

Os objetivos de aprendizagem do Ensino Fundamental apresentados nas 

normativas pedagógicas da SEEDF, pautadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Educação Básica – DCN (2013), visam:  

1. possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de saberes, em uma 

perspectiva de inclusão considerando os Eixos Transversais: Educação para a 

Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação 

para a Sustentabilidade; 

2. promover as aprendizagens mediadas pelo pleno domínio da leitura, da escrita e 

do cálculo e a formação de atitudes e valores, permitindo vivências de diversos 

letramentos;  

3. oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos 

históricogeográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da 

economia, da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de 



 

 

princípios em que se fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e 

mundial;  

4. fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos 

éticos e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de 

acesso, permanência e formação integral dos estudantes;  

5. compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de 

atitudes éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na 

perspectiva do protagonismo estudantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS-METODOLÓGICOS 
 

7.1 Pedagogia histórico-crítica e Psicologia histórico-cultural 
 

Como base teórico-metodológica do currículo desde 2014 segue às 

orientações das Diretrizes Pedagógicas para organização escolar do 2º ciclo e 

Diretrizes de Avaliação Educacional, ambos os documentos da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. Concomitante aos estudos dos 

documentos, a escola busca mecanismos para se adequar a proposta de 

reestruturação de sua organização curricular por meio de ciclos adequando sua 

prática à Pedagogia histórico-crítica e psicologia histórico-cultural, mediante 

orientações oriundas da Coordenação Regional de Ensino da Ceilândia.  

A referência pedagógica histórico-crítica estabelece que os sujeitos sejam 

formados nas relações sociais e sua interação com a natureza na 

produção/reprodução de sua vida e realidade. Assim a escola toma para si a 

responsabilidade de garantir a aprendizagem dos estudantes em todas as 

instâncias e formatos curriculares e pedagógicos de modo a garantir a qualidade do 

processo educativo a partir da realidade social e diversidade cultural desse 

indivíduo que frequenta a escola pública em questão. 

A democratização do acesso à escola para as classes populares requer que 

esta seja reinventada, tendo suas concepções e práticas refletidas e revisadas com 

vistas ao atendimento às necessidades formativas dos estudantes, grupo cada vez 

mais heterogêneo que adentra a escola pública do DF. (Currículo em movimento – 

Pressupostos Teóricos p.30) 

A psicologia histórico-cultural apresenta, como um de seus focos, o processo 

de transmissão e de mediação do conhecimento que é historicamente construído 

porque situa o desenvolvimento do psiquismo humano diretamente ligado a 

experiência sociocultural do indivíduo. Desse modo há necessidade de garantir 

variedade e qualidade de experiências pedagógicas significativas à tarefa de 

mediar à internalização dos conteúdos e conceitos. A ampliação da experiência se 

identifica diretamente às reais condições de desenvolvimento da imaginação e da 

inteligibilidade. 

Observa-se, nesse ponto, o princípio Vygotskyano de que: 

“A aprendizagem é uma articulação de processos 

externos e internos, visando à internalização de signos 



 

 

culturais pelo indivíduo, o que gera uma qualidade 

autorreguladora à ações e ao comportamento dos 

indivíduos.” (LIBANEO, 2004, p.6) 

Enfim, a atividade histórico-cultural se destaca na coletividade dos indivíduos 

quando na formação das funções mentais superiores se justificam a importância da 

mediação cultural do processo de conhecimento e da atividade individual de 

aprendizagem pela qual o indivíduo se apropria da experiência sociocultural como 

ser ativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

8. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 
 

8.1 Organização Escolar 
 

A Escola Classe 64 de Ceilândia organiza sua estrutura pedagógica em 

consonância com os preceitos legais determinados pela Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal, em ciclos. A escola atende duas modalidades de 

ensino: Educação Infantil, com o 1º e 2º períodos e Ensino Fundamental anos 

iniciais com o ciclo para o 1º, 2º e 3º anos e ciclo para o 4º e 5º anos.  

A escola faz parte da organização por ciclos desde 2018, não havendo mais 

a seriação nos 4º e 5º anos, conforme o gráfico abaixo:  

 

A organização educacional em ciclos, segundo as prerrogativas legais, 

indica o rompimento com o sistema de seriação para aplicar uma nova interface 

educacional com novas estratégias de aprendizagem e trabalhar com os chamados 

conteúdos significativos. Desse modo cada ciclo perpassa por dois ou três anos, 

sem que o estudante seja retido em uma série por não alcançar todos os objetivos 

de aprendizagem previstos. O bloco inicial de alfabetização, conhecido como BIA, 

foi apontado por estudiosos como uma estratégia que reverteu à tendência de 

queda dos índices de desempenho nessa etapa e assegurou os primeiros lugares 

no IDEB uma vez que organiza os conteúdos em áreas do conhecimento de acordo 

com a idade das crianças.  

 A organização dos tempos e espaços acontece por meio do planejamento, 

rotina diária, atividades permanentes, sequência didática e projetos de trabalho. 

 

8.2 Organização do trabalho pedagógico (tempo e espaço)  
 

I - PLANO DE AÇÃO DA SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E COORDENAÇÃO 
 

O QUE PARA QUE COMO QUANDO 



 

 

 Atendimento 
ao educando 

 Sanar problemas de leitura, 
escrita e aprendizagem. 

 Promoção do educando com 
qualidade de ensino.  

 Permanência do educando na 
escola. 

 Atendimento individual e 
coletivo 

 Durante o ano todo 

 Atendimento 
e assessoria aos 
professores 

 Efetivação do P.P. Proposta 
Pedagógica.  

 Apoio ao professor na hora 
atividade.  

 Suporte didático, metodológico e 
técnico. 

 Individual e coletivo; 

 Na hora das atividades;  

 Encontros de formação e 
reflexão de estudo. 

 Durante o ano todo 

 Planejar e 
coordenar reunião 
pedagógicas, grupos 
de estudos e oficinas 

 Para que aconteça a formação 
continuada. 

 Encontros; 

 Reuniões; 

 Grupos de estudos; 

 Durante o ano todo 

 Formação e 
reuniões de pais. 

Informações sobre:  

 Organização escolar;  

 Acompanhamento pedagógico 
dos filhos;  

 Repasse de informações;  

 Avaliação do trabalha 
pedagógico e administrativo; 

 Participação dos pais em 
palestras e eventos da escola. 

 Palestras; 

 Reuniões; 

 Buscando parcerias; 

 Festas. 

 Durante o ano todo 

 Atividade da 
escola 

 Enriquecimento curricular. 

  Incentivar a participação dos 
professores, alunos, pais e 
comunidade escolar. 

 Atividades 
Interdisciplinares 
envolvendo alunos 
professores. 

 Durante o ano todo 

 Organização e 
acompanhament
o dos espaços e 
tempos 
pedagógicos na 
escola. 

 Proporcionar aos professores, 
alunos e a comunidade escolar 
espaços que auxiliem os 
mesmos, facilitando a 
aprendizagem, a participação e 
a efetivação do P.P. da escola. 

Organizar: 

 Sala de aula,  

 Acervo da Biblioteca,  

 Secretaria,  

 Laboratório de 
Informática  

 Calendário Escolar,  

 Matriz Curricular,  

 Horário,  

 Materiais Didáticos 
Pedagógicos,  

 Murais, etc. 

 Conforme 
cronograma anual. 

 Buscar um 
relacionamento 
efetivo junto ao 
Conselho 
Escolar, pais, 
professores, 
funcionários e 
estudantes. 

 Conhecimento e participação do 
processo Educacional da escola;  

 Incentivo ao comprometimento 
de todos com as ações 
desenvolvidas na escola. 

 Capacitação,  

 Reuniões ordinárias e 
extraordinárias. 

 Quando se fizer 
necessário. 

 Coordenar o 
Conselho de 
Classe 

 Auxiliar os professores a refletir 
e reavaliar o processo ensino 
aprendizagem;  

 Oportunizar a participação do 
aluno tendo como objetivo 

Três momentos:  
1- Pré-Conselho de 
Classe, a turma junto com o 
professor pedagogo faz um 
levantamento da sua 

 Bimestralmente 



 

 

principal análise do processo 
ensino aprendizagem não se 
detendo somente nos resultados 
quantitativos, mas sim 
priorizando os qualitativos. 

realidade destacando os 
pontos positivos, negativos, 
dificuldades e os anseios na 
visão dos alunos, propondo 
sugestões.  
2- Conselho de Classe, 
os dados são levantados ao 
conhecimento dos 
professores onde 
bimestralmente apresentam 
suas considerações 
referentes ao 
aproveitamento da turma 
fazendo os  
encaminhamentos 
necessários;  
3- Pós Conselho de 
Classe, os professores 
juntamente com o 
pedagógico e direção 
discutem e analisam as 
intervenções a serem feitas 
e as possíveis ações 
tomadas pelo coletivo 
visando melhorar os 
andamentos das atividades 
escolares. 

 Encaminhar para 
aulas de reforço, 
alunos com 
dificuldades de 
aprendizagem. 

 Garantir e contemplar ao 
educando a apropriação básica 
necessária;  

 Ajustar o processo ensino-
aprendizagem á sua série;  

 Melhorar o seu desenvolvimento 
integral. 

 Acompanhamento 
individual e coletivo pelo 
pedagogo e professor de 
sala, e também, o qual se 
dispuser para fazer esse 
trabalho. 

 Durante o 
andamento do ano 
letivo. Ou assim que 
apresentar 
necessidades. 

 Avaliação de 
todas as atividades 
desenvolvidas pela:  
-Direção,  
-Equipe Pedagógica,  
- Professores, 
- Funcionários 

 Garantir a Gestão democrática. 

 Auto-Avaliação; 

  Questionamentos;  

 Posicionamento dos 
pais. 

 Final de cada 
semestre 

 Garantir aos 
alunos a aquisição 
do conhecimento 
cientifico 

 Para que os estudantes possam 
argumentar e intervir de forma 
significativa na comunidade em que 
vive e na sociedade em geral. 

 Acompanhamento no 
desenvolvimento do 
planejamento;  

 Trabalho junto aos 
professores, Equipe 
Pedagógica e Direção; 

 Formação 
continuada (estudo 
individual e coletivo); 

 Durante o ano 

 Recursos áudio 
visuais 

 Para garantir seu cunho 
pedagógico, como recurso 
metodológico, utilizado pelos 
professores. 

 Através de cronograma, 
agendamentos, objetivando 
sempre os conteúdos a 
serem trabalhados. 

 O ano todo 

 Disponibilizar  Para que os professores estejam  Organizando o canto da  O ano todo 



 

 

cópias:  
- P.P 
- Regimento Escolar  
-Resoluções 
atualizadas na sala 
de coordenação. 

atualizados e conhecedores da 
documentação da escola;  

 Auxiliar nas atividades de 
planejamentos. 

leitura na sala de 
coordenação. 

 

8.3Relação Escola Comunidade 

 

 A relação escola comunidade acontece por meio das reuniões bimestrais, 

agenda, festivais, festividades, encontros periódicos para o desenvolvimento de 

uma temática específica e por meio do Círculo da Paz (Grupo constituído por 

professores, estudantes, equipe gestora, pais, auxiliares, agentes comunitários e 

parceiros do Projeto Vozes da Paz – Programa Justiça Comunitária do Fórum de 

Ceilândia). Uma maneira de aproximar ainda mais a comunidade da escola, 

melhorando essa relação é a implementação da horta comunitária no espaço da 

escola. O Sr. Juarez, parceiro do Projeto Vozes da Paz, junto aos educadores da 

EC 64 atuarão na implementação da horta que trará inúmeros benefícios não só 

para a relação escola comunidade, mas para o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico. O projeto da horta encontra-se nos anexos deste documento. 

 
8.4Atuação Articulada dos Serviços de Apoio 

 

As equipes especializadas atuam de forma interativa e efetiva a fim de 

contribuir com o processo ensino-aprendizagem. 

Equipe do SEAA. conta o pedagogo e a psicóloga itinerante,a sala de 

Recursos generalista conta com umprofessor, o SAA com uma professora e o SOE 

com duas asorientadoras.Os serviços funcionam de forma integrada e articulada. 

Tem o objetivo de articular os Serviços de Apoio e trabalhar de forma 

unificada com o propósito de alcançar objetivos em comum, tanto em termos de 

mapeamento institucional como de alcançar resultados. 

Suas ações serão compostas de reuniões bimestrais, ou sempre que 

necessário; ações conjuntas para atendimento às queixas; estudos de caso; 

formação continuada planejada em conjunto; reuniões dos serviços; participações 

em conselhos de classe. 

Essas atividades durarão todo o ano letivo. 

 

 



 

 

 - SAA/SEAA SALA DE RECURSOS ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E AH 

 

 SEAA –Serviço Especializado de Apoio À Aprendizagem 

 

 Assessoria ao professor regente; 

• Atendimento aos pais; 

• Atendimento de alunos com dificuldades de aprendizagem; 

• Investigação de queixas escolares; 

• Elaboração de Relatórios de Avaliação e Intervenção; 

 Ressalta-se que, na atual perspectiva de inclusão, mesmo alunos 

encaminhados para avaliação, continuam sendo de responsabilidade pedagógica 

do professor regente. O que se busca com uma avaliação são orientações, apoios 

adequados e acompanhamentos paralelos para a continuidade da aprendizagem 

em sala de aula. 

 

 Sala de Apoio à Aprendizagem SAA 

A Sala de Apoio à Aprendizagem oferta atendimento para a mediação 

pedagógica, com o objetivo de desenvolver atividades sistematizadas que 

possibilitem ao estudante o desenvolvimento de estratégias para superação das 

dificuldades apresentadas.  

Realiza atendimento especializado as crianças com Transtorno Funcional 

Específico (TFE), os mais comuns são TDAH e DPAC, que apresentamdificuldade 

no processo de ensino aprendizagem.  

A SAA recebe os estudantes do SEAA das escolas atendidas, não 

recebemos encaminhamentos direto dos professores.  

Todos os estudantes atendidos possuem laudo médico e RAIE (Relatório de 

Avaliação e Intervenção Educacional), construído pelo SEAA. 



 

 

Escolas atendidas neste polo: EC01, EC02, EC18, EC19, EC64, CEF Boa 

Esperança (Anos Iniciais), EC Lajes da Jiboia, INCRA 09 (Anos Iniciais) e Córrego 

das Corujas. 

• O polo oferecerá à princípio 4 vagas para cada escola, à medida que 

surgirem vagas o próximo da Lista de Prioridades é chamado;  

• Os atendimentos são feitos em grupos de até quatro estudantes em horário 

contrário ao de matrícula, uma vez por semana e têm duração de duas 

horas.  

• O acompanhamento tem duração de 1 semestre, podendo estender-se até 

por um ano, necessitando de justificativa da pedagoga responsável; 

• A terminalidade é feita por meio do parecer realizado ao final do 

atendimento, este pode ser ao final do semestre ou ao final do ano letivo; 

• O Plano Interventivo anual será enviado a Equipe da escola de matrícula; 

• O SEAA precisa imprimir o plano interventivo e levar ao conhecimento dos 

professores, para que as adaptações e sugestões sejam realizadas na 

escola. Nele constam as atividades desenvolvidas naSAA, que servem 

também para subsidiar as ações do professor regente. 

Ações gerais: 

• Atendimento direto ao estudante encaminhado (Até 40 alunos por semestre); 

• Realizar reunião de pais; 

• Organizar os grupos de atendimento; 

• Planejar as intervenções de acordo com as necessidades dos estudantes; 

• Elaborar o Plano Interventivo Individual, o Parecer do aluno atendido e 

enviar ao SEAA da escola de matrícula, a equipe precisa imprimir e levar 

esses documentos ao conhecimento dos professores para realizar as 

adaptações necessárias ao estudante atendido; 

• Participar da Coordenação intermediária semanalmente e das reuniões 

coletivas na escola polo em turnos alternados; 



 

 

• Participar de formação continuada. 

 

 SALA DE RECURSOS GENERALISTA (SRG) 

 Espaço pedagógico conduzido por professor especializado, com aptidão 

comprovada, cuja finalidade é oferecer suporte educacional especializado, aos 

estudantes com DI, DF, DMU e/ou TGD/TEA em UE de Ensino Regular, nas etapas 

da Educação Básica e nas modalidades de EJA. (Portaria nº 354, 1/11/18); 

ORGANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

SALA DE RECURSOS  (Portaria 395 de 14/12/2018) 

Art. 93 O AEE realizado nas Salas de Recursos será conduzido por 

professores especializados, que suplementam (no caso de estudantes com Altas 

Habilidades/ Superdotação e Surdez/ Deficiência Auditiva para o ensino de Libras), 

complementam (para os estudantes com deficiências e Transtorno Global do 

Desenvolvimento/Transtorno do Espectro Autista (TGD/TEA) ou oferecem 

atendimento substitutivo (ensino de Português como Segunda Língua), além das 

orientações curriculares desenvolvidas em classes comuns, elaboram, organizam 

recursos pedagógicos e de acessibilidade, em todas as etapas e modalidades da 

Educação Básica. 

§1º A organização funcional da Sala de Recursos obedece a dois modelos básicos: 

Sala de Recursos Generalista ou Sala de Recursos Generalista Bilíngue e Sala de 

Recursos Específica (Deficientes Auditivos, Deficientes Visuais e para estudantes 

com Altas Habilidades/ Superdotação). 

§2º A composição das referidas Sala será organizada de acordo com a Estratégia 

de Matrícula vigente. 

Educador Social Voluntário: 

 A Portaria nº 7, 23/01/19 descreve as atribuições do Educador Social 

Voluntário 

 

Adequações Curriculares 

As adequações curriculares, conforme Parâmetros Curriculares Nacionais, 

podem ser compreendidas como: “... estratégias e critérios de situação docente, 

admitindo decisões que oportunizam adequar a ação educativa escolar às 



 

 

maneiras 10 peculiares de aprendizagem dos alunos, considerando que o processo 

de ensino-aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades dos 

alunos na escola” (MEC/SEESP/SEB, 1998, p.15). 

Para o atendimento às condições particulares de cada estudante, a Resolução 

01/2012, do Conselho de Educação do Distrito Federal, art. 45 prevê na 

estruturação do Currículo e da Proposta Pedagógica, quando necessário, a revisão 

e adequação da prática pedagógica que considere: 

• I -introdução ou eliminação de conteúdos, considerando a condição 

individual do estudante; 

• II - modificação metodológica dos procedimentos, da organização didática e 

da introdução de métodos; 

• III - flexibilização da carga horária e da temporalidade, para desenvolvimento 

dos conteúdos e realização das atividades;  

• IV - avaliação e promoção com critérios diferenciados, em consonância com 

a proposta pedagógica da instituição educacional, respeitada a frequência 

obrigatória.  

 

 Orientação Educacional 

A Orientação Educacional integra-se ao trabalho pedagógico da instituição 

educacional e da comunidade escolar na identificação, na prevenção e na 

superação dos conflitos, colaborando para o desenvolvimento do aluno, tendo 

como pressupostos o respeito à pluralidade, à liberdade de expressão, à 

orientação, à opinião, à democracia da participação e à valorização do aluno como 

ser integral. 

O Serviço de Orientação Educacional visa o desenvolvimento integral do 

aluno, envolvendo os pais e professores numa perspectiva de integrá-los no 

processo de formação global. 

1-Atendimento ao aluno:  

 Contribuir para o desenvolvimento integral do educando, ampliando suas 

possibilidades de interagir no meio escolar e social, como ser autônomo, crítico e 

participativo. 



 

 

• Acompanhar a vida do aluno objetivando melhores resultados no processo 

ensino aprendizagem; 

• Orientar os alunos quanto às questões disciplinares; 

2- Atendimento ao Professor:  

• Integrar suas ações às do professor, como colaboração no processo de 

aprendizagem e no desenvolvimento do educando. 

• Realizar ações integradas com o corpo docente no desenvolvimento de 

projetos sobre saúde, valores, meio ambiente, ética, cidadania, convivência 

saudável, cultura de paz, etc.. De acordo com as prioridades elencadas pelo 

grupo e com a Proposta Pedagógica da escola; 

• Participar das reflexões/discussões referentes à aplicação de normas 

disciplinares; 

3 - Atendimento à Família  

  Participar ativamente do processo de integração com a família. Conhecer e 

identificar a demanda escolar a ser acompanhada pela Orientadora Educacional.  

 

PERFIL DO ALUNO A SER ENCAMINHADO AO SOE 

 Apresenta desajustes no contexto escolar;  

 Demonstrem problemas de saúde (sem acompanhamento familiar);  

 Com problemas de baixa estima;  

 Alunos faltosos; 

 Com problemas de comportamento: acentuada agressividade e instabilidade 

emocional 

O QUE NÃO COMPETE AO ORIENTADOR EDUCACIONAL 

• Cuidar da disciplina em sala de aula ou nos corredores;  

• Transformar o SOE em um refúgio de alunos que são tirados de sala de aula 

por problemas disciplinares ou por falta de materiais;  

• Permitir que o SOE seja uma sala de castigos e aplicação de sanções. 

 

 ALTAS HABILIDADES / SUPERDOTAÇÃO 
 

O Atendimento Educacional Especializado ao Estudante com Altas 

Habilidades/Superdotação da Escola Classe 64 de Ceilândia é uma modalidade da 



 

 

educação especial responsável em oferecer suporte aos estudantes que 

apresentam comportamentos de superdotação. A esse público é oferecido em salas 

de recursos, acompanhamento direcionado a área de interesse e habilidade do 

aluno, seja na área acadêmica ou na área de talento artístico. O estudante realiza 

atividades de enriquecimento escolar suplementar, uma vez por semana, em 

horário contrário ao da escola regular. 

O público alvo são alunos devidamente matriculados em quaisquer escolas 

da rede pública ou particular de ensino, desde os anos iniciais até o ensino médio. 

O ingresso se dá com a indicação do professor regente, família ou outro 

profissional que percebe a habilidade do aluno. Após indicação inicia-se o período 

de observação na sala de recursos que pode durar até 16 encontros. Ao final deste 

período o aluno pode ser efetivado ou não na sala de recursos. Este processo 

acontece durante todo o ano letivo. O atendimento é realizado por uma equipe de 

profissionais especializados, composta por:  

Professores Tutores: prestam atendimento ao estudante nas salas de 

recursos específicas das áreas acadêmicas e de talento artístico, embasados no 

Modelo dos Três Anéis de Joseph Renzulli;  

Professores itinerantes: viabilizamas ações das salas de recursos 

específicas de AH/SD e disseminam o tema das altas habilidades na sua 

Coordenação Regional de Ensino. Este profissional presta orientação aos 

professores das classes comuns, tanto no que se refere ao processo de 

identificação quanto ao acompanhamento, adequações curriculares e/ou atividades 

diferenciadas;  

Psicólogos e /ou Professores com formação em Psicologia com CRP: 

realizam a avaliação dos estudantes e oferecem suporte aos professores no 

planejamento das atividades, além de orientar as famílias no que diz respeito às 

necessidades especiais cognitivas, sociais e emocionais dos estudantes por meio 

de atendimentos individualizados e grupos de pais. 

• 8.5Atuação dos Educadores Sociais Voluntários e Monitores  

 

A escola conta com o apoio dos Educadores Sociais Voluntários e Monitores 

que atuam diretamente junto às Classes Comuns Inclusivas e Classes Especiais, 

além de oferecerem ótimo suporte ao corpo docente e à escola como um todo, nas 

atividades pedagógicas coletivas. 

Orientações para o trabalho do ESV : 



 

 

• 1- Seja claro e direto na linguagem quando for passar alguma instrução. 

Lembre-se que nem todos os ESV tem formação na área educativa. 

• 2- Evite comentários sobre o ESV que está na sua sala de aula com os 

demais colegas. Caso haja alguma situação incômoda, busque 

PRIMEIRAMENTE dialogar com o ESV. Não se resolvendo, procure a 

gestão e a sala de recursos. 

• 3- Converse, sempre que possível, com o ESV a respeito de observações 

relevantes relacionadas ao estudante, para fins de registro e/ou 

encaminhamentos necessários. 

• 4- O responsável pelo ensino ao ENEE é o professor. O ESV dá suporte aos 

ENEE de acordo com orientação do professor. 

• 5- Não desvie o trabalho do ESV na realização de funções que são do 

professor, tais como: organização de portfólio, disciplina, deixá-lo sozinho 

com a turma, etc. 

• 6- Assuntos relacionados a horário, ausência, reposição e demais demandas 

administrativas, favor, procurar a gestão. 

• 7- Não forneça dados pessoais dos responsáveis aos ESV. A comunicação 

entre família-escola é função do professor. 

 

8.6 Estratégias de valorização e formação continuada dos profissionais 
de educação  
 

Para Romanowski (2009,p. 138) “A formação continuada é uma 

exigência para os tempos atuais.Desse modo, pode-se afirmar que a 

formação docente acontece em continuum,iniciada com a 

escolarização básica, que depois se complementa nos cursos de 

formação inicial, com instrumentalização do professor para agir na 

prática social, para atuar no mundo e no mercado de trabalho”. 

Para que aconteça a formação continuada de qualidade, é necessário que 

existam nas escolas formas de acompanhamento e espaços de reflexão sobre a 

organização das práticas educativas e os resultados escolares. Num contexto de 

grande pressão social e mediática sobre a escola para que obtenha melhores 

desempenhos, os professores são olhados muitas vezes pela sociedade 

injustamente, como bodes expiatórios de um sistema que funciona muito mal 

porque só é eficaz para alguns. 



 

 

A política de formação institucional da Escola Classe 64 se assenta na 

garantia do estudo e das possibilidades de intervenção no cotidiano escolar, 

permitindo o aperfeiçoamento do trabalho. A aposta é em uma formação de caráter 

coletivo, contextualizada, atrelada às necessidades e problemáticas do dia-a-dia 

escolar. Em outras palavras, uma formação que se dá num contínuo por meio do 

compartilhamento de experiências, de debates sobre livros lidos, dos grupos de 

estudo, de atividades de pesquisa e ação, da escrita de projetos, do 

desenvolvimento e da aplicação do currículo, do planejamento conjunto de 

atividades de aprendizagem, da elaboração de diários, da aplicação das 

tecnologias da informação e da comunicação, entre outros.  

A formação contínua e a continuada constituem prioridades em harmonia 

com a perspectiva teórica contemporânea, com o intuito de: oferecer encontros de 

educação continuada de qualidade; criar espaços de diálogo na instituição; 

fomentar a leitura e “amarração” da parte teórica com a prática; e participar dos 

eventos.  

Os encontros pedagógicosvisam o confronto com a realidade educativa, por 

meio da reflexão sobre o currículo, as tecnologias e as metodologias que deem 

conta de melhorar a aprendizagem de todas as crianças e estudantes.  

Segundo Caldeira (2005:5) a formação dirigida a equipes pedagógicas e 

situada em contexto de trabalho com apoio/parceria de formação/investigação, 

gera um ambiente de maior segurança e capacidade de inovação. 

Este ambiente é essencial para que os professores se sintam com confiança 

para iniciarem transformações nas suas práticas e analisarem os resultados 

obtidos, entendendo deste modo que não é a sua capacidade profissional que está 

em causa, mas sim a evolução das suas funções e a organização do trabalho. 

Em 2020 foi proposto às escolas realizarem estudos dirigidos semanais com 

os professores para discussão e aprendizagem sobre temas voltados para a 

alfabetização (currículo, práticas, experiências, sugestões). Nossos encontros 

serão realizados às terças-feiras e terá as coordenadoras e supervisora como as 

responsáveis em irem às reuniões externas e de passarem os conteúdos 

propostos.  

Teremos também as propositivas às quartas-feiras para estudo de temas 

variados de acordo com a necessidade da escola ou da SEE. 



 

 

 
8.7Plano de permanência e êxito escolar dos estudantes;  
 

A metodologia de trabalho diversificado, em atendimento a diferentes 

necessidades e expectativas, propicia, por meio de múltiplas interações, a geração 

de conhecimentos e de valores transformadores e permanentes. Professores, 

estudantes, equipe técnico-pedagógica e direção devem eleger o diálogo como 

eixo das relações e fundamento do ato de educar. Em todos os componentes 

curriculares, são abordados temas transversais, de relevância social, respeitados 

os interesses do estudante, da família e da comunidade. O estudante, protagonista 

do ato de aprender, deve ser estimulado, em todos os momentos, a questionar, a 

manifestar ideias, dúvidas e opiniões, a enunciar conceitos e descobertas, a fazer 

associações, a pesquisar, a concluir, entre outras atitudes positivas para a 

construção do conhecimento, do desenvolvimento do pensamento crítico, do 

fortalecimento da autonomia e da solidariedade. A correlação entre a teoria e a 

prática, fundamental para a aprendizagem, intensifica-se à medida que toda a 

equipe busca o aprimoramento de sua prática pedagógica, requerendo, entre 

outras, a adoção das seguintes estratégias: 

 Ter autoridade sem ser autoritário e conquistar o respeito dos estudantes, dos 

pais e dos colegas por meio de sua competência profissional e do seu domínio 

de conteúdos, de tarefas e de processos.  

 Atualizar-se sempre, principalmente na sua área profissional, para que o seu 

trabalho seja cada vez mais produtivo, enriquecedor e inovador.  

 Trabalhar em equipe e trocar experiências com os seus colegas.  

 Reconhecer e valorizar os conhecimentos prévios e os construídos pelos 

estudantes.  

 Propor aos estudantes problemas e desafios que favoreçam a ressignificação 

dos conteúdos curriculares.  

 Refletir e levar o estudante a refletir sobre os processos de ensino e de 

aprendizagem e os seus produtos.  

 Selecionar e usar recursos variados, utilizando as tecnologias educacionais 

diferenciadas.  

 Conhecer exemplos e alternativas de projetos curriculares elaborados e 

experimentados em outros espaços e tempo, com características. 

 Reunião com os responsáveis sempre que necessário. 



 

 

 Reforço escolar. 

 Projeto interventivo e reagrupamento. 

 Projetos que visam a socialização entre os estudantes. 

 Projetos sobre a cultura da paz na escola. 

 Projeto de valorização a vida. 

 

PLANO DE AÇÃO / 2020 

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

OBJETIVO/JUSTIFICATIVA: 

É importante observar que a educação vai além da escola, contudo, tem nela um 

referencial e um ponto de partida fundamental na nossa sociedade, urbana e industrial. O 

que para o coletivo dessa escola tem implicado em uma busca incessante de saber como 

a criança aprende e se desenvolve como podemos empreender atividades para além da 

lógica do conteúdo, compreendendo a lógica do processo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Informar as funções do Orientador, organizar e sistematizar o trabalho a ser 

desenvolvido ao longo do ano; 

 Aprimorar conhecimento / embasamento através das legislações vigentes como: 

Portarias SEEDF, Regimento Escolar, Curriculo em Movimento, BNCC, portarias que 

tratam sobre a Diversidade e/ou as relacionadas ao tema da escola); 

 Trabalhar em parceria com o professor para que o aluno possa ter um melhor 

aproveitamento escolar e que possa desenvolver autonomia e senso de valores morais. 

 Promover meios para que o aluno encontre na escola um espaço de  

desenvolvimento pessoal e de realizações. 

 Tentar formar o elo entre família-escola-comunidade, buscando realizar ativamente 

ações que envolvam a família no processo educativo. 

 Contribuir para a formação de futuros Orientadores.  

 Integrações do Orientador Educacional com outros profissionais da instituição 

educacional e instituições especializadas. 

 

AÇÕES/ ATIVIDADES: 

1 - Ações para a implantação/ implementação do SOE 

 Solicitar ao Diretor participação em uma reunião com todo o corpo docente para 

apresentação do Serviço de Orientação Educacional para os novos profissionais da escola, 

usando slides, a Orientação Pedagógica e o PP, assim expondo as funções do Orientador 

Educacional, colher sugestões de atividades  e propor atuações; 

 Participar semanalmente, das Coordenações Pedagógicas da Orientação Educacional, 

que são subsidiadas pela DRE. 

 Arquivar os registros do ano anterior  e criar  um novo arquivo para o registro de 

atendimento a ser realizado junto ao corpo docente e discente; 

 Apresentação aos novos  alunos; 

 Apresentação na 1º reunião de pais, informando-os as atribuições e como podem recorrer 

ao SOE. 



 

 

 Providenciar o Mapeamento Institucional; 

 Participar e implementar reuniões com os alunos para informar sobre as normas da 

escola, através de discussões junto ao  manual do estudante, onde contém essas 

informações. 

 

2 - Ações no âmbito institucional 

 Conhecer o Regimento Escolar das Instituições educacionais da Rede Pública, 

documentos legais da educação e diretrizes pedagógicas, ECA, Currículo, BNCC e 

portarias da SEDF. 

 Auxiliar a equipe gestora em relação a ações e encaminhamentos que envolvam as 

diretrizes e legislações citadas. 

 Orientar a comunidade escolar sobre os direitos e deveres que estão  no estatuto 

da criança e adolescente, através de folder, cartazes e palestras. 

 Colaborar e participar de ações referentes ao tema escolar;  

 Participar do processo de avaliação das ações realizadas na Instituição de Ensino. 

 Fazer o levantamento de situações problema, através de questionários, análise das 

ocorrências e atas de reuniões (conselho de classe, reunião de pais e a avaliação com a 

comunidade escolar). 

 Articular ações interventivas junto ao corpo docente, discente e comunidade escolar, 

visando  superar as situações problema. 

 

3 - Ações junto ao corpo docente 

 Participar da coordenação pedagógica dos professores para a realização de uma ação-

reflexão do processo pedagógico da escola. 

 Participar dos Conselhos de Classe. 

 Participar do planejamento, da execução e da avaliação das atividades pedagógicas. 

 Promover condições de resgate da auto-estima e da melhoria nas relações interpessoais; 

 Participar das reuniões de coordenação pedagógica propositivas com a equipe 

pedagógica; Propor ações coordenadas entre a equipe pedagógica e SOE no 

planejamento e estruturação do processo de construção do PPP;  

 Apontar as necessidades disciplinares ao corpo docente; 

 Discutir com os professores assuntos relacionados ao dia a dia dos alunos; 

 Propor discussões do processo ensino-aprendizagem e suas dificuldades; 

 Apontar as demandas ou necessidades indicadas pelo corpo docente da Instituição de 

Ensino de forma oral e/ou escrita; 

 Criar Instrumento(s) de coleta de demandas junto ao corpo docente; 

 Apresentar e esclarecer ao corpo docente sobre o procedimento de 

encaminhamento de alunos ao SOE e dos instrumentos formulados para esse fim. 

 Trabalhar em parceria com o professor para compreender o comportamento dos 

alunos e agir de maneira adequada em relação a eles. 

 A partir de a ficha diagnóstica traçar com o professor estratégias para auxiliar o aluno no 

seu processo de ensino-aprendizagem. 

 Incentivar os professores a estabelecerem formas criativas de atuação com as crianças 

ANEE. 

 Planejar com a professora da sala de recursos a sensibilização dos  novos professores 

quanto à inclusão. 



 

 

 Participar com a professora da sala de recursos na orientação da comunidade escolar 

sobre a inclusão. 

 

4. Ações junto ao corpo discente 

 Visitar as salas de aula para apresentação do trabalho; 

 Reunião com toda a comunidade Escolar para apresentação da Equipe e suas 

respectivas funções - reunião dirigida pelo SOE; 

 Realizar intervenções em sala, individualmente e em grupo, utilizando textos reflexivos, 

vivências, dinâmicas de grupo, etc. 

 Preparar e promover encontros para reflexão nas turmas demandadas, com temas 

focados nas necessidades indicadas pelo corpo discente. 

 Atendimento individual/coletivo; 

 Identificar e assistir alunos que apresentam dificuldades de ajustamento à escola, 

problemas de rendimento escolar e/ou outras - dificuldades escolares; 

 Realizar palestras de acordo com as necessidades demandadas (Bullying; Valores; 

Sexualidade; etc.). 

 Valorizar e incentivar o respeito ao outro, assim contribuindo para diminuir o índice de 

violência na escola. 

 Incentivar os educando a se socializarem, despertando os sentimentos de 

solidariedade, cidadania, meio ambiente, autonomia e consciência de seus direitos 

e deveres etc. 

 Contribuir para que o indivíduo aprenda a valorizar o seu potencial, estimulando a 

permanência e o sucesso do educando na escola, para que utilize e aplique os 

conhecimentos adquiridos na construção de uma sociedade democrática, solidária, 

participativa, autônoma e justa. 

 Promover reflexões visando à convivência; 

 Encontrar formas para o entendimento e para a solução de conflitos; 

 Incentivar a participação dos alunos nas atividades escolares com atitudes de afetividade 

e respeito; 

 Tornar público nos murais e em outros meios e espaços informativos da escola de modo 

que os alunos tenham acesso. 

 Orientar os alunos de forma coletiva, sobre as consequências das atitudes 

preconceituosas e discriminatórias dentro e fora do contexto escolar. 

 Elaborar, propor e desenvolver projetos (junto ao coletivo da escola) e de acordo 

com o PPP da escola que favoreçam a aprendizagem das temáticas demandadas; 

 Incentivar a aceitação das diferenças individuais como ponto positivo e a valorização da 

diversidade humana. 

 Auxiliar o educando quanto ao seu autoconhecimento, à sua vida intelectual e emocional. 

 Diminuir os conflitos e ocorrências no horário do recreio. 

 

5. Ações junto à família 

 Apresentação aos pais dos alunos novos as atribuições e perspectivas de trabalho do O.E. 

E como podem recorrer ao SOE.  

 Promover a integração entre a família, aluno e escola a fim de desenvolver vínculos 

afetivos, auto-estima, aprendizagem. 

 Atendimentos realizados individualmente ou em grupo. 

 Promoção de momentos lúdicos e de diálogos. 



 

 

 Entrega de textos reflexivos quando necessário. 

 Desenvolver um trabalho junto à Comunidade Escolar, no sentido de estimular o 

ajustamento emocional dos educando. 

 Oportunizar a participação da população em atividades culturais. (Festa da Família, 

Folclórica, reunião de pais etc..) 

 Acatar sugestões da comunidade com vistas à melhoria das ações pedagógicas. 

 Convidar palestrante para tratar com os pais com  o tema Direitos e Deveres, 

violência escolar, hábitos de estudo, pedofilia etc.. (Conselho Tutelar, Ministério Público ou 

especialista da SEEDF). 

 Convidar os pais para entrevista individual e orientá-los como proceder para que 

seus filhos tenham atitudes corretas em relação ao estudo e convivência com o outro. 

 Contribuir para o processo de integração escola-família-comunidade atuando como 

elemento de ligação e comunicação entre todos. 

 Colaborar com professores/escola nos eventos que envolvam a família. 

 Coordenar palestras para orientação dos pais com relação a problemas do 

interesse deles na educação de seus filhos e na prevenção de problemas mais frequentes 

entre alunos. 

 

6. Ações na área de estágio supervisionado em OE 

 Apresentar a Orientação Pedagógica do Serviço de Orientação Educacional da 

rede pública de ensino do Distrito Federal, bem como a Proposta Pedagógica da Instituição 

de Ensino. 

 Apresentar a realidade escolar e as ações realizadas; 

 Participar de uma atividade (oficina, palestra etc..) realizada pelo estagiário(a); 

Proporcionar ao estagiário a vivência de situções reais e o conhecimento das eventuais 

dificuldades que permeiam as atividades da Orientação Educacional; 

 

7. Ações junto à rede social 

 Buscar junto com a direção, parcerias (rede interna e externa) que atendam as demandas 

escolares; 

 Manter contato com os possiveis parceiros: 

- Sala de altas habilidades; 

- Conselho Tutelar; 

- Sala de recusos, SEAA, responsável pela biblioteca, pelo laboratório de informática; 

-comunidade escolar (representante do conselho escolar); 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:  

 

            As diversas atividades desenvolvidas por este serviço serão registradas e avaliadas 

no âmbito da interação entre os professores, direção, coordenação, como também no 

grupo do SEAA. 

Ao final do processo o/a estudante deverá ter superado suas principais dificuldades 

e estar aberto a novos desafios. 

 

A ATUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA  

 Acolhimento e orientação de professores e estudantes; 

 Preparar vídeos e realizar reuniões; 



 

 

 Assessoramento e acompanhamento dos processos de ensino e aprendizagem; 

 Atendimento por telefone aos estudantes; 

 Produção de material para a plataforma ou impressos aos estudantes, pais e/ou 

responsáveis; 

 Coordenação pedagógica com toda equipe da escola. 

 

PÚBLICO-ALVO: 

 

 Especificamente a estudantes que apresentem dificuldades de comportamento que 

não foram sanadas em sala de aula. 

 De forma geral a todos/todas estudantes da escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

9. ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 
 

"A avaliação é um instrumento fundamental para todo 

organismo social que busque desenvolvimento e qualidade. 

Para a instituição cuja razão de ser encontra-se na prestação 

de serviços de qualidade à sociedade, buscando sempre a 

excelência na produção, sistematização e democratização do 

saber".  

RIBEIRO (2000, p.15 

) 

Concepção de avaliação éindispensável a toda atividade humana, avaliar em 

um sentido global, emitir um juízo, uma interpretação, sobre o valor ou qualidade 

de certas ideias, trabalhos, situações, métodos. 32 Sendo a avaliação um processo 

indissociável do processo educativo possibilita ao professor definir critérios para 

replanejar as atividades e criar novas situações que gerem avanços na 

aprendizagem, do educando. Tendo como função acompanhar, orientar e 

redimensionar o trabalho educativo. A avaliação deve ser vista como a qualificação, 

possibilitando identificar problemas, encontrar soluções e corrigir erros. Norteada 

pelo Regimento Escolar, Diretrizes Pedagógicas, Diretrizes de Avaliação 

Educacional, a avaliação da proposta pedagógica é realizada como um processo 

global, contínuo, sistemático e participativo, e deve realizar-se numa perspectiva 

formativa que transforma o espaço educativo em um ambiente de desafios 

pedagógicos e de construção de conhecimento e competências envolvendo todos 

os segmentos da instituição educacional e comunidade escolar. 

 

9.1 Larga escala, rede, institucional e formativa  
 

Devemos observar os três níveis da avaliação: aprendizagem, institucional, e 

em larga escala (ou de redes), tendo a função formativa como caminho para que 

esses três níveis comprometam-se com a garantia das aprendizagens de todos, de 

forma integral.  

A Avaliação é formativa em todas as suas nuances, tendo sua abordagem 

como documento norteador o Currículo em Movimento que merece destaque, pois, 

diz respeito a um processo amplo e abrangente que abarca todas as ações 

desenvolvidas na ação pedagógica, assim como todos os sujeitos nele envolvidos. 

Acreditamos ser a avaliação formativa, quando temos a partir dela as devolutivas 



 

 

com feedback aos envolvidos, utilizando assim as ferramentas adequadas para a 

melhoria de futuros resultados. 

 Assim, a escola tem lançado mão de práticas avaliativas com intenção 

formativa, tais como: diário de bordo, observação diária em sala de aula, teste da 

psicogênese aos estudantes não alfabetizados (desta forma proceder a 

intervenções mais significativas no processo ensino-aprendizagem), níveis textuais, 

portfólio, atividades individuais e em grupo, relatório descritivo do(a) estudante, 

prova, auto avaliação e reflexão sobre a prática pedagógica e a aprovação e a 

retenção se dará de acordo com o resultado da junção dessas práticas. 

Na Educação Infantil a avaliação se dará principalmente pela observação 

sistemática, registros em caderno, fichas, relatórios, portfólios, sem objetivo de 

promoção.  

Na Educação Especial, a avaliação deve ser considerada, observando as 

especificidades de cada estudante.  

Avaliar cada situação de acordo com a necessidade do estudante conduz a 

escola a estratégias de intervenção no que se e refere às necessidades 

educacionais específicas, seja por meio das orientações recebidas por profissionais 

especializados e/ou pelo conhecimento e prática adquiridos na relação diária entre 

escola e estudante, com o objetivo de garantir o direito de educação para todos. 

Segundo os PCN’s as adaptações curriculares definirão a adequação de forma a 

tornar o currículo apropriado ao estudante com deficiência, TGD e altas 

habilidades/superdotação. Nos Registros de Avaliação – RAV deverão constar 

todas as informações referentes às aprendizagens já construídas e aquelas ainda 

não construídas por ele, bem como as intervenções necessárias à sua progressão 

no processo de ensino aprendizagem, de forma que tenhamos na escola um 

ambiente que foque no sucesso escolar, assegurando a progressão continuada das 

aprendizagens pelo estudante.  

A avaliação deve ser ato de valorização e de potencialização das 

aprendizagens e não de classificação e exclusão. Avaliação e aprendizagem 

caminham lado a lado, enquanto se avalia se aprende, e enquanto aprende se 

avalia. (Villas Boas, 2013)  

A avaliação, que se diz formativa, será sempre a da observação do 

desempenho e do crescimento da criança em relação a ela mesma e jamais de sua 



 

 

comparação com os pares. (Diretrizes de Avaliação Educacional - Aprendizagem, 

Institucional e m larga Escala 2014-2016 - SEEDF, p.14).  

Os(as)estudantes serão submetidos, ainda, às avaliações propostas pela 

SEEDF e os resultados dessas avaliações bem como o IDEB 5 servirão para 

verificar a qualidade do ensino na Escola Classe 64  bem como avaliar as 

estratégias educacionais. (Avaliação de Larga Escala) Realizaremos um 

levantamento de dados das evidências de aprendizagem dos alunos no 2º, 3º e 4º 

bimestres, por ano e turno, coletando informações sobre as possíveis causas dos 

baixos rendimentos e quais as intervenções necessárias para sanar as 

dificuldades. Neste sentido será criada uma ficha de acompanhamento de 

rendimento dos alunos, onde serão feitos os levantamentos ao final de cada 

bimestre nos Conselhos de Classe e os encaminhamentos de propostas de 

intervenções acontecerão durante as coordenações pedagógicas coletivas e/ou 

individuais.  

Segundo Perrenoud (1999), a avaliação da aprendizagem, no novo 

paradigma, é um processo mediador na construção do currículo e se encontra 

intimamente relacionada à gestão da aprendizagem dos alunos. A avaliação 

Institucional é construída de forma coletiva, sendo capaz de indicar as qualidades e 

fragilidades da Instituição e do sistema, subsidiando as políticas educacionais 

comprometidas com a transformação social e o aperfeiçoamento da gestão escolar 

e da educação. O objetivo dessa avaliação é destacar os pontos frágeis da 

Instituição e realimentar o planejamento de suas atividades. Fornece à equipe 

técnica pedagógica subsídio para articular os resultados da avaliação com 

planejamento de capacitação de professores e o estabelecimento de metas para a 

instituição. Serão realizadas avaliações institucionais semestrais com a 

participação da comunidade, estudantes e funcionários da escola. Distribuiremos 

questionário como forma de pesquisa e após tabulação, os resultados serão 

discutidos, procurando-se levantar alternativas de melhoria e adequação às novas 

necessidades apontadas. Estes encaminhamentos serão submetidos à análise do 

Conselho Escolar para que sejam deliberadas ações/intervenções estipulando de 

onde sairão os recursos, se necessário, e prazos para o cumprimento das metas. 

 

1.1 Recuperação Continuada 



 

 

A recuperação da aprendizagem constitui mecanismo colocado à disposição 

da Escola e dos professores para garantir a superação de dificuldades específicas 

encontradas pelo(a)estudante durante o seu percurso escolar e deverá ocorrer de 

forma contínua ao longo do ano 

A recuperação contínua está inserida no trabalho pedagógico realizado no 

dia a dia da sala de aula e decorre da avaliação diagnóstica do desempenho 

do(a)estudante, constituindo-se por intervenções imediatas, dirigidas às 

dificuldades específicas, assim que estas forem constatadas. 

A recuperação contínua é composta por um conjunto de estratégias 

elaboradas pelo professor com o objetivo de recuperar conteúdos essenciais que 

não foram assimilados pelo(a) estudante. Portanto, a recuperação contínua tem 

como foco a aprendizagem e não simplesmente a recuperação de notas. 

Entre as estratégias utilizadas para a recuperação contínua estão o 

reagrupamento e o interventivo, além do reforço em horário contrário. 

 

1.2 Projeto Interventivo e Reagrupamento 

 

O Projeto Interventivo e o Reagrupamento aparece como instrumentos para 

repensar a organização escolar seriada por consequência, excludente, atendendo 

as necessidades das crianças e valorizando suas potencialidades. 

Devemos, então, a partir de discussões, buscar formas de organização dos 

estudantes (critérios de reagrupamento) e da escola que alterem o critério 

idade/sériee dessa forma possibilitem o atendimento a todos os estudantes 

segundo suas necessidades. 

Com o presente projeto as crianças devem ser encorajadas a pensar, a 

discutir, a conversar e, especialmente, a raciocinar sobre a escrita alfabética; 

tornam-se protagonistas nas atividades humanas de situações comunicativas 

usando as diferentes linguagens midiáticas na convergência à tecnologia digital e 

para que isso aconteça serão trabalhadas as dificuldades específicas de cada 

grupo, propondo uma ação direta a fim de facilitar ao estudante a transposição do 

nível psicogenético em que se encontra. Contemplando todos os estudantes, 

participantes de grupos singulares, busca-se uma forma de atuação quase 

individualizada e de forma contínua nas questões pertinentes as dificuldades 

apresentadas pelos estudantes, favorecendo ao professor o desenvolvimento dos 



 

 

aspectos pedagógico e social de forma contextualizada com a realidade dos 

estudantes. 

 

9.2 Conselho de Classe  
 

O Conselho de Classe é órgão colegiado de natureza consultiva e 

deliberativa em assuntos didático-pedagógicos, fundamentado na Proposta 

Pedagógica da escola e no Regimento Escolar. 

É o momento em que professores, equipe pedagógica e direção se reúnem 

para discutir, avaliar as ações educacionais e indicar alternativas que busquem 

garantir a efetivação do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. 

O Conselho de Classe pode ser organizado em três momentos: 

Pré-conselho:levantamento de dados do processo de ensino e disponibilização 

aos conselheiros (professores) para análise comparativa do desempenho dos 

estudantes, das observações, dos encaminhamentos didático-metodológicos 

realizados e outros, de forma a dar agilidade ao Conselho de Classe. É um espaço 

de diagnóstico. 

Conselho de Classe:momento em que todos os envolvidos no processo se 

posicionam frente ao diagnóstico e definem em conjunto as proposições que 

favoreçam a aprendizagem dos alunos. 

Pós-conselho:momento e que as ações previstas no Conselho de Classe são 

efetivadas. 

As discussões e tomadas de decisões devem estar respaldadas em critérios 

qualitativos como: os avanços obtidos pelo estudante na aprendizagem, o trabalho 

realizado pelo professor para que o estudante melhore a aprendizagem, a 

metodologia de trabalho utilizada pelo professor, o desempenho do aluno em todas 

as disciplinas, o acompanhamento do aluno no ano seguinte, as situações de 

inclusão, as questões estruturais, os critérios e instrumentos de avaliação utilizados 

pelos docentes e outros. 

Em 2020 o Conselho Escolar será organizado da seguinte forma: 

Conselhos do 1º e 4º Bimestres: será realizado no momento da coordenação 

pedagógica, no matutino e vespertino (terça-feira, quarta-feira e quinta-feira) 

contando com a participação dos professores de todos os seguimentos e 

profissionais dos serviços de apoio. 



 

 

Conselhos do 2º e 3º Bimestres: será realizado de forma que cada dia da 

semana será feito o Conselho de um seguimento dos dois turnos juntos, de 

segunda a sexta-feira. 

Cabe à equipe pedagógica a organização, articulação e acompanhamento 

de todo o processo do Conselho de Classe, bem como a mediação das discussões 

que deverão favorecer o desenvolvimento das práticas pedagógicas. 

 
9.3 Matriz Curricular 
 

MATRIZ CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRIANÇAS PEQUENAS 

 

A Educação Infantil, segundo os artigos 29 e 30 dessa lei, é a “primeira 

etapa da Educação Básica”, sendo oferecida em creches para crianças de zero a 

três anos e em Pré-escola para as crianças de quatro e cinco anos de idade. A EC 

64 de Ceilândia oferta a educação infantil à crianças na faixa etária de 4 e 5 anos.  

Em conformidade com o Currículo em Movimento da Educação Básica, as 

práticas pedagógicas a escola trabalha projetos, as intenções educacionais e 

ações pedagógicas apresentadas em cada uma dos campos de experiências, que 

são:  O eu, o outro e o nós;  Corpo, gestos e movimentos;  Traços, sons,cores 

e formas;  Escuta, fala, pensamento e imaginação;  Espaços, tempos, 

quantidades, relações e transformações. 

A Escola Classe 64 de Ceilândia tem sua organização pedagógica pautada 

no disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e nas 

orientações constantes do Currículo em Movimento- Educação Infantil da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE- DF, atendendo a 

Educação Infantil.  

Nossas turmas permanecem por 5 h na escola, sob a responsabilidade de 

um professor, que cumpre 40h de trabalho semanal, em jornada ampliada. As 

referidas turmas são organizadas em 1º e 2º Períodos e os critérios de enturmação 

são: crianças de 4 anos matriculadas no 1º Período e crianças de 5 anos são 

matriculadas no 2º Período.  

Diariamente os alunos são inseridos numa rotina que contempla brincadeiras 

no espaço interno e externo, hora do conto, roda de conversas, atividades 

diversificadas (organizadas de modo que todos os alunos participem), higiene 

(cuidados com corpo), atividades em grupo, além de, correlacionar à teoria/prática 



 

 

por meio de projetos e participação em eventos artísticos- culturais, saídas a 

campo, participação de campanhas que contextualizam a prática pedagógica.  

Todas as atividades de ensino e de aprendizagem desenvolvidas estruturam-

se em ações curriculares, pautadas nos eixos integradores Semana da Criança - 

outubro/2016 30 educar e cuidar, brincar e interagir, a fim de proporcionar a 

formação humana como um todo, levando em consideração os campos de 

experiência. O conhecimento é visto sob uma perspectiva onde as aprendizagens 

se dão por meio da contextualização e significância das mesmas, considerando 

que o trabalho com projetos favorece essas aprendizagens, ao possibilitar o 

desenvolvimento de atitudes investigativas de forma lúdica.  

A formação de valores permeia nossas ações e deve ser constante no dia-a-

dia da criança. Autoestima, cooperação, solidariedade, respeito ao próximo, 

compreensão e aceitação da diversidade, tolerância, senso de coletividade, 

responsabilidade e cumprimento de regras, aos poucos, vão se construindo através 

das inter-relações entre as crianças e delas com os adultos, estruturando parte do 

ser, do conviver e do fazer. Cabe à escola, para atender as expectativas das 

crianças, tornar-se lugar dinâmico, de movimento, de atividade, da expressividade 

nas mais distintas manifestações, assumindo seu compromisso social e 

estimulando o “aprender a aprender, o aprender a ser, o aprender a fazer e o 

aprender a conviver” e o desenvolvimento de suas potencialidades, considerando o 

contexto da diversidade, conforme preconizado no Currículo em Movimento. 

 

MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS – ANOS 
INICIAIS (1º E 2º CICLOS) 
 

Instituição: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO 
FEDERAL  
Etapa: Ensino Fundamental de 9 anos – Anos Iniciais  
Regime: Anual  
Módulo: 40 Semanas  
Turno: Diurno  

PARTES DO 
CURRÍCULO  

COMPONENTES 
CURRICULARES  

ANOS 

1º 2º 3º 4º 5º 

BASE 
NACIONAL  
COMUM  

Língua 
Portuguesa  

X  X  X  X  X  

Educação Física  X  X  X  X  X  

Arte  X  X  X  X  X  

Matemática  X  X  X  X  X  

Ciências  X  X  X  X  X  

História  X  X  X  X  X  



 

 

Geografia  X  X  X  X  X  

PARTE 
DIVERSIFICADA  

Ensino Religioso  X  X  X  X  X  

CARGA HORÁRIA (Hora-relógio)  25  25  25  25  25  

CARGA HORÁRIA (Hora-relógio)  1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  

OBSERVAÇÕES:  
A Educação Especial realiza adequações na realização das suas atividades e 
desenvolvimento dos componentes curriculares. 
Módulo-aula de 60 (sessenta) minutos.  
O dia letivo é composto por 5 (cinco) horas-relógio.  
O horário de início e término do período letivo é definido pela instituição 
educacional.  
O intervalo é de 20(vinte) minutos sendo feito um Recreio Dirigido, onde a 
Orientadora Educacional e os Educadores Sociais Voluntários desenvolvem o 
projeto do Recreio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 
 

A Escola Classe 64 adota como eixos estruturantes do currículo os temas 

cidadania, sustentabilidade humana, aprendizagens, diversidade e Direitos 

Humanos. Segundo Santomé (1998, p.125), a definição de eixos permite uma 

organização curricular mais integrada, focando temas e conteúdos atuais e 

relevantes socialmente, em regra geral, deixados à margem do processo 

educacional. 

A escolha dos eixos estruturantes revelam a preocupação da escola em 

atender princípios amplos que também estão relacionados à legislação 

educacional, especialmente aqueles consubstanciados na Constituição Federal e 

na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional em seu artigo 3: 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber;  

III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;  

IV. Respeito à liberdade e apreço à tolerância; Coexistência de instituições 

públicas e privadas de ensino;  

V. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  

VI. Valorização do profissional da educação escolar;  

VII. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação 

dos sistemas de ensino;  

VIII. Garantia de padrão de qualidade; Valorização da experiência extraescolar; 

Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;  

IX. Consideração com a diversidade étnico-racial – último tópico incluído pela 

Lei nº 12.796, de 2013. 

 

A organização pedagógica e curricular da escola é discutida entre todas as 

instâncias da instituição pública e estruturada pelo corpo docente por meio da 

organização curricular que salvaguarde todos os objetivos apresentados, 

respeitando os preceitos legais e epistemológicos elencados nesta PP. 

Desse modo a escola define um tema central e gerador a ser trabalhado por 

todos na escola. Definem-se subtemas caso o tema gerador possibilite uma gama 

de conteúdos importantes e necessários a serem abordados. O tema a ser 

escolhido deve estar em consonância ao contexto sociocultural vivenciado levando-



 

 

se em conta os eixos estruturantes do currículo e demais orientações oriundas da 

SEEDF.  

De modo geral, ao definir uma temática elenca-se os objetivos a serem 

atingidos, conteúdos a serem abordados para sinalizar a literatura a ser utilizada 

que permeará a organização de sequências didáticas, tema das festas 

pedagógicas e avaliações a serem construídas.  

Tema Geral 

 

Subtemas e assuntos que podem e/ou deverão ser abordados 

 

 

Literatura 

 

 

Procedimentos pedagógicos (sequencias didáticas, cronologia, etc.) 

 

Procuramos, então, desenvolver atividades que têm, aos poucos, 

transformado o entorno de nossa escola. Tais como: momentos e festas culturais e 

familiares, reuniões de pesquisa e de parceria, oficinas e projetos pedagógicos 

realizadas em parceria com empresas públicas e privadas, museus, reservas 

ambientais e estudo do meio. Acreditamos que a escola possa ser o ponto de 

referência para a formação da cidadania, pois, além dos muros, há uma 

comunidade, um bairro, uma cidade – Ceilândia – uma unidade da federação – 

Distrito Federal - com suas histórias, geografias, instituições, movimentos sociais, 

políticos e culturais. 

 Um conceito que está posto como o primeiro fundamento da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, Lei 9394/96, em seu artigo 1º - “A educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e sociedade civil e nas manifestações culturais”. 

 A educação vai além da escola, contudo, tem nela referencial e um ponto de 

partida fundamental na nossa sociedade urbana e industrial. A LDB, após conceber 

a educação como esse processo, estabelece seu artigo 2° que visa o pleno 

desenvolvimento do educando. O coletivo desta escola tem buscado 



 

 

incessantemente saber como a criança aprende e se desenvolve; como podemos 

empreender em várias atividades para além da lógica do conteúdo, 

compreendendo a logística do processo. Dessa forma, temos entendido aos 

poucos que todos e todas podem aprender, ainda que em tempos e ritmos 

diferentes. 

A tentativa de compreender as dificuldades, desafios, críticas e avanços 

vivenciados no ambiente educacional da Escola Classe 64 de Ceilândia, tem 

sempre e, em última instância, a possibilidade, e porque não dizer, a meta de 

contribuir para a melhoria da qualidade da educação.Assim, ao olhar as políticas 

educativas para a organização da escola e atuação dos profissionais presentes na 

instituição, para os estudantes e para as conquistas e dificuldades enfrentadas, 

todo pesquisador se coloca em uma situação de contribuição, frente a um 

determinado segmento de ensino, em uma situação social específica.  

Nesse sentido foi desenvolvido pelo professor Hudson Barbosa Campos, 

diretor da Escola Classe 64 de Ceilândia, uma pesquisa sobre Clima 

Organizacional: elemento para uma gestão democrática, onde analisaram as 

percepções de professores e auxiliares em educação, e corpo diretivo da escola 

citada, sobre aspectos relacionados à organização, condições e relatos vivenciados 

no ambiente de trabalho, articulados aos seus sentimentos de prazer, sofrimento e 

desafios no processo de realização do trabalho. O principal objetivo desse estudo 

foi partir das percepções particulares investigadas, compreender o sentido do 

trabalho para os trabalhadores e o que este pode significar para a instituição de 

ensino. O trabalho desenvolveu-se ao longo do ano nas coordenações 

pedagógicas dos anos de2012-2013. 

 Foi utilizada como referencial teórico para este estudo, a bibliografia de 

Flavia Kahaele; pesquisa de Clima organizacional (2002), Neusa Lopes Diniz; 

Gestão do Trabalho Pedagógico (2008); Idalberto Chiavenato, O novo papel dos 

recursos humanos (1998), Legislação Brasileira, Documentos oficiais da SEDF, 

entre outros. 

 A qualidade da participação na escola existe, quando as pessoas aprendem 

a conhecer sua realidade, a refletir, a superar contradições reais, a identificar o 

porquê dos conflitos existentes. A participação é vivência coletiva de modo que só 

se pode aprender, na medida em que se conquistam os espaços para a verdadeira 

participação. 



 

 

“Nesse sentido a participação na gestão escolar deve 

ser entendida como o poder efetivo de colaborar 

efetivamente a planificação, direção, avaliação, controle 

e desenvolvimento do processo educativo. Ou seja, o 

poder de intervenção legitimamente conferido a todos os 

elementos da comunidade educativa, entendendo esta 

como o conjunto de pessoas e grupos dentro e fora dos 

estabelecimentos escolares ligados pela ação 

educativa.” (GALEGO,1993, p. 51) 

 

 Partindo desta ideia mencionada, para concretizar uma gestão participativa 

educacional, é necessário que em cada escola, a comunidade vá conquistando seu 

espaço de participação. O processo inicial de formação da consciência crítica e 

autocrítica na comunidade é ponto relevante, para elaborar o conhecimento 

adequado dos problemas que afetam o grupo. 

 Preocupados com o clima da organização, os gestores escolares devem 

estar, acima de tudo, interessados em ajudar os indivíduos a aceitarem-se 

mutuamente, porque sabem que, quando as pessoas se valorizam umas às outras, 

crescem através da interação e oferecem um clima emocional melhor para o 

crescimento do/da estudante. Um aspecto importante do trabalho da direção é 

oferecer as circunstâncias, o ambiente e o clima para a liderança. Neste sentido, a 

gestão deve criar condições sob as quais as pessoas possam trabalhar motivadas, 

em prol dos objetivos da organização, porque, gostando do seu trabalho, terão 

maior possibilidade de sentir a importância de realizá-lo bem. 

 Conforme afirma Brunet (1995):  

“Cada escola tem a sua personalidade própria, que a 

caracteriza e que formaliza a interligação dos seus 

participantes. Assim, o clima de uma escola é 

multidimensional, em que seus efeitos são importantes 

ao processo de avaliação. O qual poderá fornecer 

subsídios para constituir um momento de mudança. O 

êxito de novas políticas ou de novas estratégias de 

desenvolvimento organizacional está estritamente 

dependente da natureza do clima da escola.” 

O autor afirma ainda que o conhecimento do clima permite identificar as 

dimensões que desempenham um papel fundamental na percepção do ambiente 

de trabalho, e deste modo, facilita a planificação dos projetos de intervenção e de 



 

 

inovação. Finalmente, é importante sublinhar que a eficácia da escola e o sucesso 

dos/das estudantes são afetados pelo clima organizacional. 

Para rememorar a Escola Classe 64 de Ceilândia trabalhou com diversos temas, os 

quais nos dão um norte para o desenvolvimento do trabalho pedagógico durante o 

ano letivo. Esses temassão definidos, construídos, durante a semana pedagógica 

com todos os membros da escola: 

 Brasil, saber cuidar (2000); 

 Brasil, 500 anos (2001); 

 Educação valorizando a vida (2002); 

 Pão, paz e poesia: um outro mundo é possível (2003); 

 A cara do Brasil: vida arte e cidadania (2004); 

 Convivência: educar e harmonizar (2005); 

 Educação para a igualdade: alfabetizar transformando vidas (2006); 

 O resgate das brincadeiras para a construção de um mundo melhor (2007); 

 Aprender e brincar: quem quer começar? (2008); 

 Diversidade cultural: conhecendo a nossa história descubro quem sou 

(2009); 

 ComunicAR-TE: de Brasília à África (2010); 

 Conhecer, Aprender e conviver (2011); 

 Conhecer, Aprender e Conviver (2012); 

 Ser, Conhecer, Aprender e Conviver. Ubuntu – Eu sou porque nós somos 

(2013); 

 Suas escolhas transformam vidas. Vamos jogar juntos com unidade na 

diversidade (2014); 

 Suas escolhas transformam vidas. Refletindo os Direitos Humanos e a 

Sustentabilidade (2015); 

 O autor e sua obra (2016); 

 Heróis de todo o mundo: gente que fez e faz um mundo melhor (2017); 

 Pessoas que inspiram um Brasil melhor (2018); 

 O mundo que habito (2019). 

 Solidariedade e sustentabilidade: exercitando um mundo de paz (2020) 

Em 2013 a Secretaria de Educação publicou as Diretrizes Pedagógicas para 

conhecimento e reorganização da escola conforme propõe o documento. Em 

consonância às diretrizes propostas nos anos de 2014 e mais enfaticamente em 



 

 

2015 os documentos foram analisados por todo corpo docente da escola com 

estudos nas coletivas e dias letivos temáticos, momento este que consolidou a 

participação da comunidade escolar. 

Determina-se como compromisso coletivo, entender como princípio 

norteador que todos e todas podem aprender. 

 
10.1 Educação para a diversidade, cidadania e educação em e para os 
direitos humanos 
 

A escola, por meio do corpo docente determina neste PP enfatizar aqueles 

princípios mais pertinentes à sua ação pedagógica respeitando a função social que 

exerce em consonância aos anseios da comunidade e orientações da SEEDF 

elegendo os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola; liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; respeito à liberdade e apreço à dignidade humana; 

valorização do profissional da educação escolar; gestão democrática do ensino 

público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino; princípios 

legais, como os principais e que resguardam todo o trabalho pedagógico 

desenvolvido.  

Ainda que a escola não seja o único meio de socialização, é, sem dúvidas, 

um dos mais fundamentais ao homem, pois possibilita sua convivência com a 

diversidade e desta maneira deve trabalhar para promover a formação de pessoas 

conscientes, nos tornando capazes de aprender com a multiplicidade, tornando 

possível a troca de saberes, de experiências. Nas palavras de Mantoan (2006a, p. 

45) “As escolas de qualidade são espaços educativos de construção de 

personalidades humanas autônomas, criticas, onde crianças e jovens aprendem a 

ser pessoas”. 

Durante o ano são desenvolvidos projetos com temáticas voltadas para a 

inclusão, como será realizada na “Semana Distrital de Conscientização e 

Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais 

Especiais” de 09 a 13/03. Como diz Mantoan (2006a, p. 16) “Se o que pretendemos 

é que a escola seja inclusiva, é urgente que seus planos se redefinam para uma 

educação voltada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos, que 

reconheça e valorize as diferenças.” 

 



 

 

10.2 Educação para sustentabilidade 
 

No princípio o homem se preocupava apenas com o seu bem estar, como se 

os recursos naturais fossem infinito. Desta forma foi evoluindo intelectualmente, e a 

cada dia se preocupando com suas necessidades fisiológicas que hoje 

reconhecemos como abrigo, alimentação, emprego, enfim as necessidades básicas 

de um individuo. 

Muito mais do que espaços de formação acadêmica, a escola deve ser 

capaz de gerar mudanças na cultura da comunidade escolar no que se refere 

também à nutrição, à saúde, à qualidade de vida, aos cuidados com o meio 

ambiente e com os nossos semelhantes. 

A escolar pode ser uma importante ferramenta para se alcançar estas 

mudanças, pois pode fazer parte de uma estratégia viva, capaz de promover 

estudos, pesquisas, debates e atividades sobre questões como o uso racional da 

terra, da água e do alimento, estimulando um trabalho pedagógico dinâmico, 

participativo e transdisciplinar, proporcionando descobertas e aprendizados 

incrivelmente múltiplos. 

Precisamos, por meio de projetos, fortalecer o sentimento de que a vida 

precisa de cuidados e que a preservação do meio ambiente merece respeito, pois 

nossas vidas estão inseridas nele e dele fazemos parte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. PLANOS DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PP 

Plano de Ação 
 

Gestão Pedagógica 

OBJETIVOS AÇÕES 

Orientar e coordenar os professores na 

execução dos projetos; 

Encaminhar, acompanhar e orientar o 

trabalho pedagógico de acordo com o 

PPP; 

Aumentar a integração entre 

direção/supervisão/coordenação e 

professores; 

Promover coletivas 

Implementar projetos de letramento e 

conhecimento matemático 

Otimizar o uso da informática educativa 

pelos estudantes; 

Viabilizar momentos de estudos e 

reflexão nas coordenações 

pedagógicas. 

Valorizar a atividade de Coordenação 

Pedagógica como espaço privilegiado 

de formação continuada e para um 

trabalho coletivo. 

 
Gestão de Resultados Educacionais 

OBJETIVOS AÇÕES 

Reduzir os problemas de aprendizagem 

e comportamentais 

Desenvolver projetos pedagógicos 

facilitadores da aprendizagem; 

Aumentar os índices das avaliações 

observando a meta projetada; 

Acompanhar o desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes para o 

planejamento de ações interventivas; 

Oportunizar atividades criativas e 

projetos onde o estudante tenha 

capacidade de construir o seu 

conhecimento; 

Garantir uma educação de qualidade; 

 

Reduzir a distorção idade e série dos 3º, 

4º e 5º anos; 

Realizar projetos interventivos voltados 

para esses estudantes, para que 

possam ser sanadas suas dificuldades. 

Reduzir em 90% a infrequência e 

evasão escolar; 

Acompanhar o índice de faltas, evasão 

escolar e infrequência. 

 
Gestão Participativa 

OBJETIVOS AÇÕES 

Buscar parcerias escola x comunidade; Envolver a comunidade escolar nos 



 

 

projetos da escola; 

 
Gestão de Pessoas 

OBJETIVOS AÇÕES 

Promover oficinas com a participação de 

toda comunidade escolar; 

Promover momentos de reflexão sobre 

valores éticos com a comunidade 

escolar; 

 
Gestão Financeira 

OBJETIVOS AÇÕES 

Manter atualizadas as prestações de 
contas dos recursos públicos; 

Estimular a participação da comunidade, 

conselho escolar e fiscal, junto às 

necessidades financeiras da escola; 

 
Gestão Administrativa 

OBJETIVOS AÇÕES 

Melhorar a infraestrutura 
Promover ações para a conservação e 

limpeza do patrimônio escolar; 

 

QUADRO DE METAS: 

PDE Nº METAS 2020 2021 

 1 Aumentar a integração entre 

direção/supervisão/coordenação e professores; 

x x 

 2 Orientar e coordenar os professores na execução dos 

projetos; 
x x 

 3 Reduzir os problemas de aprendizagem e 

comportamentais; 

x x 

 4 Oportunizar atividades criativas e projetos onde o 

estudante tenha capacidade de construir o seu 

conhecimento; 

x x 

 5 Aumentar os índices das avaliações observando a meta 

projetada; 

x x 

 6 Implementar projetos de letramento e conhecimento 

matemático 

x x 



 

 

 7 Reduzir em 90% a infrequência e evasão escolar; x x 

 8 Reduzir a distorção idade e série dos 3º, 4º e 5º anos; x x 

 9 Promover oficinas com a participação de toda 

comunidade escolar; 

x x 

 10 Buscar parcerias escola x comunidade; x x 

 11 Manter atualizadas as prestações de contas dos 

recursos públicos; 

x x 

 12 Proporcionar um ambiente agradável; x x 

 13 Viabilizar momentos de estudos e reflexão nas 

coordenações propositivas. 

x x 

 14 Revitalizar a área verde da escola   

 15 Buscar recursos e parcerias para a reforma da quadra 

esportiva 

  

 16 Garantir o acesso à escola, assegurando a 

permanência e a aprendizagem dos estudantes. 

  

 17 Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final 

do terceiro ano do ensino fundamental. 

  

 

 Elevação do índice de aprovação para 95% em 2020; 

 Aumento do índice de desempenho individual da nossa instituição 

educacional, referendado pela média do IDEB de 2015, de 6.1 para 6.3; 

 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 2020 

A Proposta Pedagógica da escola é resultado de uma ação coletiva e 

intencional que busca objetivos comuns para orientar a organização do trabalho 

escolar. Representa um desejo coletivo de transformar a realidade vivida, a 

vontade de construir uma escola acolhedora e democrática para todos. 

Com vistas à consecução dos objetivos traçados para o projeto da escola, 

faz-se importante a organização do trabalho pedagógico e, para tal, a definição das 

ações e a (co)ordenação do(s) coletivo(s), durante o ano, são fundamentais. 

 

 

 

 



 

 

11.1 Desenvolvimento metodológico 

 

 Para elaboração dessa proposta, foi necessária a reflexão conjunta sobre a 

proposta pedagógica. Reuniões e encontros foram organizados para tal finalidade, 

conforme quadro a seguir: 

Para a implementação da PP, os espaços/tempos, procedimentos e 

instrumentos escolares serão ressignificados a partir do que temos e do que 

queremos, de realidade e do sonho, do vivido e do desejado.  

 Assim sendo, o conselho Escolar, o conselho de classe, as coordenações 

pedagógicas, o regimento da SEEDF, acordos internos de convivência, reuniões de 

pais, salas de aula, reuniões administrativo-pedagógicas, eventos e projetos de 

trabalho, entre outros, compõem essa possibilidade de vivenciar o pensado, o 

concebido, o declarado. 

 A guisa de consideração, reiteramos a tarefa que ora conferimos a nossa 

Proposta Pedagógica: melhor aproveitamento dos tempos, espaços e saberes 

escolares, desenvolvimento de um currículo vivo, envolvimento de toda a 

comunidade, qualificação das funções sociais da escola, humanização permanente 

dos sujeitos que nela estudam, atua, trabalham e, enfim, vivem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA PP 
 

 A avaliação da PP é uma etapa fundamental para a sua efetivação e 

qualificação, pois funciona como setas de um caminho que não é uma reta, mas 

que possui curvas e atalhos. Essas indicações nos reorientam e possibilitam as 

escolhas nesse caminhar. Veiga (1995, p.32) afirma que “[...] avaliar a proposta 

pedagógica é avaliar os resultados da própria organização do trabalho 

pedagógico.” 

 Os momentos da avaliação da Proposta Pedagógica da escola em 2019 

serão realizados bimestralmente, nos dias letivos temáticos com a comunidade e 

todos os seguimentos da escola, onde também serão discutidos e planejados os 

conteúdos bimestrais de acordo com o projeto vigente. 

 Como parte desta avaliação, será realizada a aplicação de um questionário 

com o intuito de sondar as opiniões da comunidade (pais/responsáveis) a respeito 

da escola.  

Os planos de ação, disponibilizados no anexo, somados a PP serão 

desenvolvidos anualmente pela equipe diretiva da escola e coordenação 

pedagógica com a participação do corpo discente, docente e comunidade escolar 

de modo a atender as necessidades de ajustes pedagógicos e determinações 

governamentais. Além disso, modificações fazem-se necessárias à medida que a 

prática educativa está em constante mudança e deve-se agregar a novas 

possibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. PROJETOS ESPECÍFICOS 
 

8.3 Projetos Específicos 
 

 Alfabetização – A escola realizará o Teste da Psicogênese como meio de 

diagnóstico para adoção dos princípios metodológicos do BIA que são a formação 

continuada, o reagrupamento, os projetos interventivos, as quatro práticas de 

alfabetização e a avaliação; tendo como eixo integrador a alfabetização e 

letramento, e a ludicidade, em consonância com as Diretrizes Pedagógicas da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (2009) e com a Proposta 

Pedagógica do Bloco Inicial de Alfabetização (2006).  

Esse projeto parte de uma história que é contada para toda a escola e a 

partir dela o projeto é desenvolvido durante um mês com o mesmo tema. São 

realizadas diversas atividades que possam sanar possíveis dificuldades. 

 Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência 21/09: Com base na Lei 

nº 11.133/2005 a Escola propõe atividades que visam trabalhar a inclusão de forma 

a abranger toda comunidade escolar. São recebidos convidados para realizarem 

apresentações e palestras para estudantes e funcionários.  

 Dia Nacional de Consciência Negra e Povos Indígenas: Conforme a Lei nº 

10.639/2003,serão realizados trabalhos que visam abordar a temática 

envolvendo as etnias e raças existentes no mundo. Tal proposta de trabalho 

estará inserida concomitantemente a outros projetos da escola, uma vez que 

essa temática já se faz pertinente em outros contextos dentro do projeto macro, 

é uma visão do todo, e não de um momento estanque. Visamos uma causa e 

não uma ação ou momento.  

 Semana da Educação Infantil: O Dia Distrital da Educação Infantil foi instituído 

pela Lei Distrital nº 4.681, de 24 de novembro de 2011. A data definida, dia 25 de 

agosto, é uma homenagem a Zilda Arns Neumann e tem como objetivo festejar a 

relevância da Educação Infantil. A mesma legislação instituiu-se a Semana 

Distrital da Educação Infantil, a ser realizada na semana do dia 27 de agosto, 

que compreenderá, em 2019, o período de 26 a 30 de agosto. 

 Em nossa escola serão realizadas diversas atividades para esta semana: 

brincadeiras, contação de história, gincanas, brinquedos infláveis, exposição de 

trabalhos feitos pelos estudantes, banho de mangueira. 

 



 

 

 Plenarinha: A temática Musicalidade é fruto das sugestões das Unidades 

Escolares de Educação Infantil públicas e parceiras da Secretaria de Educação do 

Distrito Federal (SEEDF), colhidas por meio do instrumento de avaliação da VII 

Plenarinha realizada em 2019. A VIII Plenarinha propõe como tema “Musicalidade 

das infâncias de cá, de lá, de todo lugar” e tem por objetivo aproximar o contato 

das crianças da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental com a 

musicalidade. É importante que as crianças participem de experiências que 

contemplem os cinco Campos de Experiências: o eu, o outro e o nós; sons, cores e 

formas; corpo, gestos e movimentos; escuta, fala, pensamento e imaginação; 

espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Dessa forma esse tema 

vem potencializar sua participação na cultura musical visando um alcance global 

dos campos de experiências.Tornar a aprendizagem mais atrativa é fundamental 

para que as crianças se interessem e passem a descobrir uma nova maneira de 

ver o mundo. Para tanto, faz-se necessário refletir sobre o contexto da arte na 

educação e seu desenvolvimento no ser humano desde pequenos. Proporcionar 

um contexto educativo permeado pelos encantamentos e desenvolvimento da 

imaginação e ação criadora. Neste contexto, é preciso propor às crianças a 

participação ativa nas atividades, a fim de que possam explorar sons, movimentos, 

gestos, palavras, emoções e relacionamentos por meio de experiências sonoro-

musicais que pode se fazer presente no contexto educativo. 

 Laboratório de Informática: Necessidade dos(as) estudantes terem contato 

com mais um instrumento de aprendizagem. Democratizar o acesso aos meios de 

comunicação, incentivando o desenvolvimento dos processos cognitivos, sociais e 

afetivos. 

 Sala de Leitura: Plena utilização do material pertencente à sala de leitura 

livros didáticos e de literatura;  coleções literárias e de atividades; Utilização do 

espaço  interno, Utilização de materiais para o corpo docente. 

 Educação com Movimento: Ampliar as experiências corporais dos 

estudantes do Ensino Fundamental por meio da intervenção pedagógica integrada 

e interdisciplinar entre o professor de Atividades e o professor de Educação Física. 

 Semana de Educação para a vida:A Semana de Educação para à vida é 

um projeto nacional e tem como foco o cumprimento da Lei Federal nº 11.988/09, 

que dispõe sobre a criação da Semana nas escolas públicas de ensino 



 

 

fundamental e médio de todo o país que visa uma abordagem sistematizada de 

assuntos cotidianos e relacionados a comunidades locais de cada região.  

 

 Festa da Família 08/05 – integrar escola e comunidade, visando ampliar a 

participação dos pais, alunos, funcionários e professores, bem como, eliminar a 

fragmentação de comemorações isoladas, tais como: dia das mães; dia dos pais; 

dia dos avós. Cabe ressaltar que tal evento se dá com análise de uma temática. 

Dessa forma, a temática e suas subdivisões serão trabalhadas em sala de aula, 

resultando desse processo, trabalhos para expor na culminância, junto com as 

apresentações organizadas por ano. 

 Festa da Cultura 11/09– integrar escola e comunidade, visando ampliar a 

participação dos pais, alunos, funcionários e professores, bem como, trazer para a 

escola o conhecimento de outras culturas regionais. Cabe ressaltar que tal evento 

se dá com análise de uma temática. Dessa forma, a temática e suas subdivisões 

serão trabalhadas em sala de aula, resultando desse processo, trabalhos para 

expor na culminância, junto com as apresentações organizadas por ano. 

 Dia do Brincar: inspirado na Semana Mundial do Brincar SMB. Esse ano o 

tema “Brincar entre o Céu e a Terra”, a SMB 2020 – que acontecerá entre os dias 

25 a 20 de maio -, importância de cultivar a imaginação e o devaneio da criança 

para que ela possa ser e estar no mundo com criatividade e singularidade. 

Lembramos que o brincar é um direito (artigo 31º da Convenção sobre os 

Direitos da Criança das Nações Unidas) e uma alegria essencial para pessoas de 

todas as idades. O brincar traz vantagens como a diversão, a educação, o aumento 

da concentração, criatividade, exploração e convivência. 

Durante a realização desse projeto iremos proporcionar momentos em que 

se realizem atividades onde as palavras de ordem sejam brincar, diversão, criar e 

imaginação. As crianças serão estimuladas a participarem de: jogos tradicionais 

ao ar livre, criar brincadeiras, brincar no parque da escola, realizarem brincadeiras 

coletivas, brincar com brinquedos trazidos de casa, fazer piquenique, confeccionar 

brinquedos com sucatas, oficina de brinquedos e brincadeiras com os pais e 

funcionários da escola, entre outras atividades. 

 Projeto de Transição Entre Etapas e Modalidades: Tem o objetivo 

de promover atividades de adaptação dos(das) estudantes da Educação Infantil 

para o 1º Ano, dos (das) estudantes do 5º Ano para o 6º Ano e possibilitar avanços 

na aprendizagem, na postura de estudante, nas relações interpessoais e no 



 

 

desenvolvimento pessoal. Desenvolver hábitos e atitudes que gerem competências 

necessárias, para a primeira série do Ensino Fundamental anos Iniciais (os 1º 

Anos) e Finais (os 6º anos). 

 PROJETO VOZES DA PAZ - DEMOCRACIA E MEDIAÇÃO NAS 

ESCOLAS: O Projeto Vozes da Paz é uma proposta de construção de uma Cultura 

de Paz no ambiente escolar. Ele surgiu a partir da experiência de atuação do 

Programa Justiça Comunitária – PJC, que desde o ano 2000 trabalha para 

promoção da paz por meio da democratização do acesso à justiça, da resolução 

pacífica dos conflitos e da promoção da coesão social. 

 O Projeto visa contribuir para a transformação do espaço escolar, 

favorecendo o protagonismo da comunidade na gestão dos conflitos, a criação de 

espaços de diálogos que possibilitem a resolução de conflitos sem uso da violência 

e o desenvolvimento de ações de promoção da paz. 

 O Projeto se realiza por meio da formação de um Círculo de Paz que 

desenvolve ações alinhadas aos objetivos do Projeto, considerando a realidade da 

comunidade escolar. Essas ações proporcionam a criação de espaços 

democráticos de discussão dos conflitos, de integração e de construção da Cultura 

de Paz na escola. 

 Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência 

(PROERD) 

O PROERD é desenvolvido nas escolas públicas e particulares, no 5º e 7º 

ano do Ensino Fundamental, na educação infantil (PROERD Kids) e para adultos.O 

programa é realizado, porpoliciais militarestreinados e preparados para 

desenvolver o lúdico através de metodologia especialmente voltada para crianças, 

adolescentes e adultos. O objetivo é transmitir uma mensagem de valorização à 

vida, e da importância de manter-se longe dasdrogase da violência. No Proerd Pais 

são reforçados a importância da amizade e supervisão dos pais com os filhos. 

Após quatro meses de curso as crianças recebem o certificado PROERD, ocasião 

que prestam o compromisso de manterem-se afastados e longe das drogas e da 

violência. O PROERD Pais é composto de cinco encontros de aproximadamente 

duas horas. 

  Passeios e saídas pedagógicas em 2020 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_militar_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Drogas


 

 

Todos os anos a escola realiza saídas pedagógicas que estão de acordo 

com o currículo, a fim de fornecer aos estudantes a oportunidade de estudar de 

maneira lúdica e divertida: pontos turísticos de Brasília, teatros, museus, zoológico. 

Os passeios são realizados para que os estudantes possam desfrutar 

momentos de diversão em locais que normalmente os pais e responsáveis não tem 

a oportunidade de levá-los: cinema, clube, parques. 

Para os dois casos, a escola precisa contar com o transporte para os 

conduzirem aos locais propostos, além de autorização da maioria deles.  
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ANEXOS 
 

I -  PROJETO INTERVENTIVO E REAGRUPAMENTO  

 

INTRODUÇÃO 

Estudos e discussões no ambiente escolar fazem com que tenhamos um 

olhar mais detalhado sobre a escola e suas relações, considerando que ela cumpre 

sua função social em uma sociedade organizada pelas gritantes diferenças 

econômicas, culturais e educacionais.  

O Projeto Interventivo e o Reagrupamento surgem para fundamentar a 

organização escolar em ciclos atendendo as necessidades dos estudantes e 

valorizando suas potencialidades. 

Devemos, então, a partir de discussões, buscar formas de organização dos 

estudantes (critérios de reagrupamento) e da escola que alterem o critério 

idade/sériee dessa forma possibilitem o atendimento a todos os estudantes 

segundo suas necessidades. 

 

JUSTIFICATIVA 

Com o presente projeto as crianças devem ser encorajadas a pensar, a 

discutir, a conversar e, especialmente, a raciocinar sobre a escrita alfabética; 

tornam-se protagonistas nas atividades humanas de situações comunicativas 

usando as diferentes linguagens midiáticas na convergência à tecnologia digital e 

para que isso aconteça serão trabalhadas as dificuldades específicas de cada 

grupo, propondo uma ação direta a fim de favorecer ao estudante a transposição 

do nível psicogenético em que se encontra. Contemplando todos os estudantes, 

participantes de grupos singulares, busca-se uma forma de atuação quase 

individualizada e de forma contínua nas questões pertinentes às dificuldades 

apresentadas pelos estudantes, favorecendo ao professor o desenvolvimento dos 

aspectos pedagógico e social de forma contextualizada com a realidade dos 

estudantes.  

 

OBJETIVOS 

 Gerais 



 

 

 Reduzir o fracasso escolar, através do trabalho com diferentes 

agrupamentos, centrados nas diferentes necessidades, com atividades 

diversificadas. 

 Trabalhar com o aluno, de acordo com o nível de conhecimento e de 

maturação para a idade, em forma de interventivos, reagrupamentos intra e 

interclasse, de forma que possa identificar e evitar ser alvo de ações que 

caracterizem o bullying, e assim favorecer o desenvolvimento sócio-cognitivo 

do aluno. 

 

 Específicos: 

Os estudantes deverão durante o PI e PR: 

 Aprender a ler e a escrever diferentes gêneros textuais, selecionando os 

gêneros adequados a diferentes práticas sociais das atividades humanas de 

situações comunicativas, considerando o contexto, as intenções e 

interlocutores nas diferentes áreas do conhecimento;  

 Tornar-se um ser integrante da comunidade de leitores, compartilhando 

diferentes práticas sociais de leitura considerando as habilidades de 

compreensão mediadas pela escrita;  

 Conhecer e vivenciar o tratamento didático da leitura no cotidiano da sala de 

aula com os diferentes tipos de leitura de pesquisa, para a aprendizagem, 

espontânea e resolutiva;  

 Saber adequar seu discurso às diferentes situações de oralidade, 

considerando o contexto, intenções e os interlocutores em diferentes 

práticas sociais das atividades humanas de situação comunicativa;  

 Resolver e interpretar situações-problemas que envolvam contagem e 

medida, comparação e ordenação de quantidades (que expressem 

grandezas familiares aos(as) alunos(as);  

 Expressar e registrar os resultados de formas diferentes;  

 Compreender os números naturais presentes em nosso cotidiano e que são 

utilizados com os mais diversos propósitos;  

 Analisar, sintetizar e interpretar dados, fatos e situações, manejando 

símbolos, signos, dados, códigos e outras formas de expressão linguística e 

numérica; 



 

 

 Compreender e atuar em seu entorno social na construção de uma 

sociedade democrática e igualitária, partindo da diversidade e da diferença, 

requerendo receber informações e formação que lhes permitam atuar como 

cidadãos. 

 

CRONOGRAMA 

 Reagrupamentos do Ciclo I (1º, 2º e 3º anos):  

Serão oferecidas duas vezes por semana, as terças-feiras e quintas-feiras, a cada 

quinze dias, nas metades iniciais do dia, antes do lanche.  

 Reagrupamento do Ciclo II (4º e 5º anos): 

Fará o reagrupamento uma vez por semana, as quartas-feiras, a cada quinze dias, 

na metade do dia, antes do lanche. 

 Projeto Interventivo (PI) para os 3º anos, vespertino, no Laboratório de 

Informática as quartas-feiras a cada quinze dias com a professora Cleovane Souza, 

para os alunos que necessitam de um atendimento mais individualizado.  

 Projeto Interventivo (PI) com as coordenadoras e parcerias nos dias dos 

reagrupamentos, para os estudantes que necessitam de uma atenção mais 

individualizada. 

 

METODOLOGIA DE TRABALHO 

 Diferentes formas de organização do grupo a partir do diagnóstico inicial 

realizado; 

• Estratégias de intervenção nas aprendizagens das crianças;  

• Monitoramento que considera os diferentes modos e tempos de aprender da 

criança;  

• Rotatividade dos grupos conforme processo de aprendizagem, reorientando as 

atividades e as progressões de cada uma das crianças. 

Desta forma cabe aos diferentes atores as seguintes funções:  

 Papel do professor:  

- Trabalhar em equipe, cooperativamente, compartilhando com os demais 

profissionais, envolvidos no projeto;  

- Executar o diagnóstico, planejamento, execução e avaliação das atividades; 

- Trabalhar com agrupamentos diferenciados;  

- Pesquisar, inovar e buscar novas estratégias de ensino;  



 

 

- Manter sistematicamente diálogo com as famílias, informando sobre o processo 

de aprendizagem da criança;  

- Organizar os recursos e os espaços necessários para execução do projeto; 

A Execução do Projeto deverá partir do diagnóstico realizado nas diferentes 

turmas, com todas as crianças para o alcance das metas propostas ao final do 

Bloco de Alfabetização. O diagnóstico sistemático possibilitará o monitoramento do 

processo de alfabetização acompanhando e intervindo na aprendizagem, 

objetivando reorientar o ensino e resgatar o sucesso das crianças. O trabalho a ser 

desenvolvido deve partir do conhecimento que a criança possui, buscando sempre 

a ampliação de repertório/conhecimento já adquirido. Quando a habilidade já 

estiver consolidada deverá ser trabalhada e retomada sistematicamente. 

 

II - EIXOS INTEGRADORES DE CADA ETAPA/MODALIDADE POR BIMESTRE 
 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E 
PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: CUIDAR E EDUCAR / BRINCAR E INTERAGIR 
1º BIMESTRE 

Tema Campo de experiência Objetivo 

EU, 
EU E O OUTRO, 

EU E MEU CORPO 

O EU, O OUTRO E NÓS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
TRAÇOS, SONS CORES 
E FORMAS (antiga 
Linguagem Artística)  
 
 
 

Reconhecer sua imagem no espelho; vivenciar 
rotinas; identificar e elaborar regras e limites 
nas relações; reconhecer que bons hábitos 
alimentares, de higiene e prática de lazer 
contribuem para a promoção da saúde e bem 
estar físico e mental; agir de maneira 
independente; ampliar as relações 
interpessoais; demonstrar empatia pelos 
outros; comunicar suas ideias e sentimentos. 
 
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; cuidar de sua higiene, 
alimentação, conforto e aparência; 
reconhecimento progressivo do próprio corpo 
em brincadeiras, jogos e demais atividades, 
assim como na interação com os outros. 
 
Cantar de modo livre e direcionado; participar 
de atividades com músicas usadas como 
fundo para repertório de memória e realização 
de trabalho corporal livre e direcionado; 
valorizar e criar produções artísticas 
individuais e coletivas; ampliar o repertório e a 
criação de produções artísticas; expressar-se 
livremente por meio de desenhos e pinturas; 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

manusear e experimentar materiais diversos; 
reconhecer cores primárias; 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; 
cantar intercalando som e silêncio, utilizando 
instrumentos e objetos sonoros para o 
acompanhamento; cantar músicas e 
acompanha-las com instrumentos 
convencionais ou confeccionados explorando: 
intensidade (forte/fraco); altura (agudo, médio, 
grave); criar livremente figuras humanas, de 
animais, objetos e cenas por meio de 
desenhos, pinturas, colagens e modelagens; 
desenhar observando modelo real de pessoas 
animais e objetos para perceber forma, 
volume e luz exercitando a percepção visual, 
raciocínio, atenção, interpretação e 
imaginação; desenvolver a sensibilidade, 
sentimento e imaginação por meio da 
apreciação e da produção artística; emitir 
opiniões e sentimentos em relação a diversas 
obras de arte; imitar e criar gestos, sons e 
movimentos corporais em brincadeiras, 
contação de histórias e dramatizações; 
experimentar intencionalmente a 
expressividade (triste, alegre, bravo) por meio 
de jogos e brincadeiras teatrais, utilizando 
bonecos e máscaras. 
 
 Expressar ideias, desejos e sentimentos 
sobre suas vivências por meio de linguagem 
oral e escrita (escrita espontânea); reconhecer 
e utilizar diferentes formas de expressão para 
se comunicar (sorriso, choro, beijo...); 
comunicar-se por meio da linguagem oral com 
seus pares e adultos; reconhecer e valorizar a 
oralidade como forma de expressar desejos, 
experiências, necessidades e opiniões; 
explicar o próprio desenho; reconhecer e 
identificar o próprio nome; realizar leituras por 
meio de gravuras; vivenciar, respeitar e 
conhecer a história de brincadeiras de 
diferentes culturas; vivenciar, respeitar e 
conhecer a cultura de diferentes povos; 
reconhecer e diferenciar letras, números, 
desenhos e outros sinais gráficos; desenvolver 
de forma gradativa a ideia de representação 
por meio da produção de rabiscos e garatujas 
na tentativa de escrita não convencional; 
registrar de forma paulatina o alfabeto; 
reconhecer e utilizar diferentes materiais que 
riscam ( giz de cera, tinta guache, cola 
colorida); perceber a importância da utilização 
das letras do alfabeto para a escrita de 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADE, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 

palavras; compreender as regras sociais; 
escolher e folhear livros; selecionar textos de 
gêneros conhecidos para a leitura de um 
adulto; expressar -se usando imagens e 
gestos; expressar -se por meio de palavras de 
forma clara e organizada; explorar diferentes 
sons produzidos com o corpo e reconhece -lo 
como forma de comunicação (assoviar, estalar 
dedos, bater palmas, etc.)  
 
Relacionar números às suas respectivas 
quantidades e identificar o antecessor e 
sucessor; acompanhar o registro de números 
em situações do cotidiano: quantidade de 
crianças e a quantidade de objetos da mesma 
natureza; identificar relações espaciais (dentro 
e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, do 
lado); relatar fatos a partir da utilização de 
conceitos de tempo (agora, antes, durante, 
etc..); identificar formas geométricas; 
desenvolver de maneira lúdica noções 
matemáticas de : mais/menos, 
começo/meio/fim, etc.; identificar, nomear e 
registrar números em atividades lúdicas; 
utilizar e compartilhar linguagem oral e 
pictórica para comunicar ideias matemáticas; 
observar e explorar a paisagem do entorno da 
instituição; compreender e incentivar entre 
seus pares a conservação, o uso racional e o 
reaproveitamento de objetos utilizados 
individual e coletivamente; realizar sua higiene 
pessoal com autonomia; realizar ações 
relacionadas ao consumo sustentável. 

2º BIMESTRE 

EU E O MEIO 
AMBIENTEEU E OS 

ANIMAIS 

O EU, O OUTRO E O 
NÓS TRAÇOS, SONS, 
CORES E FORMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTO 
 
 
 
 
 

Demonstrar valorização das características de 
seu corpo; compreender que as regras são 
passíveis de questionamento; desenvolver o 
senso de resiliência; reconhecer as mudanças 
ocorridas nas suas características desde o 
nascimento; diferenciar alimentos doces e 
salgados, amargos e azedos; identificar-se 
como membro de diversos grupos sociais; 
participar de celebrações de datas 
comemorativas; conhecer e discutir acerca da 
história de Brasília; 
 
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.); manipular materiais diversos para 
confeccionar brinquedos com materiais 



 

 

 
 
 
ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alternativos. 
 
 Experimentar e reconhecer a relação entre 
texturas/objetos/materiais; utilizar de forma 
dirigida, diferentes fontes sonoras para 
acompanhar canções, cantigas e brincadeiras; 
criar individual ou coletivamente histórias para 
sonoriza-las; perceber e expressar sensações, 
sentimentos e pensamentos por meio de 
participação ativa e criação de histórias 
sonorizadas; confeccionar instrumentos e 
objetos sonoros com materiais 
reaproveitáveis; criar e decodificar registros 
sonoros utilizando seu próprio código de 
diferentes formas como o grafismo, pinturas e 
colagens; gravar no celular e ouvir suas 
produções musicais. 
Inventar brincadeiras cantadas; levantar 
hipóteses em relação à linguagem escrita 
realizando registros de letras por meio de 
escrita espontânea; reconhecer as habilidades 
básicas à produção e emissão correta de 
fonemas; transmitir avisos, recados; 
demonstrar a capacidade de lembrar e 
executar ações; narrar fatos em sequência 
temporal e causal; participar de conversas em 
grupo apoiando -se não apenas na fala 
complementar do adulto, mas também em sua 
memória; reconhecer e identificar, de diversas 
formas, o próprio nome e o nome dos colegas; 
identificar e reconhecer rótulos e embalagens; 
demonstrar interesse em situações individuais 
e coletivas de leitura, como forma de vivência 
estética; compartilhar informações de que 
livros e outros impressos tem autor, ilustrador 
e capa; realizar procedimentos de leitura; 
recriar de forma gráfica, as histórias ouvidas; 
perceber a importância do ritmo e da 
entonação da leitura de textos; expressar 
ideias e sentimentos por meio do desenho; 
escrever o próprio nome e reconhecer a sua 
importância como identificação pessoal; 
identificar e registrar as letras que compõem o 
próprio nome em diferentes situações; 
estabelecer a relação entre grafema/fonema 
do próprio nome e de palavras de uso 
cotidiano; participar da criação de diversos 
jogos que relacionam a fala com a escrita, por 
meio da dança, do teatro, da música, da 
matemática; compreender que as regras 
sociais de diferentes povo fazem parte de sua 
identidade e história e que precisam ser 
respeitadas. 
 
Estabelecer relações de comparação entre 



 

 

 
 
 
 
ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 

objetos, observando suas propriedades; 
classificar e seriar objetos e figuras de acordo 
com suas semelhanças e diferenças; 
organizar objetos por critérios de semelhança 
e diferença; comparar quantidades; realizar 
medições e comparações de diversos objetos; 
desenvolver atitudes de manutenção dos 
espaços públicos, privados, coletivos e do 
meio ambiente; identificar componentes que 
formam a paisagem; comparar medidas; 
identificar as partes da planta; participar de 
atividades de preparação de alimentos; 
reconhecer e identificar, por meio dos 
sentidos, as características dos elementos 
naturais. 

3º BIMESTRE 

EU E MINHA 
FAMÍLIA E O 

RESPEITO AO 
PRÓXIMO 

O EU, O OUTRO E O 
NÓS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
TRAÇOS, SONS, CORES 
E FORMAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO  
 
 

Reconhecer sua história de vida; identificar e 
utilizar diferentes possibilidades de 
comunicação com as pessoas do convívio 
social; reconhecer as diferenças culturais; 
participar de celebrações das datas 
comemorativas; identificar a evolução dos 
meios de transporte, sinais de transito e 
discutir regras de trânsito; distinguir diferentes 
tipos de moradia; passear, observar e discutir 
acerca das características das imediações da 
instituição.  
 
Reconhecer e valorizar as conquistas 
corporais e a dos colegas em diversas 
situações; realizar e compartilhar, com seus 
pares e com adultos, atividades de 
coordenação visomotora; reelaborar as 
brincadeiras e jogos, incluindo a criação de 
outros gestos e regras, em substituição e 
acréscimo aos tradicionais. 
 
Observar e reconhecer diversas 
imagens/cenas/obras por meio de fotografias, 
pinturas, objetos etc...; desenhar e criar 
narrativas de histórias, lugares e 
acontecimentos; desenhar com interferência 
gráfica de imagens (personagens de tirinhas, 
fotografia, imagem de revista, figuras 
geométricas); descrever e interpretar imagens; 
desenhar de maneira a ativar a imagem 
mental.  
 
Recontar histórias ouvidas; produzir suas 
próprias orais e escritas; descrever as 
características de objetos, personagens, 
cenas de história e situações cotidianas; 
reconhecer e valorizar a leitura/escrita como 
uma prática para mudança de ação; 
reconhecer a evolução dos meios de 



 

 

 
 
 
 
 
ESPAÇOS, TEMPOS, 
QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 
TRANSFORMAÇÕES 

comunicação; recitar parlendas, adivinhas, 
canções, poemas e trava-linguas.  
 
Conhecer a história do dinheiro; conhecer os 
diversos mecanismos que os seres humanos 
empregaram para marcar o tempo; participar 
de feiras, exposições e mostras de trabalhos 
científicos; discutir questões de 
sustentabilidade que envolvem Brasília e o 
cerrado; conhecer e discutir sobre a 
preservação de plantas e animais do cerrado; 
observar e discutir questões sobre a 
vegetação nativa e as transformações que 
ocorrem a partir de construções na cidade ou 
no campo. 

4º BIMESTRE 

EU SOU 
CONSCIENTE 

O EU, O OUTRO E O 
NÓS  
 
 
 
CORPO, GESTOS E 
MOVIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAÇOS, SONS, CORES 
E FORMAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconhecer a importância das diferentes 
profissões para a vida em sociedade; 
participar de celebrações das datas 
comemorativas.  
 
Reconhecer e valorizar as brincadeiras da 
cultura infantil, de acordo com as regras 
estabelecidas; experimentar diferentes 
situações que ampliem a consciência de suas 
potencialidades e limites do corpo; dominar o 
equilíbrio corporal em diferentes situações de 
movimentos; participar e ampliar suas 
diversas formas de comunicação; reconhecer 
sua dominância lateral em ações habituais e 
brincadeiras; demonstrar autonomia no 
processo de alimentação e realizar a prática 
do autosservimento com a orientação de um 
adulto. 
 
Explorar e manipular materiais tridimensionais 
com diversas superfícies, plano, formas, 
volumes e objetos; conhecer e utilizar 
gradativamente os elementos visuais e 
sonoros da representação; participar da 
elaboração de roteiros cênicos, cenários, 
figurino e maquiagem em situações de 
dramatização; ampliar a noção de plateia e 
artista por meio de vivências em jogos teatrais 
e faz de conta; participar e criar jogos teatrais 
com sombras, pantomima, fantoches, 
bonecas, máscaras, entre outras 
possibilidades; vivenciar e protagonizar 
brincadeiras dançadas como as cirandas, 
rodas e outras possibilidades da cultura 
popular; confeccionar brinquedos com 
materiais alternativos; explorar, vivenciar e 
organizar movimentos corporais por meio de 
vários tipos de sons e músicas de diversos 
estilos e culturas.  



 

 

 
 
 
 
ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 
IMAGINAÇÃO 

 
Recontar histórias ouvidas e planejar 
coletivamente roteiros de encenações, 
definindo os contextos e as personagens, a 
estrutura da história; criar e reconhecer a auto 
expressão nas brincadeiras de faz de conta, 
lançando mão da imaginação e memória; 
reconhecer os suportes convencionais e 
incidentais dos gêneros textuais (revista, 
jornal, etc.); desenvolver maior controle da 
expressão gráfica por meio da escrita 
espontânea. 

 

Séries iniciais 
EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E 

PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 
EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS –ARTE: ARTES VISUAIS 
1° ANO –OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Explorar a imaginação, 
a criatividade e a 
expressividade a partir 
de temas e observação 
do meio ambiente. 
Conhecer diferentes 
cores e experimentar 
materiais e suportes 
diversos da natureza. 

Apreciar e reconhecer 
formas distintas das 
artes visuais 
tradicionais e 
contemporâneas. 
Conhecer os 
monumentos/ pontos 
turísticos a fim de 
despertar o sentimento 
de pertencimento e a 
apropriação do 
patrimônio cultural e 
ambiental da cidade. 
Conhecer espaços 
culturais diversos. 

Conhecer elementos 
que contribuem para a 
formação do 
espectador. 
Experimentar 
processos de criação, 
explorando 
pensamentos, 
emoções e 
percepções. 
Reconhecer 
semelhanças e 
diferenças em imagens 
e obras de arte 
observando os 
elementos da 
composição visual. 

Conhecer imagens de 
obras de arte 
tradicionais e 
contemporâneas 
reconhecendo a 
diversidade cultural 
presente nas 
manifestações 
artísticas brasileiras. 
Apresentar produções 
dos estudantes aos 
colegas, aos 
professores e à 
comunidade, narrando 
o seu processo de 
construção. 
Vivenciar experiências 
por meio das mídias 
digitais nos processos 
de criação artística. 

LINGUAGENS –ARTE: TEATRO 
1° ANO –OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Conhecer espaços 
culturais de 
comunicação artística 
teatral que estejam em 
torno da escola ou da 
comunidade do 
estudante. 
Desenvolver a 
percepção sobre 
formas distintas de 
manifestações do 

Conhecer elementos 
da teatralidade e suas 
relações expressivas e 
compositivas. 
Utilizar-se de 
modalidades teatrais 
para desenvolver a 
confiança em si 
mesmo, a 
autodisciplina e a 
liberdade de 

Interpretar narrativas 
infantis  
Perceber o teatro como 
fonte de cultura e sua 
relação com a história, 
respeitando as 
diversidades étnicas, 
religiosas, culturais e 
sociais. 

Confeccionar e utilizar 
máscaras com 
referências indígenas, 
africanas japonesas, 
gregas, indianas e 
outras. 



 

 

teatro em diferentes 
contextos, conhecendo 
aspectos de formação 
de plateia.  
Exercitar a criatividade 
por meio do faz de 
conta e imitação 
utilizando o corpo. 
Reconhecer a estrutura 
do texto dramático: 
início, meio e fim. 

autoexpressão. 

LINGUAGENS –ARTE: DANÇA 
1° ANO –OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Vivenciar brincadeiras, 
jogos rítmicos e 
canções presentes em 
sua cultura, que 
resgatem o universo 
infantil da criança. 
Conhecer espaços 
culturais da 
comunidade local 
voltados para dança. 
Identificar as partes do 
corpo e o corpo em 
sua totalidade no 
movimento. 
Experimentar ações 
corporais.  
Conhecer e vivenciar 
os elementos do 
espaço.  
Vivenciar percursos 
espaciais variados. 
Experimentar 
variações de tempo do 
movimento. 
Vivenciar 
improvisações em 
dança.  
Experimentar 
movimentos a partir de 
elementos da natureza. 
Utilizar a imaginação 
como estímulo e 
material para 
improvisações em 
dança.  
Vivenciar momentos de 
trocas sobre as 
experiências em 
dança. 

Vivenciar brincadeiras, 
jogos rítmicos e 
canções presentes em 
sua cultura, que 
resgatem o universo 
infantil da criança. 
Conhecer espaços 
culturais da 
comunidade local 
voltados para dança. 
Identificar as partes do 
corpo e o corpo em 
sua totalidade no 
movimento. 
Experimentar ações 
corporais.  
Conhecer e vivenciar 
os elementos do 
espaço.  
Vivenciar percursos 
espaciais variados. 
Experimentar 
variações de tempo do 
movimento. 
Vivenciar 
improvisações em 
dança. 
Experimentar 
movimentos a partir de 
elementos da natureza. 
Utilizar a imaginação 
como estímulo e 
material para 
improvisações em 
dança. 
Vivenciar momentos de 
trocas sobre as 
experiências em 
dança. 
 

Vivenciar brincadeiras, 
jogos rítmicos e 
canções presentes em 
sua cultura, que 
resgatem o universo 
infantil da criança. 
Conhecer espaços 
culturais da 
comunidade local 
voltados para dança. 
Identificar as partes do 
corpo e o corpo em 
sua totalidade no 
movimento. 
Experimentar ações 
corporais.  
Conhecer e vivenciar 
os elementos do 
espaço.  
Vivenciar percursos 
espaciais variados. 
Experimentar 
variações de tempo do 
movimento. 
Vivenciar 
improvisações em 
dança. 
Experimentar 
movimentos a partir de 
elementos da natureza. 
Utilizar a imaginação 
como estímulo e 
material para 
improvisações em 
dança.  
Vivenciar momentos de 
trocas sobre as 
experiências em 
dança. 

Vivenciar brincadeiras, 
jogos rítmicos e 
canções presentes em 
sua cultura, que 
resgatem o universo 
infantil da criança. 
Conhecer espaços 
culturais da 
comunidade local 
voltados para dança. 
Identificar as partes do 
corpo e o corpo em 
sua totalidade no 
movimento. 
Experimentar ações 
corporais.  
Conhecer e vivenciar 
os elementos do 
espaço.  
Vivenciar percursos 
espaciais variados. 
Experimentar 
variações de tempo do 
movimento. 
Vivenciar 
improvisações em 
dança. 
Experimentar 
movimentos a partir de 
elementos da natureza. 
Utilizar a imaginação 
como estímulo e 
material para 
improvisações em 
dança.  
Vivenciar momentos de 
trocas sobre as 
experiências em 
dança. 

LINGUAGENS –ARTE: MÚSICA 



 

 

1° ANO –OBJETIVOS 
1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Apreciar diversas 
formas, gêneros e 
estilos de expressão 
musical, do contexto 
do estudante, seja ele 
familiar, da 
comunidade e/ou da 
escola.  
Conhecer, valorizar e 
respeitar a diversidade 
musical como resgate 
da cultura popular e 
ampliação de 
repertório.  
Explorar diversas 
fontes sonoras, como 
as existentes no 
próprio corpo (palmas, 
voz, estalos, passos), 
na natureza e em 
objetos cotidianos, 
reconhecendo os 
elementos constitutivos 
da música. 
Observar suas 
possibilidades vocais 
bem como os cuidados 
para a preservação da 
voz.  
Perceber e explorar os 
elementos constitutivos 
da música por meio de 
jogos, brincadeiras, 
canções e práticas 
diversas.  
Criar e produzir música 
a partir de jogos 
musicais, brincadeiras, 
brinquedos cantados, 
rítmicos e sonoros. 

Perceber o silêncio 
como parte de 
sequências sonoras. 

Explorar sonoridades 
de banda rítmica (de 
instrumentos 
convencionais ou de 
materiais reutilizáveis) 
como chocalhos, 
pandorins, reco-reco, 
triângulo, pandeiro, 
caxixi, guizo, agogô, 
afoxé, clavas, 
tambores, bumbu, 
xilofone, pratos, dentre 
outros. 
Reconhecer e 
experimentar, em 
projetos temáticos, as 
relações processuais 
entre diversas 
linguagens artísticas 
(dança, teatro, artes 
visuais).  
Criar e produzir música 
a partir de jogos 
musicais, brincadeiras, 
brinquedos cantados, 
rítmicos e sonoros. 
Perceber o silêncio 
como parte de 
sequências sonoras. 

Experenciar 
improvisações sonoro 
musicais por meio de 
atividades diversas no 
intuito de desenvolver 
o seu protagonismo 
expressivo individual 
e/ou coletivo.  
Explorar diferentes 
formas de registro 
musical não 
convencional para 
anotações de criações 
próprias, de seus pares 
e contextos. 
Explorar diferentes 
tecnologias e recursos 
digitais nos processos 
de criação, vivência, 
experenciação, 
apreciação, 
compartilhamento 
artístico. 
Criar e produzir música 
a partir de jogos 
musicais, brincadeiras, 
brinquedos cantados, 
rítmicos e sonoros. 
Perceber o silêncio 
como parte de 
sequências sonoras. 

Criar e produzir música 
a partir de jogos 
musicais, brincadeiras, 
brinquedos cantados, 
rítmicos e sonoros. 
Perceber o silêncio 
como parte de 
sequências sonoras. 

LINGUAGENS –EDUCAÇÃO FÍSICA 
1° ANO –OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Experimentar jogos e 
brincadeiras que 
exijam a utilização e 
combinação de 
habilidades motoras 
fundamentais. 
Vivenciar movimentos 

Experimentar jogos e 
brincadeiras que 
exijam a utilização e 
combinação de 
habilidades motoras 
fundamentais.  
Vivenciar movimentos 

Experimentar jogos e 
brincadeiras que 
exijam a utilização e 
combinação de 
habilidades motoras 
fundamentais. 
Vivenciar movimentos 

Experimentar jogos e 
brincadeiras que 
exijam a utilização e 
combinação de 
habilidades motoras 
fundamentais. 
Vivenciar movimentos 



 

 

utilizando diferentes 
habilidades perceptivas 
motoras prazerosas. 
Conhecer algumas 
características gerais 
do corpo humano 
percebendo e 
reconhecendo as   no 
contexto de 
brincadeiras e jogos.  
Experimentar jogos de 
tabuleiro tradicionais. 
Experimentar e fruir 
diferentes atividades 
rítmicas ampliando as 
possibilidades de 
expressão corporal de 
forma lúdica e 
prazerosa. 
Conhecer algumas 
características gerais 
do corpo humano 
percebendo e 
reconhecendo as 
diferenças individuais. 

utilizando diferentes 
habilidades perceptivo 
motoras prazerosas. 
Conhecer algumas 
características gerais 
do corpo humano 
percebendo e 
reconhecendo as   no 
contexto de 
brincadeiras e jogos.  
Experimentar jogos de 
tabuleiro tradicionais. 
Experimentar e fruir 
diferentes atividades 
rítmicas ampliando as 
possibilidades de 
expressão corporal de 
forma lúdica e 
prazerosa. 
Conhecer algumas 
características gerais 
do corpo humano 
percebendo e 
reconhecendo as 
diferenças individuais. 

utilizando diferentes 
habilidades perceptivo 
motoras no contexto de 
brincadeiras e jogos. 
Experimentar jogos de 
tabuleiro tradicionais. 
Conhecer, por meio de 
múltiplas linguagens 
(corporal, visual, oral e 
escrita), as 
brincadeiras e os jogos 
populares do contexto 
do estudante. 
Participar de situações 
problemas de ordem 
corporal em diferentes 
contextos com o uso 
de regras simples, 
compartilhando 
momentos e 
sensações que 
promovam o 
desenvolvimento de 
vínculos afetivos, o 
respeito mútuo, a 
solidariedade e a 
autoconfiança. 
Experimentar e fruir 
diferentes atividades 
rítmicas ampliando as 
possibilidades de 
expressão corporal de 
forma lúdica e 
prazerosa. 
Conhecer algumas 
características gerais 
do corpo humano 
percebendo e 
reconhecendo as 
diferenças individuais. 

utilizando diferentes 
habilidades perceptivo 
motoras no contexto de 
brincadeiras e jogos. 
Experimentar jogos de 
tabuleiro tradicionais. 
Conhecer e manusear 
brinquedos por meio 
de materiais 
alternativos e 
recicláveis. 
Experimentar e fruir 
diferentes atividades 
rítmicas ampliando as 
possibilidades de 
expressão corporal de 
forma lúdica e 
prazerosa. 
Conhecer algumas 
características gerais 
do corpo humano 
percebendo e 
reconhecendo as 
diferenças individuais. 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
1° ANO –OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Avaliar o consumo e 
descarte de materiais, 
considerando questões 
sociais, ambientais e 
de sustentabilidade.  
 Reconhecer o próprio 
corpo, identificando as 
suas partes e 
representando-as 
graficamente.  
Sugerir jogos e 
brincadeiras que 

Reconhecer as 
funcionalidades das 
partes do corpo. 
Destacar as inúmeras 
capacidades do corpo 
humano, como correr, 
saltar, produzir som, 
raciocinar, manusear 
objetos com controle e 
delicadeza etc., e 
como elas podem ser 
aprendidas e 

Comparar as 
características como 
dureza, maleabilidade, 
transparência, 
opacidade, resistência 
e flexibilidade de 
materiais que 
constituem objetos 
comuns do cotidiano.  
Classificar os principais 
materiais que 
constituem os objetos 

Compreender a 
importância da 
valorização, do 
acolhimento e do 
respeito às diferenças 
individuais, físicas, 
socioeconômicas, 
étnico-raciais, de 
gênero, de orientação 
sexual, de idade e 
culturais para a 
promoção da 



 

 

estimulem o uso de 
todas as partes do 
corpo.  
 Demonstrar a 
importância dos 
hábitos de higiene 
pessoal (lavar as mãos 
antes de comer, 
escovar os dentes e 
limpar os olhos, o nariz 
e as orelhas) para a 
manutenção da saúde.  
Estabelecer uma forma 
de organização das 
atividades escolares 
considerando as 
diferentes escalas 
temporais.  
Identificar e nomear 
diferentes escalas de 
tempo: os períodos 
diários (manhã, tarde e 
noite) e a sucessão de 
dias, semanas, meses 
e anos.  
Relacionar o período 
do dia iluminado pelo 
Sol, como o de maior 
atividade do ser 
humano e o período 
menos iluminado com 
o de menor atividade.  
 

 

melhoradas, 
independentemente de 
gênero, de origem 
étnico-racial, de 
constituição física e 
intelectual, de condição 
social, cultural etc.  
Relatar situações nas 
quais a poeira, os 
fluidos corporais, a 
fuligem, a umidade 
etc., prejudicam a 
saúde e qualidade de 
vida das pessoas.  
Analisar as formas de 
acompanhamento e 
registro do tempo 
como relógios e 
calendários e monitorar 
o intervalo de tempo 
necessário para a 
ocorrência de eventos 
marcantes.  
Descrever as 
atividades diárias nos 
períodos da manhã, 
tarde e noite e 
quantificar em quais 
ocorrem a maior parte 
das atividades.  
Examinar e 
acompanhar grupos de 
animais com relação a 
seu período de maior 
atividade. Exemplos: 
cachorros, gatos, 
corujas, morcegos, 
mariposas, borboletas, 
cobras.  
 

 

do cotidiano de acordo 
com suas origens - 
materiais naturais e 
materiais produzidos 
pelas sociedades.  
Discutir como 
problemas de pele, 
infecções, problemas 
respiratórios, dentre 
outros, estão 
relacionados com as 
“sujeiras” (poeira, 
fluidos, fluidos 
corporais, materiais em 
decomposição, fuligem 
etc.).  
 Identificar as “sujeiras” 
(poeira, fluidos, fluidos 
corporais, materiais em 
decomposição, fuligem 
etc.) como possíveis 
fontes de  
microorganismos 
nocivos à saúde.  
Comparar as 
características físicas 
entre os colegas, 
identificando 
semelhanças com 
outros indivíduos.  
Reconhecer a 
diversidade entre os 
colegas, respeitando 
os indivíduos em suas 
diferentes 
características: 
individuais, físicas, 
culturais 
socioeconômicas, 
étnico-raciais, de 
gênero, de orientação 
sexual e de idade.  

convivência 
harmoniosa em 
sociedade.  
Sugerir jogos e 
brincadeiras nas quais 
a diversidade entre os 
indivíduos é valorizada.  

 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA 

1° ANO –OBJETIVOS 
1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

Entender, propor e 
respeitar regras de 
convívio nos lugares 
de vivência.  
Identificar as 
características do meio 
ambiente próximo à 
escola e do seu lugar 
de vivência, 
reconhecendo 

Conhecer a 
importância da 
interdependência de 
espaços, e que estes 
são construídos a partir 
de relações sociais e 
de intervenções 
humanas.  
Identificar questões 
ambientais, buscando 

Distinguir elementos 
naturais e construídos, 
existentes nas 
paisagens e os 
impactos decorrentes 
da ação humana.  
Desenvolver noções de 
localização espacial e 
orientação.  
 Localizar no espaço, o 

Descrever fenômenos 
naturais que ocorrem 
nos seus lugares de 
vivências e sua 
periodicidade/ 
sazonalidade, 
compreendendo o 
impacto no seu modo 
de vida.  
Conhecer as 



 

 

diferenças e 
semelhanças e como 
contribuir para 
preservar essas 
paisagens.  
Identificar espaços de 
convivência e seu 
papel para a 
comunidade escolar e 
circunvizinha.  

 

conservar e respeitar o 
meio ambiente, 
participando de 
questões da vida 
coletiva da escola e da 
sua comunidade 
circunvizinha.  
Conhecer práticas de 
utilização e 
conservação dos 
espaços e meio 
ambiente, por meio de 
atitudes sustentáveis, 
visando ao bem-estar 
de todos.  
Identificar mudanças e 
permanências 
ocorridas em diferentes 
espaços ao longo do 
tempo.  
 Conhecer registros 
cartográficos (mapas, 
guias de ruas, 
endereços, pontos de 
referência) observando 
seus usos sociais.  

corpo e outros objetos, 
reconhecendo noções 
de posicionamento.  
Localizar nos trajetos 
de deslocamentos 
diários, informações 
como endereço, nomes 
de ruas, pontos de 
referência.  
Reconhecer diversas 
fontes escritas, 
midiáticas, 
iconográficas e orais 
que representem a 
diversidade geográfica 
de sua localidade.  

 

territorialidades, 
relações sociais e 
como estas constituem 
o espaço e a paisagem 
nos quais se 
encontram inseridos, 
bem como conhecer o 
modo de vida de 
diferentes grupos 
sociais e como estes 
se relacionam com a 
sociedade atual.  

 

CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

1° ANO –OBJETIVOS 
1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

Construir a sua 
identidade como 
sujeito individual e 
coletivo.  
Identificar registros 
históricos (certidão de 
nascimento, 
calendários, cartas, 
fotos, álbuns) 
observando seus usos 
sociais numa 
perspectiva cidadã.  
Identificar aspectos do 
seu crescimento por 
meio do registro das 
lembranças 
particulares ou de 
lembranças dos 
membros de sua 
família e/ou de sua 
comunidade.  
 Identificar o contexto 
histórico dos espaços 
de convivência como 
elementos constituintes 
de sua identidade, 

Conhecer as histórias 
da família e da escola 
e identificar o papel 
desempenhado por 
diferentes sujeitos em 
diferentes espaços.  
 Identificar mudanças e 
permanências nas 
formas de organização 
familiar.  
Descrever e distinguir 
os seus papéis e 
responsabilidades 
relacionados à família, 
à escola e à 
comunidade.  
Identificar a relação 
entre as suas histórias 
e as histórias de sua 
família e de sua 
comunidade.  
Reconhecer o 
significado das 
comemorações e 
festas escolares, 
diferenciando-as das 

Identificar instrumentos 
e marcadores de 
tempo (relógios, 
calendários...) 
elaborados e ou 
utilizados por 
sociedades ou grupos 
de convívio em 
diferentes localidades.  
Identificar as 
diferenças entre os 
variados ambientes em 
que vive (doméstico, 
escolar e da 
comunidade), 
reconhecendo as 
especificidades dos 
hábitos e das regras 
que os regem.  
Identificar 
semelhanças e 
diferenças entre jogos 
e brincadeiras atuais e 
de outras épocas e 
lugares.  
Reconhecer o 

Reconhecer o 
significado das 
comemorações e 
festas escolares, 
diferenciando-as das 
datas festivas 
comemoradas no 
âmbito familiar ou da 
comunidade.  

 



 

 

reconhecendo as 
especificidades dos 
hábitos e das regras 
que os regem.  
 Reconhecer o 
significado das 
comemorações e 
festas escolares, 
diferenciando-as das 
datas festivas 
comemoradas no 
âmbito familiar ou da 
comunidade.  

datas festivas 
comemoradas no 
âmbito familiar ou da 
comunidade.  

 

significado das 
comemorações e 
festas escolares, 
diferenciando-as das 
datas festivas 
comemoradas no 
âmbito familiar ou da 
comunidade.  

 

ENSINO RELIGIOSO 

1° ANO –OBJETIVOS 
1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 

Identificar-se como 
parte de grupos 
sociais, desenvolvendo 
valores necessários 
para o convívio em 
sociedade, acolhendo 
e respeitando as 
semelhanças e 
diferenças entre o eu, 
o outro e o nós, bem 
como as semelhanças 
e diferenças físicas, 
culturais e religiosas de 
cada um.  
Reconhecer que o seu 
nome e o das demais 
pessoas os identificam 
e os diferenciam.  
Identificar e acolher 
sentimentos, 
lembranças, memórias 
e saberes individuais.  
Identificar as diferentes 
formas pelas quais as 
pessoas manifestam 
sentimentos, ideias, 
memórias, gostos e 
crenças em diferentes 
espaços.  
Reconhecer que os 
simbolismos estão 
presentes nas diversas 
formas de convivência 
humana.  
 

Identificar-se como 
parte de grupos 
sociais, desenvolvendo 
valores necessários 
para o convívio em 
sociedade, acolhendo 
e respeitando as 
semelhanças e 
diferenças entre o eu, 
o outro e o nós, bem 
como as semelhanças 
e diferenças físicas, 
culturais e religiosas de 
cada um.  
Identificar e acolher 
sentimentos, 
lembranças, memórias 
e saberes individuais.  
Identificar as diferentes 
formas pelas quais as 
pessoas manifestam 
sentimentos, ideias, 
memórias, gostos e 
crenças em diferentes 
espaços.  
Valorizar a diversidade 
de formas de vida.  
Reconhecer a 
alteridade como 
princípio orientador do 
relacionamento com o 
outro.  
Reconhecer que os 
simbolismos estão 
presentes nas diversas 
formas de convivência 
humana.  

Identificar-se como 
parte de grupos 
sociais, desenvolvendo 
valores necessários 
para o convívio em 
sociedade, acolhendo 
e respeitando as 
semelhanças e 
diferenças entre o eu, 
o outro e o nós, bem 
como as semelhanças 
e diferenças físicas, 
culturais e religiosas de 
cada um.  
Identificar as diferentes 
formas pelas quais as 
pessoas manifestam 
sentimentos, ideias, 
memórias, gostos e 
crenças em diferentes 
espaços.  
Identificar e acolher 
sentimentos, 
lembranças, memórias 
e saberes individuais.  
Reconhecer que os 
simbolismos estão 
presentes nas diversas 
formas de convivência 
humana.  
 

Identificar-se como 
parte de grupos 
sociais, desenvolvendo 
valores necessários 
para o convívio em 
sociedade, acolhendo 
e respeitando as 
semelhanças e 
diferenças entre o eu, 
o outro e o nós, bem 
como as semelhanças 
e diferenças físicas, 
culturais e religiosas de 
cada um.  
 Identificar e acolher 
sentimentos, 
lembranças, memórias 
e saberes individuais.  
Identificar as diferentes 
formas pelas quais as 
pessoas manifestam 
sentimentos, ideias, 
memórias, gostos e 
crenças em diferentes 
espaços.  
Identificar significados 
atribuídos a cantos 
considerados sagrados 
por diferentes culturas, 
tradições e expressões 
religiosas.  
Reconhecer que os 
simbolismos estão 
presentes nas diversas 
formas de convivência 
humana.  

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E 
PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 



 

 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: ARTES VISUAIS 

2° ANO – OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Criar, explorar e 
expressar-se a partir 
de temas e 
observação do meio 
ambiente.  
Identificar diferentes 
cores e experimentar 
materiais e suportes 
diversos da natureza.  
Explorar e reconhecer 
e identificar elementos 
constitutivos das artes 
visuais.  
 

Explorar diferentes 
tecnologias e recursos 
digitais nos processos 
de criação artística.  
Associar imagens de 
obras de arte 
tradicionais e 
contemporâneas com 
temas, contextos e 
pensamentos 
distintos, 
reconhecendo a 
diversidade cultural 
presente nas 
manifestações 
artísticas brasileiras. 
Criar formas artísticas, 
exercitando a 
imaginação e o 
potencial criativo.  
Conhecer as distintas 
matrizes estéticas e 
culturais locais e 
regionais.  
Conhecer os 
monumentos/pontos 
turísticos do Distrito 
Federal a fim de 
despertar o 
sentimento de 
pertencimento e a 
apropriação do 
patrimônio cultural e 
ambiental das regiões 
administrativas.  

Criar, explorar e 
expressar-se a partir 
de temas e 
observação do meio 
ambiente.  
Identificar diferentes 
cores e experimentar 
materiais e suportes 
diversos da natureza.  
Explorar e reconhecer 
e identificar elementos 
constitutivos das artes 
visuais.  
 

Explorar diferentes 
tecnologias e recursos 
digitais nos processos 
de criação artística.  
Associar imagens de 
obras de arte 
tradicionais e 
contemporâneas com 
temas, contextos e 
pensamentos distintos, 
reconhecendo a 
diversidade cultural 
presente nas 
manifestações artísticas 
brasileiras.  
Criar formas artísticas, 
exercitando a 
imaginação e o potencial 
criativo.  
Conhecer as distintas 
matrizes estéticas e 
culturais locais e 
regionais.  
Conhecer os 
monumentos/pontos 
turísticos do Distrito 
Federal a fim de 
despertar o sentimento 
de pertencimento e a 
apropriação do 
patrimônio cultural e 
ambiental das regiões 
administrativas.  
 

LINGUAGENS – ARTE: TEATRO 

2° ANO – OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Utilizar espaços 
culturais de 
comunicação artística 
teatral que estejam na 
cidade ou em regiões 
vizinhas.  
Apreciar diferentes 
formas de 
manifestações do 
teatro em diferentes 
contextos, conhecendo 
aspectos de formação 
de plateia.  

Interpretar 
personagens de 
narrativas teatrais para 
estimular a autocrítica, 
o senso estético e 
desenvolver a 
autodisciplina e 
liberdade de 
autoexpressão.  
Produzir individual e 
coletivamente textos 
dramáticos com início, 
meio e fim.  

Conhecer elementos 
da teatralidade e suas 
relações expressivas e 
compositivas.  
Produzir e encenar 
pequenas peças 
teatrais.  
 

Encenar pequenas 
cenas teatrais, 
utilizando máscaras 
com referências 
indígenas, africanas 
japonesas, gregas, 
indianas e outras.  
 



 

 

Criar cenas dramáticas 
por meio de histórias 
ou memórias utilizando 
o corpo.  
 

Reconhecer e 
compreender o teatro 
como fonte de cultura e 
sua relação com a 
história, respeitando as 
diversidades étnicas, 
religiosas, culturais e 
sociais.  

LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

2° ANO – OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Experimentar, 
conhecer e 
compartilhar de 
brincadeiras, jogos 
rítmicos e canções do 
contexto do estudante 
seja ele familiar, da 
comunidade e/ou da 
escola.  
Conhecer espaços 
culturais de dança da 
Região Administrativa 
circunvizinha à escola 
e identificar seus 
elementos 
constitutivos.  
Identificar as partes 
fracionadas do corpo e 
o corpo em sua 
totalidade no 
movimento.  
 Explorar as 
possibilidades de 
forma do corpo.  
Vivenciar 
improvisações em  
dança individualmente, 
em duplas e/ou trios.  
Compartilhar e refletir 
em grupo sobre as 
experiências 
vivenciadas nas 
atividades em sala.  
 

Experimentar 
movimentação a partir 
de elementos da 
natureza da fauna e da 
flora.  
Experimentar, 
conhecer e 
compartilhar de 
brincadeiras, jogos 
rítmicos e canções do 
contexto do estudante 
seja ele familiar, da 
comunidade e/ou da 
escola.  
Conhecer espaços 
culturais de dança da 
Região Administrativa 
circunvizinha à escola 
e identificar seus 
elementos 
constitutivos.  
Diferenciar ações de 
deslocamento das 
ações no espaço 
pessoal (cinesfera).  
Conhecer e 
experimentar 
elementos do espaço.  
Combinar percursos 
espaciais variados.  
Vivenciar 
improvisações em 
dança individualmente, 
em duplas e/ou trios.  
Compartilhar e refletir 
em grupo sobre as 
experiências 
vivenciadas nas 
atividades em sala.  
 
 

Improvisar danças 
inspiradas em obras 
artísticas de outras 
linguagens.  
Experimentar, 
conhecer e 
compartilhar de 
brincadeiras, jogos 
rítmicos e canções do 
contexto do estudante 
seja ele familiar, da 
comunidade e/ou da 
escola.  
Conhecer espaços 
culturais de dança da 
Região Administrativa 
circunvizinha à escola 
e identificar seus 
elementos 
constitutivos.  
Vivenciar 
improvisações em 
dança individualmente, 
em duplas e/ou trios.  
Compartilhar e refletir 
em grupo sobre as 
experiências 
vivenciadas nas 
atividades em sala.  
 

Experimentar, 
conhecer e 
compartilhar de 
brincadeiras, jogos 
rítmicos e canções do 
contexto do estudante 
seja ele familiar, da 
comunidade e/ou da 
escola.  
Conhecer espaços 
culturais de dança da 
Região Administrativa 
circunvizinha à escola 
e identificar seus 
elementos 
constitutivos.  
Vivenciar 
improvisações em 
dança individualmente, 
em duplas e/ou trios.  
Compartilhar e refletir 
em grupo sobre as 
experiências  
vivenciadas nas 
atividades em sala  
 

LINGUAGENS – ARTE: MÚSICA 

2° ANO – OBJETIVOS 

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



 

 

Apreciar e identificar 
diversas formas, 
gêneros e estilos de 
expressão musical, do 
contexto do estudante, 
seja ele familiar, da 
comunidade e/ou da 
escola.  
Valorizar e respeitar a 
diversidade musical 
como resgate da 
cultura popular e 
ampliação de 
repertório.  
Identificar os 
elementos constitutivos 
da música por meio de 
jogos, brincadeiras, 
canções e práticas 
diversas.  
Discriminar o silêncio 
como parte de 
sequências sonoras 
nas atividades de 
brinquedos sonoros e 
jogos folclóricos.  

Discriminar o silêncio 
como parte de 
sequências sonoras 
nas atividades de 
brinquedos sonoros e 
jogos folclóricos.  
Organizar as 
sonoridades por 
classificação de fontes 
sonoras, observando 
suas características.  
Improvisar em diversos 
contextos musicais 
(corpo, natureza, 
objetos, ambientes e 
instrumentos), como 
processo de criação.  
 

Discriminar o silêncio 
como parte de 
sequências sonoras 
nas atividades de 
brinquedos sonoros e 
jogos folclóricos. 
Explorar suas 
possibilidades vocais 
bem como os cuidados 
para a preservação da 
voz.  
Acompanhar música, 
utilizando instrumentos 
da bandinha e/ou 
confeccionados.  
Criar códigos próprios 
para representação 
sonora.  
 Propor temas para 
projetos temáticos 
musicais com seus 
pares para 
apresentações na 
escola.  
 

Discriminar o silêncio 
como parte de 
sequências sonoras 
nas atividades de 
brinquedos sonoros e 
jogos folclóricos.  
Utilizar diferentes 
tecnologias e recursos 
digitais (celular, 
filmadoras e 
gravadores em geral) 
nos processos de 
criação, improvisação 
musical, 
apresentações, 
apreciação e demais 
espaços, como registro 
das atividades 
musicais realizadas.  
 

LINGUAGENS – EDUCAÇÃO FÍSICA 

2° ANO – OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Desenvolver 
habilidades motoras 
fundamentais e suas 
combinações em 
contexto de jogos e 
brincadeiras.  
Desenvolver as 
habilidades perceptivo 
motoras por meio de 
jogos e brincadeiras.  
Conhecer jogos de 
tabuleiro tradicionais.  
Participar de danças e 
atividades rítmicas 
expressivas que 
possibilitem ampliação 
do equilíbrio, ritmo e 
expressividade.  
Compreender e 
reconhecer as 
diferenças individuais 
relacionadas ao corpo 
e o movimento 
respeitando nossa 
diversidade cultural e 
social.  

Conhecer jogos de 
tabuleiro tradicionais.  
Participar de danças e 
atividades rítmicas 
expressivas que 
possibilitem ampliação 
do equilíbrio, ritmo e 
expressividade.  
Compreender e 
reconhecer as 
diferenças individuais 
relacionadas ao corpo 
e o movimento 
respeitando nossa 
diversidade cultural e 
social.  
 

Vivenciar diferentes 
brincadeiras e jogos da 
cultura popular que 
propiciem a 
convivência coletiva 
com outras crianças e 
o uso de diversas 
linguagens de modo a 
valorizar a diversidade 
cultural do contexto 
comunitário e regional.  
Vivenciar situações-
problema de ordem 
corporal em diferentes 
contextos com o uso 
de regras simples, 
compartilhando 
momentos e 
sensações que 
promovam o 
desenvolvimento de 
vínculos afetivos, o 
respeito mútuo, a 
solidariedade e a 
autoconfiança.  
Conhecer jogos de 

Criar, com o auxílio do 
professor, brinquedos 
feitos de sucatas e 
material reciclável.  
Conhecer jogos de 
tabuleiro tradicionais.  
Participar de danças e 
atividades rítmicas 
expressivas que 
possibilitem ampliação 
do equilíbrio, ritmo e 
expressividade.  
Compreender e 
reconhecer as 
diferenças individuais 
relacionadas ao corpo 
e o movimento 
respeitando nossa 
diversidade cultural e 
social.  
 



 

 

 tabuleiro tradicionais.  
Participar de danças e 
atividades rítmicas 
expressivas que 
possibilitem ampliação 
do equilíbrio, ritmo e 
expressividade.  
Compreender e 
reconhecer as 
diferenças individuais 
relacionadas ao corpo 
e o movimento 
respeitando nossa 
diversidade cultural e 
social.  

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

2° ANO – OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Identificar as plantas 
mais significativas do 
cotidiano (plantas de 
casa, da escola, da 
horta, de plantações, 
plantas/árvores 
decorativas, árvores de 
sombra, árvores com 
balanço etc.), 
indicando os locais 
onde se desenvolvem.  
Descrever 
características de 
plantas que fazem 
parte cotidiano 
escolar/rural/urbano 
considerando: 
tamanho, forma, cor, 
cheiro, fase da vida e 
relacionar essas 
características aos 
locais onde habitam.  
Entender a importância 
da água para a vida no 
Planeta.  
Observar e registrar, 
por meio de 
experimentos, a 
importância da água e 
da luz para a 
manutenção da vida 
das plantas em geral.  
 

Recordar os animais 
mais significativos do 
cotidiano 
escolar/rural/urbano 
(animais domésticos, 
do campo, selvagens, 
insetos etc.), indicando 
os locais onde se 
desenvolvem e a 
relação deles com os 
seres humanos.  
Descrever 
características de 
animais que fazem 
parte do cotidiano, 
considerando: 
tamanho, forma, cor, 
cheiro, fase da vida, 
local que se 
desenvolve, 
pelagem/revestimento 
do corpo, presença de 
chifres, escamas, 
penas, garras, e 
relacionar essas 
características aos 
locais onde vivem.  
Compreender o Sol 
como fonte primária de 
energia para a vida na 
Terra.  
Relatar casos do 
cotidiano 
escolar/doméstico/rural 
nos quais a pouca 
intensidade luminosa 
e/ou a baixa 

Relatar casos nos 
quais a interferência 
humana causou 
desequilíbrios nas 
populações de animais 
e/ou plantas.  
Relatar, a partir de 
pesquisa na 
comunidade, os 
diferentes usos 
(alimentício, medicinal, 
construção, decorativo 
etc.) das plantas do 
cotidiano, identificando 
quais partes do vegetal 
são utilizados em cada 
caso.  
Identificar as principais 
partes de uma planta 
(raiz, caule, folhas, 
flores e frutos) e as 
funções que cada uma 
desempenha.  
Analisar a relação das 
plantas com o 
ambiente e demais 
seres vivos.  
 

Relatar como a 
existência ou ausência 
de plantas no ambiente 
escolar contribuiu com 
a qualidade de vida e 
bem-estar dos 
estudantes.  
 



 

 

disponibilidade de 
água prejudicou o 
desenvolvimento de 
plantas (Exemplo: 
ausência de gramíneas 
embaixo de árvores de 
copa frondosa).  

CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

2° ANO - OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Entender, propor e 
respeitar regras de 
convívio nos lugares de 
vivência e na região 
circunvizinha.  
Compreender a 
sociedade como agente 
transformador de 
paisagens, 
identificando 
características e 
funcionamento de 
paisagens urbanas e do 
campo.  
Desenvolver noções 
espaciais de 
localização, 
organização e distância 
a partir do espaço da 
escola em relação ao 
lugar de vivência, 
pontos de referência e 
outros.  
 

Conhecer o uso 
sustentável de 
recursos naturais e a 
reciclagem de 
diferentes recursos no 
âmbito familiar, na 
escola e na 
sociedade.  
Descrever diferentes 
modos de vida social, 
reconhecendo a 
importância do 
respeito às 
diferenças.  
Utilizar noções de 
localização espacial, 
orientação e legenda 
em situações 
cotidianas.  
Explorar registros 
históricos e 
cartográficos (mapas, 
guias de ruas, 
endereços, pontos de 
referência), 
observando seus 
usos sociais.  

Relacionar os meios 
de transporte, de 
comunicação e 
moradia às diferentes 
culturas existentes no 
Brasil.  
 

Identificar a divisão do 
trabalho realizada por 
diferentes grupos 
sociais, tendo em vista 
as atividades produtivas 
da região administrativa.  
Investigar atividades 
produtivas, profissões e 
ocupações de acordo 
com os costumes, 
modos e hábitos de vida, 
considerando questões 
de gênero.  
 

CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

2° ANO - OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Reconhecer 
semelhanças e 
diferenças entre jogos 
e brincadeiras atuais e 
de outras épocas e 
lugares.  
Apropriar-se da história 
de sua família, da 
escola e da 
comunidade, 
percebendo-se como 
cidadão pertencente a 
esses grupos e como 
sujeitos históricos.  
 

Reconhecer espaços 
de sociabilidade e 
identificar os motivos 
que aproximam e 
separam as pessoas 
em diferentes grupos 
sociais ou de 
parentesco.  
Selecionar situações 
cotidianas que 
remetam à percepção 
de mudança, 
pertencimento e 
memória. • Identificar e 
organizar, 

Compreender o sentido 
da alteridade, dando 
ênfase ao respeito às 
diferenças 
socioeconômicas, 
étnico-raciais, de 
gênero, de orientação 
sexual, de idade, 
culturais, dentre outras.  
Perceber e respeitar as 
diversidades 
socioculturais, 
políticas, étnico raciais 
e de gênero que 
compõem a sociedade 

Identificar diferentes 
formas de trabalho 
existentes na 
comunidade em que 
vive seus significados, 
suas especificidades, 
sua importância e 
impactos no ambiente 
causados por elas na 
comunidade em que 
vive.  
Reconhecer a 
importância dos 
trabalhos prestados 
com a comunidade 



 

 

temporalmente, fatos 
da vida cotidiana, 
usando noções 
relacionadas ao tempo 
(antes, durante e 
depois).  
Selecionar e 
compreender o 
significado de objetos e 
documentos pessoais 
e da família como 
fontes de memórias e 
histórias nos âmbitos 
pessoal, familiar, 
escolar e comunitário; 
discutindo as razões 
pelas quais alguns 
objetos são 
preservados e outros 
são descartados.  
Selecionar objetos e 
documentos pessoais 
e de grupos próximos 
ao seu convívio e 
compreender sua 
função, seu uso e seu 
significado.  

atual.  
 

(voluntariado e 
mutirão).  
 

ENSINO RELIGIOSO 

2° ANO - OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Reconhecer e 
distinguir a importância 
das religiosidades e 
seus símbolos nos 
diferentes espaços de 
convivência (familiar, 
social e outros), 
valorizando e 
respeitando a vida e a 
dignidade do ser 
humano.  
Identificar na 
convivência humana a 
possibilidade do agir 
ético em busca da 
percepção do sagrado 
conforme a crença de 
cada sujeito.  
Identificar e respeitar 
as diferentes formas de 
registro das memórias 
pessoais, familiares, 
escolares e religiosas 
(fotos, músicas, 
narrativas, álbuns…).  

Reconhecer e 
distinguir a importância 
das religiosidades e 
seus símbolos nos 
diferentes espaços de 
convivência (familiar, 
social e outros), 
valorizando e 
respeitando a vida e a 
dignidade do ser 
humano.  
Identificar na 
convivência humana a 
possibilidade do agir 
ético em busca da 
percepção do sagrado 
conforme a crença de 
cada sujeito.  
Reconhecer na 
convivência humana as 
ações voluntárias e o 
agir altruísta.  
Identificar e respeitar 
as diferentes formas de 
registro das memórias 

Reconhecer e 
distinguir a importância 
das religiosidades e 
seus símbolos nos 
diferentes espaços de 
convivência (familiar, 
social e outros), 
valorizando e 
respeitando a vida e a 
dignidade do ser 
humano.  
Identificar na 
convivência humana a 
possibilidade do agir 
ético em busca da 
percepção do sagrado 
conforme a crença de 
cada sujeito.  
Compreender a 
alteridade como 
princípio orientador do 
relacionamento com o 
outro.  
Exemplificar 
significados atribuídos 

Reconhecer e 
distinguir a importância 
das religiosidades e 
seus símbolos nos 
diferentes espaços de 
convivência (familiar, 
social e outros), 
valorizando e 
respeitando a vida e a 
dignidade do ser 
humano.  
Identificar na 
convivência humana a 
possibilidade do agir 
ético em busca da 
percepção do sagrado 
conforme a crença de 
cada sujeito.  
Identificar e respeitar 
as diferentes formas de 
registro das memórias 
pessoais, familiares, 
escolares e religiosas 
(fotos, músicas, 
narrativas, álbuns…).  



 

 

 pessoais, familiares, 
escolares e religiosas 
(fotos, músicas, 
narrativas, álbuns…).  
 

às danças e aos 
alimentos 
considerados sagrados 
por diferentes culturas, 
tradições e expressões 
religiosas.  
Identificar e respeitar 
as diferentes formas de 
registro das memórias 
pessoais familiares, 
escolares e religiosas 
(fotos, músicas, 
narrativas, álbuns…).  

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E 
PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 
EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 

LINGUAGENS – ARTE: ARTES VISUAIS 

3° ANO - OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Produzir trabalhos 
artísticos a partir de 
temas e observação do 
meio ambiente.  
Selecionar técnicas, 
materiais e suportes 
para a produção de 
imagens justificando 
suas escolhas a fim de 
desenvolver o 
processo criativo.  
Relacionar e 
compreender 
criticamente formas 
distintas das artes 
visuais tradicionais e 
contemporâneas 
locais, regionais e 
nacionais.  
 

Explorar a imaginação 
e a expressividade por 
meio de temas que 
contextualizem a ação 
criadora.  
Compreender as 
diferentes 
características das 
cores, como forma de 
elaborar novos 
parâmetros de 
conhecimento e 
observação da 
natureza.  
Conhecer os 
monumentos/pontos 
turísticos do Distrito 
Federal e suas 
motivações históricas a 
fim de despertar o 
sentimento de 
pertencimento e a 
apropriação do 
patrimônio cultural e 
ambiental das regiões 
administrativas.  

Analisar imagens de 
obras de arte 
tradicionais e 
contemporâneas 
brasileiras com temas, 
contextos e 
pensamentos, 
reconhecendo a 
diversidade cultural 
presente nas 
manifestações 
artísticas brasileiras 
para ampliar o 
repertorio cultural.  
Conhecer e identificar 
a diversidade cultural 
presente em 
manifestações 
artísticas brasileiras.  
 

Conhecer alguns 
fundamentos da 
linguagem visual, 
aplicando seus 
princípios na criação 
de trabalhos artísticos 
variados.  
Produzir diferentes 
imagens/composições 
por meio das mídias 
digitais.  
 

LINGUAGENS – ARTE: TEATRO 

3° ANO - OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Compreender 
diferentes formas de 
manifestações do 
teatro em diversos 
contextos, conhecendo 
aspectos de formação 
de plateia.  

Conhecer espaços 
culturais de 
comunicação artística 
teatral do Distrito 
Federal.  
Dramatizar cenas 
explorando desde a 

Produzir e encenar 
espetáculos teatrais.  
Produzir com 
autonomia textos de 
diferentes gêneros 
dramáticos com início, 
meio e fim.  

Conhecer cenas 
cotidianas das culturas 
indígenas, quilombolas 
e afro-brasileiras 
respeitando suas 
especificidades.  
 



 

 

Expressar-se 
cenicamente por meio 
do corpo, visando criar 
hábitos sociais, 
organizar ideias e 
pensamentos.  
 

teatralidade dos gestos 
e das ações do 
cotidiano até 
elementos de 
diferentes matrizes 
estéticas e culturais.  
Utilizar os elementos 
teatrais nas produções 
cênicas.  
Criar e interpretar 
personagens de 
narrativas teatrais para 
estimular a confiança 
em si mesmo, 
desenvolver a 
autodisciplina e 
liberdade de 
autoexpressão.  

 

LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

3° ANO - OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Conhecer, vivenciar e 
apreciar manifestações 
de dança do contexto 
do estudante seja ele 
familiar, da 
comunidade e/ou da 
escola.  
Conhecer as danças 
das diferentes matrizes 
culturais presentes no 
patrimônio artístico 
brasileiro.  
Conhecer as 
articulações do corpo e 
suas possibilidades de 
movimentação.  
Explorar e 
compreender as 
possibilidades de 
forma do corpo.  
Combinar ações 
corporais, com e sem 
deslocamento.  
Vivenciar propostas de 
criação coletiva.  
Vivenciar trocas e 
reflexão sobre as 
experiências de dança 
vivenciadas em grupo.  
 

Conhecer, vivenciar e 
apreciar manifestações 
de dança do contexto 
do estudante seja ele 
familiar, da 
comunidade e/ou da 
escola.  
Conhecer as danças 
das diferentes matrizes 
culturais presentes no 
patrimônio artístico 
brasileiro.  
Conhecer espaços 
culturais de Brasília 
com promoção ao 
sentimento de 
pertencimento à 
cidade.  
Reconhecer e 
identificar os 
elementos constitutivos 
dos espaços culturais e 
suas formas de 
funcionamento.  
Associar ações 
corporais explorando 
os elementos do 
espaço.  
Combinar ações 
corporais explorando 
percursos espaciais.  
Compor diversos 
percursos espaciais 
em diferentes 

Conhecer, vivenciar e 
apreciar manifestações 
de dança do contexto 
do estudante seja ele 
familiar, da 
comunidade e/ou da 
escola.  
Conhecer as danças 
das diferentes matrizes 
culturais presentes no 
patrimônio artístico 
brasileiro.  
Explorar a criação 
artística por meio de 
fotografias, vídeos, 
áudios e outros.  
Utilizar obras artísticas 
como inspiração para a 
criação em dança.  
Vivenciar propostas de 
criação coletiva.  
Vivenciar trocas e 
reflexão sobre as 
experiências de dança 
vivenciadas em grupo.  
 

 

Conhecer, vivenciar e 
apreciar manifestações 
de dança do contexto 
do estudante seja ele 
familiar, da 
comunidade e/ou da 
escola.  
Conhecer as danças 
das diferentes matrizes 
culturais presentes no 
patrimônio artístico 
brasileiro.  
Vivenciar propostas de 
criação coletiva.  
Vivenciar trocas e 
reflexão sobre as 
experiências de dança 
vivenciadas em grupo.  
 



 

 

variações de tempo.  
Vivenciar propostas de 
criação coletiva.  
Vivenciar trocas e 
reflexão sobre as 
experiências de dança 
vivenciadas em grupo.  

LINGUAGENS – ARTE: MÚSICA 

3° ANO - OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Trocar as 
experiências/vivências 
dos diversos 
gêneros/estilos 
musicais de seu 
contexto, 
reconhecendo sua 
diversidade cultural.  
Relacionar o silêncio 
contido nas sequências 
sonoras como 
elemento formador do 
ritmo (pausas) em 
atividades de 
percepção musical, 
livres ou guiadas.  
 

Trocar as 
experiências/vivências 
dos diversos  
gêneros/estilos 
musicais de seu 
contexto, 
reconhecendo sua 
diversidade cultural.  
Perceber e reconhecer 
diversas formas, 
gêneros e estilos de 
expressão musical da 
Região Administrativa 
na qual vive e/ou 
estuda.  
Relacionar o silêncio 
contido nas sequências 
sonoras como 
elemento formador do 
ritmo (pausas) em 
atividades de 
percepção musical, 
livres ou guiadas.  
 

Trocar as 
experiências/vivências 
dos diversos  
gêneros/estilos 
musicais de seu 
contexto, 
reconhecendo sua 
diversidade cultural.  
Utilizar 
adequadamente o 
potencial vocal no 
canto individual e/ou 
coletivo, fala, conto e 
reconto de histórias, 
nas atividades em sala, 
no geral.  
Analisar os elementos 
constitutivos da música 
em audições guiadas.  
Relacionar o silêncio 
contido nas sequências 
sonoras como 
elemento formador do 
ritmo (pausas) em 
atividades de 
percepção musical, 
livres ou guiadas.  
Compor repertório 
musical individual e/ou 
coletivo utilizando 
instrumentos da 
bandinha.  
Utilizar códigos 
próprios de registro 
musical, para  
representação sonora.  
 

Trocar as 
experiências/vivências 
dos diversos 
gêneros/estilos 
musicais de seu 
contexto, 
reconhecendo sua 
diversidade cultural.  
Utilizar diversas fontes 
sonoras em criações 
musicais: trilha sonora 
para peças de teatro, 
dança, contação de 
história, atividades 
corporais livres e/ou 
guiadas.  
Criar e produzir 
contextos 
sonoromusicais, 
utilizando 
intencionalmente os 
elementos constitutivos 
da música em peças 
teatrais, jogos, trilhas 
sonoras, histórias, 
brincadeiras, dentre 
outros que compõem o 
cotidiano escolar.  
Relacionar o silêncio 
contido nas sequências 
sonoras como 
elemento formador do 
ritmo (pausas) em 
atividades de 
percepção musical, 
livres ou guiadas.  
Elaborar projetos 
temáticos em coletivo 
com seus pares e 
professores para 
atividades musicais 
escolares.  
Apreciar criticamente 
atividades musicais 
realizadas e 



 

 

registradas por meio 
das tecnologias de 
mídia.  
Utilizar diferentes 
tecnologias e recursos 
digitais nos processos 
de criação, vivência, 
experenciação, 
apreciação, 
compartilhamento 
artístico.  

LINGUAGENS – EDUCAÇÃO FÍSICA 

3° ANO - OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Ampliar o repertório 
motor vivenciando 
diversas combinações 
de habilidades motoras 
fundamentais no 
contexto de jogos e 
brincadeiras.  
Aprimorar as 
habilidades 
perceptivomotora por 
meio de jogos e 
brincadeiras.  
Compreender regras 
dos jogos de tabuleiro 
tradicionais.  
 

Aprimorar as 
habilidades 
perceptivomotoras por 
meio de jogos e 
brincadeiras.  
Compreender regras 
dos jogos de  
tabuleiro tradicionais.  
 

Aprimorar as 
habilidades 
perceptivomotoras por 
meio de jogos e 
brincadeiras.  
Ampliar o 
conhecimento acerca 
de brincadeiras e jogos 
da cultura popular que 
propiciem a 
convivência coletiva 
com outras crianças e 
o uso de diversas 
linguagens de modo a 
valorizar a diversidade 
cultural do nosso país.  
Compreender 
situações-problema de 
ordem corporal em 
diferentes contextos 
com o uso e criação de 
regras, compartilhando 
momentos e 
sensações que 
promovam o 
desenvolvimento de 
vínculos afetivos, o 
respeito mútuo, a 
solidariedade e a 
autoconfiança.  
Compreender regras 
dos jogos de tabuleiro 
tradicionais.  
 
 
 

Aprimorar as 
habilidades 
perceptivomotoras por 
meio de jogos e 
brincadeiras.  
Construir e criar 
brinquedos e  
contexto de jogos e 
brincadeiras.  
Aprimorar as 
habilidades 
perceptivomotora por 
meio de jogos e 
brincadeiras.  
Compreender regras 
dos jogos de tabuleiro 
tradicionais.  
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

3° ANO - OBJETIVOS 

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



 

 

Elencar os animais 
mais frequentes nos 
cotidianos urbano e 
rural (animais 
domésticos, animais de 
pecuária e animais 
selvagens), 
identificando as suas 
principais 
características e  
destacando a relação 
desses animais com os 
seres humanos.  
Relatar desequilíbrios 
ambientais, 
destacando a 
influência humana em 
cada situação e os 
consequentes 
distúrbios às 
populações de animais 
envolvidas.  
Conhecer o ciclo de 
vida dos seres vivos.  
 

Identificar, com 
exemplos do cotidiano, 
a forma de reprodução 
e desenvolvimento dos 
animais domésticos.  
Reconhecer a 
reprodução como 
forma de continuidade 
das espécies  
 Reconhecer que os 
seres vivos passam 
por alterações ao longo 
do seu ciclo de vida.  
 

Identificar ocorrências 
que interferem no ciclo 
de vida dos animais e 
plantas. • Elencar 
animais que 
compartilham 
características 
externas similares, 
sugerindo categorias 
para aqueles mais 
semelhantes.  
 Diferenciar os animais 
por grandes grupos, 
dando destaque às 
características que os 
assemelham.  
Conhecer as classes 
dos animais 
vertebrados (peixes, 
anfíbios, répteis, aves 
e mamíferos), 
comparando as 
características que os 
situam em cada grupo 
taxonômico.  
 

Propor estratégias de 
preservação dos 
vertebrados do 
Cerrado, considerando 
as espécies mais 
afetadas pelas 
interferências 
destacando a relação 
desses animais com os 
seres humanos.  
Relatar desequilíbrios 
ambientais, 
destacando a 
influência humana em 
cada situação e os 
consequentes 
distúrbios às 
populações de animais 
envolvidas.  
Conhecer o ciclo de 
vida dos seres vivos.  
 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA 

3° ANO – OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Entender, propor e 
respeitar regras de 
convívio nos lugares 
de vivência, na região 
circunvizinha e na sua 
cidade.  
Estabelecer 
semelhanças e 
diferenças que existem 
entre o seu ambiente 
familiar, escolar e 
social.  
 

Identificar as atividades 
produtivas, profissões 
e ocupações que 
repercutem na 
natureza.  
Compreender a ação 
da sociedade nas 
questões 
socioambientais locais 
e em espaços 
distantes e seus 
impactos em diferentes 
espaços e tempos, 
reconhecendo a 
importância do cuidado 
e preservação do meio 
em que vive.  
Compreender a divisão 
do trabalho realizada 
por diferentes grupos 
sociais, considerando 
questões de gênero e 
tendo em vista as 
atividades produtivas 
da cidade e do campo.  

Relacionar a evolução 
dos meios de 
transporte e de 
comunicação, suas 
funções, a partir do 
avanço das 
tecnologias.  
Utilizar a linguagem 
cartográfica para se 
localizar, obter 
informações e 
interpretar a 
organização 
geográfica.  
 Explorar os diferentes 
tipos de mapas, suas 
aplicações, legendas e 
escalas.  
 

Identificar e comparar 
a organização 
geográfica da cidade 
de Brasília com outras 
cidades.  
Localizar, conhecer e 
comparar a realidade 
das relações 
socioeconômicas e 
culturais de grupos de 
diferentes origens e de 
povos de comunidades 
tradicionais nos seus 
lugares de vivência.  
 

 

CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 



 

 

3° ANO – OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Identificar os grupos 
populacionais que 
formam a cidade, o 
município e a região, 
as relações 
estabelecidas entre 
eles e os eventos que 
marcam a formação da 
cidade, como 
fenômenos migratórios 
(vida rural/vida 
urbana), 
desmatamentos, 
estabelecimento de 
grandes empresas etc.  
Selecionar, por meio 
da consulta de 
diversas fontes, e 
registrar 
acontecimentos 
ocorridos ao longo do 
tempo na cidade ou 
região em que vive.  
Identificar modos de 
vida na cidade e no 
campo no presente, 
comparando-os com os 
do passado.  
 

Identificar os 
patrimônios históricos 
e culturais de sua 
cidade ou região e 
discutir as razões 
culturais, sociais e 
políticas para que 
assim sejam 
considerados.  
Identificar os marcos 
históricos do lugar em 
que vive e 
compreender seus 
significados.  
Identificar os registros 
de memória na cidade 
(nomes de ruas, da 
região administrativa, 
monumentos, edifícios 
etc.), discutindo os 
critérios que explicam 
a escolha desses 
nomes.  
 

Compreender as 
diferenças entre o 
espaço público e o 
privado, enfatizando as 
instituições públicas e 
seus aspectos 
administrativos.  
Mapear os espaços 
públicos no lugar em 
que vive e identificar  
suas funções como 
equipamentos públicos 
sejam de lazer, 
administrativos, 
serviços, comunitários, 
cultura e religião, 
educação, saúde, 
infraestrutura, 
segurança pública, 
esporte, assistência 
social, entre outros.  
 

Identificar 
semelhanças e 
diferenças existentes 
entre comunidades de 
sua cidade ou região, e 
descrever o papel dos 
diferentes grupos 
sociais que as formam.  
Compreender as 
diferenças entre  
o espaço público e o 
privado e mapear os 
espaços públicos no 
lugar em que vive 
(ruas, praças, escolas, 
hospitais, prédios do 
governo etc.) e 
identificar suas 
funções.  
Identificar as áreas de 
conservação 
ambiental, 
compreendendo a 
importância de sua 
preservação.  
Identificar diferenças 
entre formas de 
trabalho realizadas na 
cidade e no campo, 
considerando também 
o uso da tecnologia 
nesses diferentes 
contextos e comparar 
as relações de trabalho 
do presente com as de 
outros tempos e 
espaços, analisando 
mudanças e 
permanências.  
Identificar mudanças 
que ocorreram em 
profissões, produtos e 
serviços em sua 
comunidade, ao longo 
do tempo.  
 
 
 
 

ENSINO RELIGIOSO 

3° ANO – OBJETIVOS 

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



 

 

fenômeno religioso 
como expressão do 
sagrado presente na 
diversidade cultural e 
religiosa da 
comunidade.  
Compreender e 
exercer a alteridade 
como princípio 
orientador do 
relacionamento com o 
outro.  
 

fenômeno religioso 
como expressão do 
sagrado presente na 
diversidade cultural e 
religiosa da 
comunidade.  
Compreender e 
exercer a alteridade 
como princípio 
orientador do 
relacionamento com o 
outro.  
 

fenômeno religioso 
como expressão do 
sagrado presente na 
diversidade cultural e 
religiosa da 
comunidade.  
Compreender e 
exercer a alteridade 
como princípio 
orientador do 
relacionamento com o 
outro.  
Identificar, caracterizar 
e respeitar os 
diferentes espaços e 
territórios religiosos de 
diferentes tradições e 
movimentos religiosos 
como locais de 
realização das práticas 
celebrativas.  
Identificar, caracterizar 
e respeitar práticas 
celebrativas 
(cerimônias, orações, 
festividades, 
peregrinações, entre 
outras) como parte 
integrante do conjunto 
das diferentes 
manifestações 
religiosas de várias 
culturas e sociedades.  

fenômeno religioso 
como expressão do 
sagrado presente na 
diversidade cultural e 
religiosa da 
comunidade.  
Compreender e 
exercer a alteridade 
como princípio 
orientador do 
relacionamento com o 
outro.  
Reconhecer, 
caracterizar e respeitar 
as indumentárias 
(roupas, acessórios, 
símbolos, pinturas 
corporais) utilizadas 
em diferentes 
manifestações e 
tradições religiosas, 
bem como elementos 
integrantes das 
identidades religiosas.  
 

 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA 
OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 
LINGUAGENS – LÍNGUA PORTUGUESA 

4° ANO – OBJETIVOS 

ORALIDADE 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
- Planejar a fala, 
selecionando e 
monitorando o uso de 
recursos (tipo de 
vocabulário, pronúncia, 
entonação, gestos etc.) 
adequados ao gênero 
oral a ser produzido.  
- Discutir tema em 
grupo, defendendo 
ponto de vista 
(argumentos) e 
elaborando síntese 
sobre o assunto 

- Entrevistar com o 
intuito de esclarecer 
dúvidas ou ampliar 
conhecimento.  
- Interpretar oralmente 
pinturas e obras 
literárias e de arte 
conhecidas.  
 

- Estruturar e produzir 
textos jornalísticos e 
publicitários, oralmente 
ou em meio digital, 
considerando a 
situação comunicativa e 
o tema/ 
assunto/finalidade do 
texto.  
- Relatar para a turma 
alguma experiência 
vivida.  
- Recitar e expor temas 
estudados em 

- Representar cenas de 
textos dramáticos, 
reproduzindo as falas 
das personagens, de 
acordo com as rubricas 
de interpretação e 
movimento indicadas 
pelo autor.  
 



 

 

debatido.  
 

apresentações, feiras 
culturais, exposições ou 
em outras atividades.  

LEITURA E ESCRITA 

- Ler com fluência e 
compreensão  
diversos gêneros 
textuais.  
- Adequar 
procedimentos de 
leitura (destacar 
informações 
importantes, analisar o 
contexto de produção, 
etc) a objetivos da 
própria leitura.  
- Antecipar conteúdos 
de textos a serem lidos, 
em função de seu 
suporte, gênero e 
contextualização.  
- Antecipar informações 
sobre assuntos durante 
a leitura de texto.  
- Selecionar 
informações 
significativas ou 
relevantes para 
compreensão do texto 
lido.  
 

- Buscar pistas textuais, 
intertextuais e 
contextuais para ler nas 
entrelinhas (fazer 
inferências), ampliando 
a compreensão.  
- Destacar no texto, 
elementos linguísticos, 
verificando a validade 
de hipóteses 
levantadas.  
- Construir a 
compreensão global do 
texto lido, unificando e 
inter-relacionando 
informações explícitas 
e implícitas, produzindo 
inferências e validando 
ou não (verificação) 
hipóteses levantadas.  
- Estabelecer relações 
entre o texto e outros 
textos 
(intertextualidade) e 
recursos de natureza 
suplementar que 
acompanham (gráficos, 
tabelas, desenhos, 
fotos etc.) no processo 
de compreensão e 
interpretação do texto.  
- Compreender o que 
ouve, argumentando, 
comparando e 
concluindo.  

- Compreender a 
especificidade do texto 
literário, lidando com 
seus elementos 
estéticos e discursivos.  
- Reconhecer a 
especificidade da 
autoria, a relação 
intrínseca entre autor e 
obra.  
- Perceber que textos 
literários mobilizam 
desejos humanos, 
inclusive o desejo de 
expressar-se.  
 

- Descrever e valorizar  
obras decorrentes da 
cultura popular em 
publicações antigas e 
atuais.  
- Perceber no texto 
figuras de linguagens 
(metáfora, antítese 
etc.).  
- Ler e interpretar 
diversos textos 
literários, identificando o 
uso dos mesmos em 
contextos variados.  
 

ESCRITA / PRODUÇÃO DE TEXTO 

Planejar a escrita do 
texto considerando o 
tema central, o gênero 
textual e os prováveis 
destinatários/ 
interlocutores.  
Escrever textos em 
diferentes gêneros de 
acordo com a finalidade 
da situação 
comunicativa: convidar 
(gênero-convite), 
informar (gêneros-
cartaz, bilhete, notícia, 
etc.) instruir (gêneros, 

Apropriar-se de 
diferentes 
procedimentos 
necessários ao ato de 
escrever (compreender 
aspectos notacionais e 
discursivos), 
considerando a 
diversidade de gêneros 
que circulam em 
sociedade.  
Aplicar vocabulário 
específico ao gênero 
textual produzido.  
Considerar a morfologia 

Produzir, revisar e 
reescrever textos 
considerando sua 
estrutura: paragrafação, 
marginação e título 
procurando demonstrar 
clareza e coerência nas 
informações 
registradas, 
observando sinais de 
pontuação e sua 
relação com o sentido 
produzido no texto.  
 

Produzir, revisar e 
reescrever textos 
considerando sua 
estrutura: paragrafação, 
marginação e título 
procurando demonstrar 
clareza e coerência nas 
informações 
registradas, observando 
sinais de pontuação e 
sua relação com o 
sentido produzido no 
texto.  
 



 

 

receita, regra de jogo, 
etc.).  
Escrever textos 
atentando-se para 
elementos que 
compõem a estrutura e 
a apresentação de 
cada gênero (o que 
compõe uma fábula, 
um poema, uma 
notícia, uma regra de 
jogo etc.).  
Escrever textos em 
gêneros que 
apresentem em sua 
organização interna 
diferentes modos 
(tipos) textuais: 
narração, descrição, 
argumentação, 
instrução, relatos e 
exposição, sem 
necessidade de 
classificação pelo tipo.  
Refletir, revisar e 
reescrever textos 
produzidos 
considerando um ou 
mais aspectos a seguir: 
organização em 
parágrafos (quando for 
o caso), sequência 
lógica de ideias, 
coerência e coesão, 
pontuação, escrita 
correta das palavras 
etc.  

de palavras em 
situações de uso da 
escrita, construindo 
significados a partir do 
código escrito e seu 
contexto.  
Desenvolver autonomia 
para revisar o próprio 
texto durante e depois 
do processo de escrita.  
Reconhecer diferenças 
entre organização de 
textos em 
estrofes/versos e em 
prosa com uso de 
parágrafos.  
 

ANÁLISE LINGUISTICA / SEMIÓTICA 

Reconhecer 
regularidades e 
irregularidades 
ortográficas aplicadas 
em produção de texto.  
Reconhecer 
indicadores que 
permitam situar a 
cadeia cronológica: 
localizadores 
temporais, tempos 
verbais e advérbios etc.  
Usar a variedade 
linguística apropriada à 
situação de produção 
de texto, fazendo 
escolhas adequadas 

Construir significados a 
partir do texto escrito e 
seu contexto.  
Consultar dicionários 
enciclopédias e 
gramáticas sempre que 
necessário, em 
momentos de leitura e 
escrita ampliando seus 
conhecimentos.  
 

Construir significados a 
partir do texto escrito e 
seu contexto.  
Consultar dicionários 
enciclopédias e 
gramáticas sempre que 
necessário, em 
momentos de leitura e 
escrita ampliando seus 
conhecimentos.  
 

Construir significados a 
partir do texto escrito e 
seu contexto.  
Consultar dicionários 
enciclopédias e 
gramáticas sempre que 
necessário, em 
momentos de leitura e 
escrita ampliando seus 
conhecimentos.  
 



 

 

quanto a vocabulário e 
gramática.  
Utilizar a língua escrita 
como meio de 
informação e de 
transmissão de cultura 
e como instrumento 
para planejar e realizar 
tarefas concretas em 
diversas situações 
comunicativas.  

LINGUAGENS – ARTE: ARTES VISUAIS 

4° ANO – OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Reconhecer e valorar a 
influência de distintas 
matrizes estéticas e 
culturais das artes 
visuais nas 
manifestações artísticas 
das culturas locais, 
regionais e nacionais.  
Conhecer obras de arte 
sobre a diversidade 
cultural presente no 
Distrito Federal.  
Pesquisar e exercitar as 
diferentes propriedades 
da cor.  
Conhecer os 
fundamentos da 
linguagem visual e 
aplicar seus princípios 
em criação de trabalhos 
artísticos variados.  
Apreciar obras 
artísticas, observando 
fundamentos da 
linguagem visual a fim 
de estabelecer 
conceitos e significados 
propostos.  
Pesquisar e conhecer 
três dos maiores 
protagonistas na cena 
da construção de 
Brasília, estabelecendo 
a relação de elementos 
visuais como formas 
geométricas, volume, 
equilíbrio, e dinâmica 
de cores e traços 
(linhas) com a 
Arquitetura.  

Conhecer o patrimônio 
artístico do Distrito 
Federal.  
Frequentar espaços 
culturais diversos.  
Selecionar técnicas, 
materiais e suportes 
para a produção de 
imagens justificando 
suas escolhas a fim de 
desenvolver o processo 
criativo.  
Conhecer diferentes 
imagens/ composições 
por meio das mídias 
digitais.  
 

Analisar imagens de 
obras de arte 
tradicionais e 
contemporâneas 
brasileiras com temas, 
contextos e 
pensamentos, 
reconhecendo a 
diversidade cultural 
presente nas 
manifestações artísticas 
para ampliar o 
repertório cultural.  
Reconhecer processos 
de criação, explorando 
pensamentos, emoções 
e percepções para 
instigar a reflexão, a 
sensibilidade, a 
imaginação, a intuição, 
a curiosidade e a 
flexibilidade.  
 

Identificar o processo 
de construção das 
produções realizadas 
individual ou 
coletivamente, 
demonstrando atitude 
de respeito frente aos 
seus trabalhos e dos 
colegas.  
Valorizar o patrimônio 
cultural, material e 
imaterial, de culturas 
diversas, em especial a 
brasileira, incluindo-se 
suas matrizes 
indígenas, africanas e 
europeias, de 
diferentes épocas, 
favorecendo a 
construção de 
vocabulário e repertório 
relativos às  
Diferentes linguagens 
artísticas.  
 

LINGUAGENS – ARTE: TEATRO 



 

 

4° ANO – OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Experienciar diferentes 
formas de 
manifestações do teatro 
em diversos contextos, 
observando os 
aspectos de plateia.  
Combinar movimentos 
corporais e vocais em 
atividades cênicas em 
grupo ou individual.  
 

Produzir textos 
dramáticos e encená-
los expressando-se por 
meio do corpo, voz e 
sensações.  
Identificar as diferentes 
modalidades teatrais.  
Reconhecer e 
experienciar os 
elementos teatrais em 
espetáculos cênicos.  
 

Explorar diferentes 
tecnologias e recursos 
digitais em produções 
cênicas.  
 

Vivenciar cenas 
cotidianas das culturas 
indígenas, ciganas, 
quilombolas e afro-
brasileiras dos grupos 
que residem no Distrito 
Federal e entorno 
respeitando suas 
especificidades.  
Criar e exercitar novas 
formas de linguagens 
corporal e cênica a 
partir do circo 
(palhaçadas/clown por 
meio da definição de 
um personagem.  

LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

4° ANO – OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Conhecer, vivenciar e 
apreciar manifestações 
de dança da cultura 
local e regional.  
Pesquisar a diversidade 
cultural presente nas 
manifestações de 
dança brasileira.  
Conhecer espaços 
culturais do Distrito 
Federal, em especial 
aqueles voltados para 
as práticas de dança.  
Identificar elementos 
constitutivos do espaço 
cultural teatral.  

Conhecer os campos 
de atuação profissional 
da área de dança.  
Estabelecer relações 
entre o movimento das 
partes do corpo, 
movimentos parciais, e 
do corpo na totalidade, 
movimentos totais.  
Ampliar as 
possibilidades de 
experimentação das 
formas do corpo.  
Ampliar o repertório de 
experimentação de 
ações corporais.  

Conhecer e vivenciar os 
elementos do espaço.  
Combinar variações de 
tempo dos movimentos.  
Vivenciar propostas de 
criação coletiva em 
dança em pequenos e 
grandes grupos.  
Experimentar 
movimentos a partir de 
estímulos internos 
(pessoais).  
 

Utilizar obras artísticas 
(músicas, peças 
teatrais, literatura, artes 
visuais) como 
inspiração para a 
criação em dança.  
Refletir sobre os 
momentos de criação 
em dança vivenciados.  
Compreender a dança 
como um fazer 
processual 
identificando suas 
etapas.  
 

LINGUAGENS – ARTE: MÚSICA 

4° ANO - OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Apreciar estilos e 
gêneros musicais no 
contexto da formação 
da sociedade brasileira.  
Perceber e reconhecer 
elementos dos vários 
gêneros e estilos da 
expressão musical do 
contexto da origem do 
DF.  
Combinar gêneros e 
estilos musicais do DF 
para expressar sua 
diversidade cultural 
desde sua origem, por 

Perceber suas 
potencialidades vocais 
na interpretação de 
obras musicais.  
Analisar os elementos 
constitutivos da música 
referentes ao ritmo, 
intensidade e altura, 
identificando-os no 
repertório individual e 
coletivo da sala de 
aula.  
Explorar, por meio da 
escuta atenta de obras 
musicais, a importância 

Tocar instrumentos da 
bandinha, de maneira 
organizada e 
intencional em projetos 
temáticos, relacionando 
gêneros/estilos 
musicais diversos.  
Executar músicas com 
instrumentos da 
bandinha como fundo 
na montagem de 
espetáculos.  
Codificar 
sistematicamente as 
músicas tocadas com 

Registrar, em 
multimídia, produções 
musicais criadas pelos 
pares e coletivo da 
comunidade escolar 
utilizando os conteúdos 
musicais desenvolvidos 
para apreciação crítica.  
Visitar e conhecer 
espaços 
musicais/culturais do 
Distrito Federal e 
entorno para 
apreciação e ampliação 
de repertório cultural.  



 

 

meio das demais 
linguagens artísticas 
(artes visuais, dança e 
teatro).  
 

e a função do silêncio 
como parte da estrutura 
musical em diferentes 
gêneros/estilos 
musicais.  

os instrumentos da 
bandinha, simbolizando 
cada instrumento 
utilizado com registro 
próprio.  

 

LINGUAGENS – EDUCAÇÃO FÍSICA 

4° ANO – OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Conhecer, por meio de 
múltiplas linguagens 
(corporal, oral, escrita e 
audiovisual), as 
brincadeiras e os jogos 
populares do Distrito 
Federal e de matriz 
indígena e africana, 
explicando suas 
características e a 
importância desse 
patrimônio histórico 
cultural na preservação 
das diferentes culturas.  
Identificar situações de 
injustiça e preconceito 
geradas e/ou presentes 
no contexto dos jogos e 
demais práticas 
corporais e discutir 
alternativas para 
superá-las.  

Experimentar 
movimentos 
psicomotores ligados à 
força, à resistência, ao 
equilíbrio e à 
coordenação motora 
fina e grossa.  
Vivenciar momentos de 
autonomia e criação 
lúdica.  
 

Experimentar e fruir, de 
forma individual e 
coletiva, diferentes 
atividades adaptadas 
relacionadas aos 
esportes, lutas e 
ginástica.  
Participar de atividades 
adaptadas de esportes, 
lutas e ginásticas 
criando estratégias 
individuais e coletivas, 
prezando pelo 
protagonismo e 
trabalho coletivo.  
 

Experimentar e fruir 
diferentes ritmos a partir 
das danças e 
manifestações 
populares regionais de 
matrizes africanas e 
indígenas.  
Identificar e perceber as 
relações da atividade 
física com o corpo, 
respeitando as 
características de 
gênero e biótipos.  
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

4° ANO – OBJETIVOS 

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

MATÉRIA E ENERGIA 

Apontar situações 
cotidianas nas  
quais é possível 
identificar misturas 
(café com leite, água e 
sabão, leite e chocolate 
em pó, água e sal, 
água e óleo, resíduos 
de poluição no ar, no 
solo e na água etc.).  
 

Identificar as misturas 
com base em  
propriedades físicas 
observáveis como 
temperatura de fusão, 
temperatura de 
ebulição, densidade e 
número de fases, 
reconhecendo suas 
composições.  
Criar situações para 
observar as alterações 
das propriedades 
físicas das substâncias 
e misturas. Exemplo: 
água pura vs. água 
com sal  
 

Discutir situações em 
que os materiais sofrem  
transformações quando 
submetidos a 
determinadas 
condições de 
temperatura, luz e 
umidade. Exemplo: 
desbotamento de 
pinturas e roupas, 
ferrugem, 
amolecimento e 
endurecimento de 
materiais etc.).  
Testar, utilizando 
linguagem científica e 
diferentes formas de 
registros, as 
transformações que 
ocorrem em materiais 

Relatar situações em 
que se  
observam 
transformações 
irreversíveis dos 
materiais ocasionadas 
por variações de 
temperatura.  
Testar e concluir que, 
ao ser submetida a 
certas condições de 
temperatura, a matéria 
pode sofrer 
transformações 
reversíveis (como 
mudanças no estado 
físico da água) e 
irreversíveis (como o 
cozimento do ovo, a 
queima do papel etc.).  



 

 

do dia a dia quando 
submetidos a certas 
condições de 
temperatura 
(aquecimento/resfriame
nto), de radiação (luz) e 
de umidade.  
Investigar técnicas para 
redução dos efeitos das 
variações de 
temperaturas, da 
incidência de radiação 
e da umidade sobre os 
materiais 
(Exemplos.:utilização 
de resinas, de vernizes, 
técnicas de curagem, 
vulcanização etc.).  

 

VIDA E EVOLUÇÃO 

Apresentar exemplos 
do cotidiano de forma a 
ilustrar as relações de 
predação entre os 
animais.  
Elaborar uma cadeia 
alimentar simples, 
considerando os 
exemplos de predação 
elencados.  
Discutir sobre os 
animais herbívoros, em 
especial os 
invertebrados, 
(artrópodes, anelídeos, 
moluscos), para incluí-
los na cadeia alimentar, 
destacando sua 
posição (nível trófico).  
Selecionar um bioma 
brasileiro como 
referência para elaborar 
uma cadeia alimentar 
simples, destacando a 
radiação solar como 
fonte primária de 
energia a todos seres 
vivos e os 
decompositores como 
os seres que garantem 
a ciclagem de 
nutrientes nos 
ecossistemas.  
 

Reconhecer o papel do 
Sol como fonte primária 
de energia para a 
produção de alimentos.  
Elaborar uma teia 
alimentar do bioma 
Cerrado, destacando as 
interações tróficas e 
com exemplos de 
animais que se 
alimentam em 
diferentes níveis 
tróficos.  
Demonstrar por meio 
de dinâmicas, jogos, 
brincadeiras etc., a 
perda energética entre 
níveis tróficos.  
Apresentar registros de 
extinção ou diminuição 
significativa de 
espécies do Cerrado, 
avaliando o impacto 
desse desequilíbrio na 
teia alimentar e no 
ecossistema.  
Empregar a dinâmica 
de perda energética e 
fluxo de energia nas 
cadeias alimentares 
para compará-la com o 
ciclo da matéria.  
Descrever e destacar 
semelhanças e 
diferenças entre o ciclo 
da matéria e o fluxo de 

Elaborar dinâmicas que 
ilustrem as 
consequências 
ecológicas para um 
ecossistema que teve 
interrompida a ciclagem 
de nutrientes.  
Levantar percepções 
da comunidade acerca 
dos micro-organismos e 
da sua importância 
para a vida na Terra, 
refletindo se há 
impressões distorcidas 
acerca da importância e 
ubiquidade desses 
seres.  
Investigar se há algum 
ambiente ou ser vivo, 
no planeta Terra, que 
não é povoado por e/ou 
não interage com os 
micro-organismos  
 

Reconhecer que os 
seres do Reino 
Animalia, desde seu 
surgimento no Planeta, 
sempre coexistiram 
com as bactérias, 
considerando que este 
segundo grupo surgiu 
na Terra há mais tempo 
e que mantém uma 
relação íntima com 
todos os animais.  
Investigar a importância 
dos microorganismos, 
em especial das 
bactérias, para a 
manutenção da vida na 
Terra.  
Reconhecer que 
nenhum animal é capaz 
de se desenvolver sem 
o suporte dos micro-
organismos, em 
especial das bactérias.  
Conhecer processos de 
produção de alimentos, 
combustível e 
medicamentos 
auxiliados por micro-
organismos.  
Formular 
representações do 
planeta Terra caso os 
micro-organismos 
desapareçam.  
Investigar e mapear a 



 

 

energia entre os 
componentes vivos e 
não vivos de um 
ecossistema.  
Compreender o papel 
dos fungos e bactérias 
no processo de 
decomposição.  
 

comunidade em busca 
de doenças causadas 
por infecções de micro-
organismos.  
Reconhecer que, 
apesar de sua 
ubiquidade, apenas 
uma pequena parcela 
dos micro-organismos 
causa doenças.  
Investigar as formas de 
transmissão de 
doenças infecciosas, 
propondo atitudes e 
medidas adequadas 
para sua prevenção.  

TERRA E UNIVERSO 

Observar as posições 
do nascente e do 
poente do Sol e 
identificar os pontos 
cardeais Leste-Oeste e 
Norte e Sul.  
Conhecer e saber fazer 
o uso de bússolas e 
aplicativos móveis de 
GPS para identificar os 
pontos cardeais.  
Identificar os pontos 
cardeais a partir de 
observações e registros 
de diferentes posições 
relativas do Sol e da 
sombra de uma vara 
(gnômon) e compará-
los com as indicações 
dos pontos cardeais 
obtidas por meio de 
uma bússola e 
aplicativos de GPS. 
Localizar as posições 
relativas da escola, da 
cidade e do DF 
utilizando cartas e 
mapas.  
 

Comparar os 
calendários de 
diferentes civilizações 
identificando as 
referências utilizadas 
para contagem da 
passagem do tempo 
em cada cultura.  
Reconhecer as fases 
da Lua e sua 
periodicidade através 
de registros das formas 
aparentes ao longo do 
mês e compreender o 
que são e como 
ocorrem.  
Caracterizar os 
movimentos de rotação 
e translação da Terra.  
 

Associar os 
movimentos cíclicos da 
Lua e da Terra a 
períodos regulares de 
tempo.  
 

Compreender como as 
diferentes culturas 
utilizavam os 
movimentos ciclos da 
Lua e da Terra na 
construção de 
calendários e como 
surgiu os anos 
bissextos em nosso 
calendário.  
Saber utilizar 
simulações dos 
movimentos de rotação 
e translação da Terra e 
da inclinação de seu 
eixo imaginário na 
compreensão das 
estações do ano.  
 

CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

4° ANO – OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Reconhecer o Distrito 
Federal a partir de sua 
história, seus símbolos, 
seu sistema 
administrativo, 

Identificar as atividades 
econômicas do DF e 
suas relações com a 
saúde, a qualidade de 
vida, bem como a 

Utilizar procedimentos 
básicos de observação, 
descrição, registro, 
comparação, análise e 
síntese na coleta e 

Relacionar as 
características 
socioculturais e 
territorialidades de 
grupos de diferentes 



 

 

percebendo a 
pluralidade cultural, a 
biodiversidade, as 
atividades econômicas 
e suas relações com a 
qualidade de vida e a 
sustentabilidade.  
Perceber as relações 
de interdependência 
entre a cidade e o 
campo, comparando os 
diferentes modos de 
vida desses grupos 
sociais.  
Compreender a 
formação espacial das 
regiões administrativas 
do DF.  
Analisar os aspectos da 
ocupação, as condições 
de moradia e o índice 
de qualidade de vida 
das Regiões 
Administrativas do DF.  
Identificar o papel da 
sociedade na 
transformação do 
espaço geográfico, 
conhecendo as 
manifestações 
cotidianas naturais e as 
produzidas pelas 
sociedades na 
modificação das 
paisagens.  
Comparar os usos dos 
diferentes tipos de 
tecnologia em seu 
cotidiano.  

sustentabilidade 
ambiental.  
 

tratamento da 
informação, seja por 
meio de fontes escritas 
ou imagéticas. • Aplicar 
a linguagem 
cartográfica para obter 
e representar 
informações, 
comparando com 
outros lugares de 
vivência.  
 

origens, no campo e na 
cidade, compreendendo 
a importância de 
valorizar a cultura, as 
diversidades e 
diferenças, 
identificando as 
contribuições para a 
cultura local.  
 

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA 
OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE 

EIXOS INTEGRADORES: ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTO/LUDICIDADE 
LINGUAGENS – ARTE: TEATRO 

5° ANO – OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Conhecer espaços 
culturais históricos de 
comunicação artística 
nas regiões do Brasil.  
Pesquisar e conhecer os 
principais dramaturgos e 
atores teatrais do Brasil.  
 

Experienciar e 
comparar diferentes 
formas de 
manifestações do 
teatro em diversos 
contextos, observando 
os aspectos de plateia.  
Compor movimentos 
corporais e vocais em 
atividades cênicas em 

 Encenar textos 
dramáticos de peças 
brasileiras 
expressando-se por 
meio do corpo, voz e 
sensações.  
Produzir peças teatrais 
com definição de 
elenco (atores, diretor, 
sonoplasta, cenógrafo).  

Identificar e 
compreender as 
influências das culturas 
indígenas e afro-
brasileiras, marcadas 
pela diversidade de 
rituais, mitos e 
imaginários, 
entendendo a função 
do corpo como 



 

 

grupo ou individual.  
 

Utilizar diferentes 
tecnologias e recursos 
digitais em produções 
cênicas.  
 

elemento expressivo 
das relações pessoais.  
Produzir e exercitar 
novas formas de 
linguagens corporal e 
cênica a partir do circo 
(palhaçadas/clown) por 
meio da criação de 
personagens e ter a 
possibilidade de brincar 
com outra 
personalidade.  

LINGUAGENS – ARTE: DANÇA 

5° ANO – OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Conhecer as 
manifestações de dança 
das regiões do Brasil.  
Adquirir repertório relativo 
às diferentes 
manifestações de dança 
de matrizes indígenas, 
africanas e europeias.  
Conhecer possibilidades 
alternativas de espaços 
cênicos urbanos e seus 
elementos constitutivos.  
Explorar jogos eletrônicos 
de dança.  
 

Explorar diferentes 
posturas corporais, 
alternando as partes do 
corpo que o apoiam 
sobre o solo.  
Identificar e 
caracterizar as formas, 
as ações corporais, as 
estruturas espaciais e 
temporais mais 
presentes nas 
manifestações de 
dança das diferentes 
matrizes culturais 
brasileiras.  
Identificar as 
qualidades do fator de 
movimento peso e as 
atitudes com relação à 
gravidade.  

Vivenciar propostas de 
criação coletiva em 
dança.  
Experimentar 
movimentos a partir de 
diferentes estímulos 
narrativos e factuais.  
Explorar a criação 
artística por meio de 
fotografias, vídeos, 
áudios e outros.  
 

Vivenciar momentos de 
reflexão sobre as 
experiências de criação 
em dança, 
compreendendo as 
etapas de seu 
processo de criação.  
 

LINGUAGENS – ARTE: MÚSICA 

5° ANO – OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Utilizar gêneros e estilos 
da expressão musical no 
contexto das tradições 
orais, em pesquisas 
musicais.  
Conhecer elementos dos 
vários gêneros e estilos 
musicais do repertório 
das regiões do Brasil.  
Montar espetáculos 
temáticos para execução 
de composições 
individuais e/ou coletivas 
utilizando diversas fontes 
sonoras.  
 

Reconhecer sua 
tessitura vocal com 
base em registros 
sonoros graves e 
agudos.  
Selecionar 
intencionalmente os 
elementos constitutivos 
da música em criações 
musicais com o 
propósito de evocar 
determinada emoção 
(medo, raiva, tensão, 
calma, dentre outras).  
Executar livremente 
cantigas e canções do 
repertório próprio e 

Participar de 
apresentações 
musicais tocando 
instrumentos da 
bandinha e cantando, 
em projetos temáticos 
do contexto escolar.  
Reconhecer e 
decodificar registros 
estabelecidos para 
cada instrumento da 
bandinha, em 
execução musical.  
 

Registrar e organizar 
material audiovisual de 
produções artístico 
musicais no contexto 
da comunidade 
escolar.  
Participar de festivais 
de curtas e vídeos.  
 



 

 

coletivo do contexto 
escolar, observando as 
pequenas quebras 
sonoras que 
constituem o ritmo, 
pulsação e duração do 
som.  

LINGUAGENS – EDUCAÇÃO FÍSICA 

5° ANO – OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Vivenciar, por meio de 
múltiplas linguagens 
(corporal, oral, escrita e 
audiovisual), as 
brincadeiras e os jogos 
populares do Brasil e de 
matriz indígena e 
africana, explicando suas 
características e a 
importância desse 
patrimônio histórico 
cultural na preservação 
das diferentes culturas.  
Praticar a resolução de 
conflitos através do 
respeito à opinião do 
outro e à troca de 
experiências, visando a 
compreensão da disputa 
como um elemento 
intrínseco da competição 
e não como uma atitude 
de rivalidade frente aos 
demais.  

Desenvolver 
movimentos 
psicomotores ligados à 
força, à resistência, ao 
equilíbrio e à 
coordenação motora 
fina e grossa.  
Pesquisar para a 
criação autônoma de 
jogos, brinquedos e 
brincadeiras do 
universo infantil.  
Ampliar o repertório 
motor desenvolvendo 
habilidade motoras 
específicas 
relacionadas aos 
esportes, lutas e 
ginásticas.  
 

Compreender os 
principais elementos 
dos jogos, esportes, 
lutas e ginástica, 
identificando as 
características que os 
constituem na 
contemporaneidade.  
Identificar os 
elementos constitutivos 
(ritmo, espaço, gestos) 
das danças do 
contexto comunitário e 
regional, valorizando e 
respeitando os 
diferentes significados 
dessas manifestações 
em suas culturas de 
origem.  
 

 Pesquisar e estudar os 
benefícios que a 
atividade física regular 
exerce sobre o corpo 
humano, tendo em 
vista a promoção da 
saúde.  
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

5° ANO – OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
MATÉRIA E ENERGIA 

Explorar fenômenos da 
vida cotidiana que 
evidenciem 
propriedades físicas 
dos materiais como 
densidade, 
condutibilidade elétrica 
e térmica, magnetismo, 
dureza, elasticidade e 
outros.  
 Examinar a relação 
entre massa e volume 
na densidade de 
materiais.  
Utilizar pilhas e baterias 
para testar a 
condutibilidade elétrica 

Investigar em que 
estado físico a água se 
apresenta em diferentes 
ambientes e 
ecossistemas.  
Relacionar a variação 
da temperatura com a 
mudança de estado 
físico da água.  
Associar as mudanças 
de estado físico da 
água com o ciclo 
hidrológico.  
Discutir a importância 
do ciclo hidrológico para 
as sociedades 
humanas.  

Examinar situações em 
que a retirada da 
cobertura vegetal 
(desmatamento e 
queimadas) causa 
impacto na 
conservação do solo, 
dos cursos de água e 
na qualidade do ar 
atmosférico.  
Conhecer a relação 
entre cobertura vegetal 
e o ciclo hidrológico.  
Discutir e explicar os 
impactos da retirada da 
cobertura vegetal na 
conservação dos solos, 

Propor estratégias e 
tecnologias para 
minimizar o impacto das 
atividades humanas na 
qualidade da água e 
apresentar ações para 
o consumo consciente 
e diminuição do 
desperdício de água na 
escola.  
Investigar os hábitos de 
consumo da 
comunidade, 
considerando 
influências 
socioeconômicas, 
culturais e as de 



 

 

dos materiais.  
Experimentar situações 
nas quais há 
condutividade térmica 
dos materiais,  
Testar a resposta 
magnética de diversos 
materiais com o uso de 
imãs.  
Investigar as 
deformações causadas 
por forças mecânicas, 
considerando a 
elasticidade e a dureza 
dos materiais.  
Relacionar o uso e as 
aplicações dos 
materiais com suas 
propriedades físicas.  

 

Associar as condições 
climáticas do Cerrado 
ao ciclo hidrológico 
local.  
Analisar, considerando 
a realidade local, as 
implicações do ciclo 
hidrológico na 
agricultura, no clima, na 
geração de energia 
elétrica, no 
fornecimento de água 
potável.  

 

dos cursos de água e 
da qualidade do ar 
atmosférico, 
considerando aspectos 
como secas, 
enchentes, 
desertificação, 
processos erosivos etc.  
Selecionar argumentos 
para propor alternativas 
sustentáveis para 
produção de alimentos 
e de bens de consumo 
para a forma de vida 
atual e para as 
gerações futuras. 
Observar  
e relatar as formas de 
uso e descarte de 
recursos naturais na 
comunidade (escolar, 
urbana, rural), em 
especial dos recursos 
hídricos, dos 
combustíveis fósseis, 
de minérios e de 
materiais descartáveis.  
Reconhecer que a taxa 
de consumo dos 
recursos naturais está 
além da capacidade 
ambiental e humana de 
renovação desses 
recursos.  
Conhecer o uso da 
água na agricultura e 
na indústria.  
 
 
 
 
 
 
 

propagandas e 
marketing, em especial 
aquelas direcionadas 
às crianças.  
Construir propostas 
coletivas para um 
consumo mais 
consciente.  
Criar soluções 
tecnológicas para 
descarte adequado e a 
reutilização e 
reciclagem de materiais 
consumidos na escola e 
na vida cotidiana.  
Mapear as formas e 
processos de reuso e 
reciclagem de 
materiais, 
reconhecendo as 
limitações do processo 
de reciclagem.  

 

VIDA E EVOLUÇÃO 



 

 

Discutir com colegas, 
amigos, pais e 
familiares sobre a 
ocorrência de 
problemas circulatórios, 
respiratórios e 
digestórios na 
comunidade.  
Avaliar os problemas e 
doenças identificados, 
considerando as 
possíveis causas e 
consequências dessas 
condições de saúde.  
 Relacionar as 
condições de saúde e 
as doenças elencadas 
com os órgãos e 
funções dos sistemas 
circulatório, digestório e 
respiratório.  
Apresentar exemplos 
nos quais hábitos 
alimentares podem 
comprometer o sistema 
circulatório, discutindo a 
interação entre os dois 
sistemas.  
Relacionar o consumo 
de tabaco com a 
diminuição da 
capacidade circulatória 
do corpo.  
Elaborar modelos para 
ilustrar a interação 
entre os sistemas 
digestório, circulatório e 
respiratório a partir do 
processo de 
alimentação.  
 

Discutir sobre a 
ocorrência de doenças 
ligadas ao sistema 
excretor.  
Conhecer os principais 
órgãos e funções do 
sistema excretor.  
Compreender o papel 
dos rins no processo de 
eliminação de resíduos 
do corpo.  
Destacar a interação 
entre o sistema 
circulatório e o sistema 
excretor para a 
eliminação dos resíduos 
produzidos no processo 
de digestão e 
respiração.  
Debater sobre a 
hemodiálise, 
considerando os casos 
nos quais o 
procedimento é 
necessário.  
 

Organizar uma lista de 
alimentos prejudiciais 
ao funcionamento 
saudável do sistema 
excretor, discutindo os 
efeitos deles nos rins e 
nas principais glândulas 
do sistema excretor.  
Comparar cardápios e 
discutir sobre 
alimentação saudável.  
Elaborar um cardápio 
com os principais 
grupos alimentares.  
Separar alimentos 
pelas suas 
características 
nutricionais.  
Compreender a 
atuação dos diferentes 
tipos de nutrientes no 
organismo.  
Reconhecer a 
importância da 
microbiota intestinal no 
processo de nutrição e 
desenvolvimento do ser 
humano.  
Destacar a importância 
das vitaminas e sais 
minerais para a 
manutenção da saúde 
do organismo.  
 

Compreender que há 
diferentes 
necessidades 
nutricionais entre os 
indivíduos 
determinadas por 
diversos fatores como: 
idade, sexo, hábitos de 
vida, restrições 
alimentares etc.  
Propor cardápios que 
atendam às 
necessidades 
nutricionais para 
pessoas de diferentes 
grupos (homens, 
mulheres, idosos, 
crianças, bebês), 
considerando suas 
características 
individuais.  
Conhecer os principais 
distúrbios nutricionais e 
suas possíveis causas.  
Destacar a relação 
entre distúrbios 
nutricionais e hábitos 
de vida, como a prática 
de exercícios físicos, a 
alimentação, o uso de 
medicamentos etc.  
Refletir sobre os 
próprios hábitos 
alimentares e de vida, 
considerando sua 
importância para a 
manutenção da saúde.  
 

TERRA E UNIVERSO 

1º Bimestre 2º Bimestre 

Utilizar mapas celestes e aplicativos digitais para 
conhecer as características das principais 
constelações como formato, brilho de alguns 
componentes, posição etc.  
Identificar algumas constelações no Céu e os 
períodos do ano em que são visíveis.  
 

Associar o movimento diário do Sol e das 
demais estrelas no céu ao movimento de 
rotação da Terra.  
Projetar, construir e utilizar dispositivos para 
observação à distância, como lunetas, 
periscópios e máquinas fotográficas e discutir 
os impactos que proporcionaram na 
compreensão dos corpos celestes.  

CIÊNCIAS HUMANAS - GEOGRAFIA 

5° ANO – OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Relacionar as questões Reconhecer os Caracterizar o papel Utilizar os mapas como 



 

 

econômicas, políticas, 
ambientais e as 
desigualdades sociais 
em sua localidade e nas 
regiões brasileiras.  
Identificar as 
desigualdades sociais 
impressas na paisagem 
e no espaço geográfico, 
em sua localidade.  
Investigar a dinâmica dos 
principais problemas 
ambientais globais.  
 

diversos tipos de 
poluição, discutindo 
atitudes para a 
preservação ambiental 
e soluções para 
superar a degradação 
ambiental.  
Identificar as diversas 
fontes de energia nos 
processos produtivos.  
Compreender a 
organização do espaço 
geográfico e o 
funcionamento da 
natureza em suas 
manifestações 
cotidianas.  
 

das sociedades na 
construção e produção 
das paisagens 
regionais, 
considerando suas 
relações com a 
indústria, o comércio e 
as características 
regionais.  
Reconhecer o papel 
das tecnologias, da 
informação, da 
comunicação e dos 
transportes na 
configuração de 
paisagens urbanas e 
rurais e na 
estruturação da vida 
em sociedade.  
Utilizar a linguagem 
cartográfica para obter 
informações e adequar 
na vida cotidiana.  
Representar o território 
em diferentes aspectos 
por meio de mapas, 
maquetes e desenhos.  

ferramentas de análise 
dos fenômenos 
geográficos.  
Identificar problemas 
que influenciam a 
qualidade de vida da 
comunidade em que 
vive, diferenciando e 
associando os 
corresponsáveis por 
propor e implementar 
soluções para questões 
de natureza social.  
 

CIÊNCIAS HUMANAS - HISTÓRIA 

5° ANO – OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
CIDADANIA, DIVERSIDADE E PATRIMÔNIO NO BRASIL E NO MUNDO 

Reconhecer a 
necessidade de 
conviver eticamente 
com o outro, 
conhecendo e 
respeitando seus 
direitos, deveres, 
costumes e modos de 
viver, na busca da 
eliminação da 
discriminação e do 
preconceito.  

manusear os 
documentos que 
subsidiam os direitos 
conquistados ao longo 
da história, 
compreendendo os 
devidos contextos em 
que foram 
promulgados.  

cidadania aos  

processos das culturas 
e dos povos, 
relacionando-os com o 
espaço geográfico 
ocupado.  

papéis dos povos 
indígenas, das diversas 
sociedades africanas e 
dos povos europeus na 
sociedade brasileira e 
suas implicações 
sociais na atualidade.  
Brasil ao longo da 
periodização da história 
do Brasil (colônia, 
império e república).  

grupos e lutas travadas 
pela redemocratização 
do país.  

marcos históricos dos 

mecanismos de 
organização do poder 
político com vistas à 
compreensão da ideia 
de Estado e/ou de 
outras formas de 
ordenação social.  

culturas e das religiões 
na composição 
identitária dos povos 
antigos e relacioná-los 
ao presente.  

de cidadania à 
conquista de direitos 
dos povos e das 
sociedades, 
compreendendo-o 
como conquista 
histórica.  

de cidadania no  

processos de produção, 
hierarquização e 
difusão dos marcos de 
memória e discutir a 
presença e/ou a 
ausência de diferentes 
grupos que compõem a 
sociedade na 
nomeação desses 
marcos de memória.  

marcação da passagem 
do tempo em distintas 
sociedades, incluindo 
os povos indígenas 
originários e os povos 
africanos.  

patrimônios  
princípios de respeito à 
diversidade, à 
pluralidade e aos 
direitos humanos.  



 

 

princípios de respeito à 
diversidade, à 
pluralidade e aos 
direitos humanos.  

respeitar a diversidade 
sociocultural, étnico-
racial e de gênero que 
compõem a sociedade 
atual.  

direitos humanos como 
conquistas e lutas 
travadas pelos 
movimentos sociais.  
 

materiais e imateriais 
da humanidade e 
analisar mudanças e 
permanências desses 
patrimônios ao longo do 
tempo.  
 

respeitar a diversidade 
sociocultural, étnico-
racial e de gênero que 
compõem a sociedade 
atual.  
 

ENSINO RELIGIOSO 

5° ANO – OBJETIVOS 

1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 
Identificar e respeitar 
acontecimentos 
sagrados de diferentes 
culturas e tradições 
religiosas como recurso 
para preservar a 
memória.  
Perceber nos textos 
religiosos, escritos e 
orais, propostas de 
valorização da vida, 
construção da 
cidadania e superação 
de fundamentalismo e 
posturas radicais 
divergentes de uma 
ética pública plural.  
 Entender a 
necessidade de 
propiciar para si 
momentos reflexivos 
através da meditação e 
ou oração, como 
processo de 
valorização da vida.  
 Valorizar a vida em 
função da dignidade do 
ser humano.  

Perceber e vivenciar o 
valor da existência 
humana.  
 

 Reconhecer os mitos 
de criação (concepções 
de mundo, natureza, 
ser humano, 
divindades, vida e 
morte) em diferentes 
culturas e tradições 
religiosas, suas funções 
e mensagens 
religiosas.  
 Reconhecer a 
importância e os 
elementos da tradição 
oral para preservar 
memórias e 
acontecimentos 
religiosos e como esses 
estão relacionados com 
ensinamentos do modo 
de ser e viver.  
 Identificar elementos 
da tradição oral nas 
culturas e religiosidades 
indígenas, afro-
brasileiras, ciganas, 
entre outras.  
 

Conhecer o papel dos 
sábios e anciãos na 
comunicação e 
preservação da tradição 
oral.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III - PLANO DE AÇÃO DA SUPERVISÃO PEDAGÓGICA E COORDENAÇÃO 
 

O QUE PARA QUE COMO QUANDO 

 Atendimento 
ao educando 

 Sanar para problemas de leitura, 
escrita e aprendizagem. 

 Promoção do educando com 
qualidade de ensino.  

 Permanência do educando na 
escola. 

 Atendimento individual e 
coletivo 

 Durante o ano todo 

 Atendimento 
e assessoria aos 
professores 

 Efetivação do P.P.P. Proposta 
Pedagógica.  

 Apoio ao professor na hora 
atividade.  

 Suporte didático, metodológico e 
técnico. 

 Individual e coletivo; 

 Na hora das atividades;  

 Encontros de formação e 
reflexão de estudo. 

 Durante o ano todo 

 Planejar e 
coordenar reunião 
pedagógicas, grupos 
de estudos e oficinas 

 Para que aconteça a formação 
continuada. 

 Encontros; 

 Reuniões; 

 Grupos de estudos; 

 Durante o ano todo 

 Formação e 
reuniões de pais. 

Informações sobre:  

 Organização escolar;  

 Acompanhamento pedagógico 
dos filhos;  

 Repasse de informações;  

 Avaliação do trabalha 
pedagógico e administrativo; 

 Participação dos pais em 
palestras e eventos da escola. 

 Palestras; 

 Reuniões; 

 Buscando parcerias; 

 Festas. 

 Durante o ano todo 

 Atividade da 
escola 

 Enriquecimento curricular. 

  Incentivar a participação dos 
professores, alunos , pais e 
comunidade escolar. 

 Atividades 
Interdisciplinares 
envolvendo alunos 
professores. 

 Durante o ano todo 

 Organização e 
acompanhament
o dos espaços e 
tempos 
pedagógicos na 
escola. 

 Proporcionar aos professores, 
alunos e a comunidade escolar 
espaços que auxiliem os 
mesmos, facilitando a 
aprendizagem, a participação e 
a efetivação do P.P.P. da escola. 

Organizar: 

 Sala de aula,  

 Acervo da Biblioteca,  

 Secretaria,  

 Laboratório de 
Informática  

 Calendário Escolar,  

 Matriz Curricular,  

 Horário,  

 Materiais Didáticos 
Pedagógicos,  

 Murais, etc. 

 Conforme 
cronograma anual. 

 Buscar um 
relacionamento 
efetivo junto ao 
Conselho 
Escolar, pais , 
professores, 
funcionários e 
estudantes. 

 Conhecimento e participação do 
processo Educacional da escola;  

 Incentivo ao comprometimento 
de todos com as ações 
desenvolvidas na escola. 

 Capacitação,  

 Reuniões ordinárias e 
extraordinárias. 

 Quando se fizer 
necessário. 

 Coordenar o 
Conselho de 

 Auxiliar os professores a refletir 
e reavaliar o processo ensino 

Três momentos:  
4- Pré-Conselho de 

 Bimestralmente 



 

 

Classe aprendizagem;  

 Oportunizar a participação do 
aluno tendo como objetivo 
principal análise do processo 
ensino aprendizagem não se 
detendo somente nos resultados 
quantitativos, mas sim 
priorizando os qualitativos. 

Classe, a turma junto com o 
professor pedagogo faz um 
levantamento da sua 
realidade destacando os 
pontos positivos, negativos, 
dificuldades e os anseios na 
visão dos alunos, propondo 
sugestões.  
5- Conselho de Classe, 
os dados são levantados ao 
conhecimento dos 
professores onde 
bimestralmente apresentam 
suas considerações 
referentes ao 
aproveitamento da turma 
fazendo os  
encaminhamentos 
necessários;  
6- Pós Conselho de 
Classe, os professores 
juntamente com o 
pedagógico e direção 
discutem e analisam as 
intervenções a serem feitas 
e as possíveis ações 
tomadas pelo coletivo 
visando melhorar os 
andamentos das atividades 
escolares. 

 Encaminhar para 
aulas de reforço, 
alunos com 
dificuldades de 
aprendizagem. 

 Garantir e contemplar ao 
educando a apropriação básica 
necessária;  

 Ajustar o processo ensino-
aprendizagem á sua série;  

 Melhorar o seu desenvolvimento 
integral. 

 Acompanhamento 
individual e coletivo pelo 
pedagogo e professor de 
sala, e também, o qual se 
dispuser para fazer esse 
trabalho. 

 Durante o 
andamento do ano 
letivo. Ou assim que 
apresentar 
necessidades. 

 Avaliação de 
todas as atividades 
desenvolvidas pela:  
-Direção,  
-Equipe Pedagógica,  
- Professores, 
- Funcionários 

 Garantir a Gestão democrática. 

 Auto-Avaliação; 

  Questionamentos;  

 Posicionamento dos 
pais. 

 Final de cada 
semestre 

 Garantir aos 
alunos a aquisição 
do conhecimento 
cientifico 

 Para que os estudantes possam 
argumentar e intervir de forma 
significativa na comunidade em que 
vive e na sociedade em geral. 

 Acompanhamento no 
desenvolvimento do 
planejamento;  

 Trabalho junto aos 
professores, Equipe 
Pedagógica e Direção; 

 Formação 
continuada (estudo 
individual e coletivo); 

 Durante o ano 

 Recursos áudio 
visuais 

 Para garantir seu cunho 
pedagógico, como recurso 

 Através de cronograma, 
agendamentos, objetivando 

 O ano todo 



 

 

metodológico, utilizado pelos 
professores. 

sempre os conteúdos a 
serem trabalhados. 

 Disponibilizar 
cópias:  

- P.P.P  
- Regimento Escolar  
-Resoluções 
atualizadas na sala 
de coordenação. 

 Para que os professores estejam 
atualizados e conhecedores da 
documentação da escola;  

 Auxiliar nas atividades de 
planejamentos. 

 Organizando o canto da 
leitura na sala de 
coordenação. 

 O ano todo 

 

 
IV - PLANO DE AÇÃO CONSELHO ESCOLAR 

 
Objetivos Gerais  

Por em prática as diretrizes constitucionais da gestão democrática, no que 

diz respeito à participação da comunidade escolar e local, organizadas em 

Conselho Escolar, na construção de uma escola de qualidade e cidadã onde todos 

os envolvidos se sintam representados e tenham voz ativa.  

 

Objetivos Específicos  

- Consolidar um legítimo espaço de debate, negociação e encaminhamento de 

demandas educacionais, sob o ponto de vista de cada segmento representado;  

- Descentralizar os deveres e ações relativos à gestão escolar para fortalecer a 

própria escola e reforçar a ligação família-escola e escola comunidade;  

- Tornar o Conselho escolar atuante, participativo; 

- Mobilizar as comunidades escolar e local na participação das ações escolares.  

 

Justificativa  

O Conselho Escolar contribui para transformar a dinâmica do cotidiano 

escolar e para o cumprimento da sua principal função social que é o 

acompanhamento responsável da prática educativa. O “Plano de Ação” foi 

construído na tentativa de consolidar e possibilitar a atuação de todos os 

segmentos da comunidade escolar de forma colaborativa.  

 
AÇÕES RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS CRONOGRAMA 

Convocação para 
reuniões ordinárias 
e extraordinárias. 

Conselho Escolar 

Equipe gestora, 
membros eleitos e 
todos os 
segmentos da 
comunidade 
Escolar 

Ao longo do ano.  



 

 

Criação de Blog 
para o Conselho 
Escolar 

Gestora e 
presidente do 
Conselho 

Gestora e membros 
do Conselho e 
comunidade 
escolar.  

Ao longo do ano. 

Analisar o Projeto 
Político Pedagógico 
da escola.  
 

Gestora e 
presidente do 
Conselho 

Gestora e membros 
do Conselho e 
comunidade 
escolar.  

Ao longo do ano. 

Participação efetiva 
em eventos 
programados pela 
UE.  

Gestora e 
presidente do 
Conselho 

Gestora e membros 
do Conselho e 
comunidade 
escolar.  

No decorrer da 
gestão, sempre que 
houver 
necessidade  

 
V – PLANO DE AÇÃO PLENARINHA 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 64 de Ceilândia 

Título do Projeto: Musicalidade das infâncias de cá, de lá, de todo lugar  – VIII Plenarinha 

da Educação Infantil 

Etapas: Educação Infantil e 1º Ano do Ensino 
Fundamental 

Total de estudantes envolvidos: 
240 

Áreas de conhecimento: Escuta, fala, pensamento, imaginação, corporeidade e movimento.  

Equipe responsável: Professores da Educação Infantil e 1º anos do Ensino Fundamental, 
Coordenadores e Supervisão Pedagógica 
 

JUSTIFICATIVA 

          A temática Musicalidade é fruto das sugestões das Unidades Escolares de Educação Infantil 
públicas e parceiras da Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), colhidas por meio do 
instrumento de avaliação da VII Plenarinha realizada em 2019. A VIII Plenarinha propõe como 

tema “Musicalidade das infâncias de cá, de lá, de todo lugar” e tem por objetivo aproximar o 

contato das crianças da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental com a 
musicalidade. É importante que as crianças participem de experiências que contemplem os cinco 
Campos de Experiências: o eu, o outro e o nós; sons, cores e formas; corpo, gestos e 
movimentos; escuta, fala, pensamento e imaginação; espaços, tempos, quantidades, relações e 
transformações. Dessa forma esse tema vem potencializar sua participação na cultura musical 
visando um alcance global dos campos de experiências.Tornar a aprendizagem mais atrativa é 
fundamental para que as crianças se interessem e passem a descobrir uma nova maneira de ver o 
mundo. Para tanto, faz-se necessário refletir sobre o contexto da arte na educação e seu 
desenvolvimento no ser humano desde pequenos. Proporcionar um contexto educativo permeado 
pelos encantamentos e desenvolvimento da imaginação e ação criadora. Neste contexto, é preciso 
propor às crianças a participação ativa nas atividades, a fim de que possam explorar sons, 
movimentos, gestos, palavras, emoções e relacionamentos por meio de experiências sonoro-
musicais que pode se fazer presente no contexto educativo. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 
 Como despertar em nossas crianças o gosto pela musicalidade? 
 Como podemos contribuir e sermos responsáveis pela implementação e incentivo pelo 

gosto da musicalidade? 
 

OBJETIVOS 

GERAL Desenvolver a consciência musical, imaginar e criar possibilidades para 
propiciar às crianças momentos que tenham significado para elas e que 
estejam repletos de musicalidade. 



 

 

ESPECÍFICOS 
 
 
 

1. Dar visibilidade à primeira etapa da Educação Básica; 

2. Efetivar a participação infantil nos projetos desenvolvidos pelas 
unidades escolares; 

3. Oportunizar o desenvolvimento musical das crianças; 

4. Promover momentos de contato e manipulação de diversos objetos 
que tenham ou façam sons; 

5. Explorar temas pertinentes e atuais, por meio de músicas; 

6. Estimular a prática do ouvir; cantar, coordenar movimentos com os 
objetos que fazem sons, ritmo; 

7. Promover o desenvolvimento integral usando a música como ponto 
de partida. 

 

CONTEÚDOS 

 
 Promovendo experiências estéticas musicais e possibilitar a expressão criadora das 

crianças nas atividades; 
 Combinando ritmos e movimentos corporais, melodias cantadas, sonoridades percutidas 

com diversos timbres e alturas; 
 Ampliação da sua vivência em outros Campos de Experiências utilizando o corpo para sua 

imaginação, criação e expressão; 
 Conhecimento das diversas manifestações culturais seu grupo e de origem e de outros 

grupos, demonstrando atitudes de interesse, de respeito e de participação valorizando a 
diversidade por meio das músicas;  
 Apropriação das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, africanos e afro-

brasileiros (Lei nº 10.639/2003 e a Lei nº 11.645/2008) 
 Realização de brincadeiras que desenvolvam a escuta atenta utilizando diversos materiais; 
 Conhecimento de diversos gêneros e ritmos musicais; 
 Desenvolvimento de práticas de leitura/audição de histórias que proporcione às crianças o 

desenvolvimento de sua autonomia; ao princípio político, que elas possam exercer sua 
criatividade e respeito aos direitos de cidadania;  
 Exploração de movimentos, gestos, sons, palavras, emoções e relacionamentos para criar  

histórias que podem se fazer presentes no contexto educativo; 
 Seleção de textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto e/ou para sua própria 

leitura; 
 Realização de procedimentos de leitura, de textos literários e não literários, apoiando-se 

em modelos de outras pessoas, mesmo não lendo de forma convencional 

AVALIAÇÃO  

A avaliação será contínua por meio das atividades realizadas durante o ano.   

REFERÊNCIAS 

 ALVES, Rubem. Os 10 direitos naturais das crianças. Disponível em: 

<http://www.revistapazes.com/o-melhor-de-tudo-sao-as-criancas-rubem-alves/>. Acesso 

em: 13 mar. 2017. 

 BRASIL. Marco Legal da Primeira Infância: Lei nº 13.257, de 08 de março de 2016. 

 BRASÍLIA/GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de 

Educação – SEEDF. Currículo em Movimento da Educação básica - Educação Infantil. 

Brasília – DF, 2014. 

 



 

 

VI – PLANO DE AÇÃOLABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Unidade Escolar: Escola Classe 64 de Ceilândia 

Título do Projeto: Utilização pedagógica do laboratório de informática da EC 64 

Etapas: Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 

Total de estudantes envolvidos: 
623 

Áreas de conhecimento: Informática  

Equipe responsável: Profissionais responsáveis pelo Laboratório de Informática – Profas. 
Cleovane e Tânia (ambas readaptadas) 

JUSTIFICATIVA 

Necessidade dos(as) estudantes terem contato com mais um instrumento de aprendizagem. 

PROBLEMATIZAÇÃO 

 De qual forma o uso do computador pode ajudar na aprendizagem dos estudantes? 
 A internet é um meio integrador e importante de comunicação e aprendizagem. Como 

podemos utiliza-la da forma correta? 

OBJETIVOS 

 
GERAL 

Democratizar o acesso aos meios de comunicação, incentivando o 
desenvolvimento dos processos cognitivos, sociais e afetivos. 

 
ESPECÍFICOS 

 
 
 

1. Socializar informações sobre a importância do uso do computador como 
nova ferramenta didática no processo de ensino-aprendizagem, ao mesmo 
tempo, sensibilizar para a utilização adequada desta ferramenta, 
estabelecendo as diferenças entre informática e informática educativa. 
2. Proporcionar ao professor a aquisição de conhecimentos e convicção 
quanto às vantagens e os riscos das metodologias informáticas a adotar na 
escola, familiarizando-o com o hardware e os o software educativo para que 
eles possam desenvolver competências na aplicação da Informática 
Educativa nas suas práticas pedagógicas. 
3. Repensar o papel do professor "informador" e introduzir a ideia do 
professor "mediador", segundo a teoria construtivista. 

CONTEÚDOS 

Os professores irão semanalmente passar para a professora responsável pela sala de informática 
o conteúdo a ser trabalhado. 

AVALIAÇÃO  

A avaliação será contínua através de observações feitas a partir do desenvolvimento de cada aluno, 

trabalhos individuais e coletivos, participação ativa dos mesmos em todas as atividades propostas e 

registro em ficha específica bimestralmente. 

REFERÊNCIAS 

Tecnologia Educacional: política, histórias e propostas - organizado por Edith Litwin - Ed. Art. Méd., 

1997. 

Informática e Formação de Professores volume 1 e 2, Maria Elizabeth de Almeida, Ministério da 

educação Secretaria de educação a Distância. 

Parâmetros Curriculares Nacional: Língua Portuguesa/ Secretaria de educação Fundamental - 

Brasília. 

PLANO DE AÇÃO 

Objetivo 
Nº 

Estratégias Responsáveis Recursos Cronograma 

 
3 

Mobilização do corpo Profissional 
Responsável pelo 

 Durante todo o 
ano letivo 



 

 

docente da escola a se 

preparar para o uso do 

Laboratório de Informática 

na sua prática diária de 

ensino-aprendizagem. 

Lab. de Informática, 
Supervisão e 
Coordenação 

2 Divulgação do projeto e 

atividades por meio das 

coletivas. 

Profissional 
Responsável pelo 
Lab. de Informática, 
Supervisão e 
Coordenação 

Datashow Início do ano 
letivo 

1 Preenchimento de ficha 

com dados e informações 

da turma, projetos, 

conteúdos e ou atividades 

a serem efetivadas. 

Professor regente Ficha de 
acompanhamento 
de atividades 

Semanalmente 

1 Observação da 
desenvoltura da criança 
com o computador e 
questioná-las dentro da 
visão delas o uso do 
mesmo, contextualizar os 
resultados e adaptar à 
realidades de nossos 
alunos. 

Profissional 
Responsável pelo 
Lab. de Informática 
e Professores 

Computadores do 
Laboratório de 
Informática 

Durante todo o 
ano letivo 

1 Exploração dirigida para 
conhecimento do 
computador e seus 
periféricos. 

Profissional 
Responsável pelo 
Lab. de Informática 
e Estudantes 

Computadores do 
Laboratório de 
Informática 

1º Bimestre 

1 Utilização de jogos 

pedagógicos para 

manuseio das 

ferramentas 

disponibilizadas pelo 

computador. 

Profissional 
Responsável pelo 
Lab. de Informática 
e Estudantes 

Computadores do 
Laboratório de 
Informática 

Durante todo o 
ano letivo 

1 Utilização de jogos online 
como ferramenta 
pedagógica. 

Profissional 
Responsável pelo 
Lab. de Informática 
e Estudantes 

Computadores do 
Laboratório de 
Informática 

Durante todo o 
ano letivo 

3 Projetos individualizados 
de acordo com o 
conteúdo do professor 
regente. 

Profissional 
Responsável pelo 
Lab. de Informática 
e Estudantes 

Computadores do 
Laboratório de 
Informática 

Durante todo o 
ano letivo de 
acordo com as 
demandas dos 
professores 

2 Uso do computador como 

fonte de pesquisa, estudo 

e complemento das 

atividades de sala de aula 

com planejamento 

pedagógico. 

Profissional 
Responsável pelo 
Lab. de Informática 
e Professores 

Computadores do 
Laboratório de 
Informática 

Durante todo o 
ano letivo 



 

 

 

VII – PLANO DE AÇÃO SALA DE LEITURA 
Responsável: Profª Giselle Carolina (readaptada) 

O QUE  
(tema) 

PARA QUE  
(objetivo) 

COMO  
(metodologia) 

QUANDO 
(duração) 

 Plena utilização 
do material 
pertencente à sala 
de leitura livros 
didáticos e de 
literatura;  coleções 
literárias e de 
atividades; 

 Utilização 
do espaço  interno, 

 Utilização 
de materiais para 
o corpo docente. 

 Despertar o gosto 
pela leitura, 
estimulando o 
potencial cognitivo 
e criativo do aluno; 

 Promover o 
desenvolvimento 
do vocabulário 

  Diversificar o 
repertório de 
leituras; 

  Possibilitar a 
vivência de 
emoções, o 
exercício da 
fantasia e da 
imaginação;   

 Auxiliar o trabalho 
do corpo docente. 

 

 Realizando empréstimos 
semanais de livros literários 
a todos os alunos (da 
educação infantil ao 5º 
ano): 

 Mediante a contação de 
histórias mensalmente e, 
quando solicitada,  pela 
coordenação afim de 
iniciarmos os projetos 
interventivos e atividades 
diversificadas da escola; 

 Catalogando e entregando 
sacolas literárias a cada 
professor(a) da escola; 

 Entregando e realizando 
controle dos livros 
didáticos; 

 Realizando empréstimos à 
comunidade escolar. 

 

 Durante todo 
o ano. 

 

VIII – PLANO DE AÇÃO EDUCAÇÃO COM MOVIMENTO 

O QUE  
(tema) 

PARA QUE  
(objetivo) 

COMO  
(metodologia) 

QUANDO  
(duração) 

Será trabalhado de 
acordo com o nível da 
turma. 

Ampliar das experiências 
corporais dos estudantes 
do Ensino Fundamental. 

Mediante a intervenção pedagógica 
integrada e interdisciplinar entre o 
professor de Atividades e o 
professor de Educação Física, na 
perspectiva da Educação Integral, 
conforme preconizado no Currículo 
em Movimento da Educação Básica 
do DF. 
Serão explorados: 
- jogos; 
- brincadeiras; 
- esportes. 

Todo o ano letivo: 
cada turma terá 
aula 2 vezes na 
semana com 
duração de 45 
minutos cada aula. 

 

IX – PLANO DE AÇÃO SEMANA DE EDUCAÇÃO PARA A VIDA  

O QUE  
(tema) 

PARA QUE  
(objetivo) 

COMO  
(metodologia) 

QUANDO  
(duração) 

           A Semana de 
Educação para à vida 
é um projeto nacional 
e tem como foco o 
cumprimento da Lei 
Federal nº 11.988/09, 
que dispõe sobre a 

- Trabalhar de forma 
dinâmica temas do 
cotidiano das crianças; 
- Proporcionar através 
dos dados obtidos, um 
trabalho de 
desdobramento que vise 

- Por meio de palestras; 
- Confecção de cartazes sobre o 
tema abordado; 
-Mostra de filmes; 
- Atividades fora da escola; 
- Reunião com pais e responsáveis; 
- Apresentações artísticas por parte 
dos estudantes. 

Nos dias 06/05 à 
10/05/19 



 

 

criação da Semana 
nas escolas públicas 
de ensino fundamental 
e médio de todo o país 
que visa uma 
abordagem 
sistematizada de 
assuntos cotidianos e 
relacionados a 
comunidades locais de 
cada região.  
 

analisar cada situação 
problema e buscar 
soluções para os 
problemas levantados; 

 

 
X - PROJETO DE TRANSIÇÃO ENTRE ETAPAS E MODALIDADES 

RESPONSÁVEIS: ORIENTADORAS DO SOE 
 

Tem o objetivo de promover atividades de adaptação dos(das) estudantes 

da Educação Infantil para o 1º Ano, dos (das) estudantes do 5º Ano para o 6º 

Ano e possibilitar avanços na aprendizagem, na postura de estudante, nas 

relações interpessoais e no desenvolvimento pessoal. Desenvolver hábitos e 

atitudes que gerem competências necessárias, para a primeira série do Ensino 

Fundamental anos Iniciais (os 1º Anos) e Finais (os 6º anos). 

Para que a transição aconteça de forma mais natural serão realizadas as 

seguintes ações: 

 Organizar um encontro com os professores da Educação Infantil, 1º 

Anos, 3º Anos, 4º Anos, 5º Anos e Classes Especiais, com objetivo de refletir 

sobre a temática da passagem (transição entre etapas da educação), fazer 

ajustes das expectativas da aprendizagem e discutir sobre as dificuldades e 

fragilidades que acham que os(as) estudantes enfrentarão na próxima etapa e 

possíveis ações que a escola pode desenvolver para minimizar essas 

dificuldades. 

 Enviar para os pais e responsáveis um “bilhete tarefa” onde eles terão 

que escrever as dificuldades e fragilidades que acham que os(as) estudantes 

enfrentarão na próxima etapa e possíveis ações que a escola pode 

desenvolver para minimizar essas dificuldades. 

 Promover junto à equipe pedagógica um encontro dos(das) estudantes 

da Educação Infantil com os estudantes e professores dos 1º Anos para que 

tirem dúvidas e para explicar como funciona o processo escolar 



 

 

 Palestra explicativa sobre hábitos de estudos e Estrutura e 

Funcionamento do 6º ano, realizada pelas Orientadoras tanto da nossa escola 

quanto com a Orientadora do CEF 02, com debates sobre suas expectativas e 

produção de texto com o tema – “Estou indo para o 6º Ano, e agora?”. 

 Levar os(as) estudantes dos 5º Anos para visitar e conhecer o espaço da 

EPAT (Escola Parque Anísio Teixeira) e participar das oficinas oferecidas. 

 Levar os(as) estudantes da Educação Infantil para visitar e conhecer o 

espaço da escola onde estudam as turmas dos 1º Anos, um novo ambiente 

escolar e professores. 

 Levar os(as) estudantes dos 5º Anos para visitar e conhecer o espaço 

da nova escola, nesse caso iremos ao Centro de Ensino Fundamental 02 de 

Ceilândia, o novo ambiente escolar, professores, funcionários e estudantes do 

6º Ano. Serão realizadas as seguintes atividades: vídeo motivacional, fala da 

direção, conhecer o espaço físico da escola. 

 Realização de vivências da troca de professores regentes, nas turmas 

dos 5º anos, com aulas de 50 minutos, para que os(as) estudantes possam 

entender o funcionamento do dia a dia de várias disciplinas. 

 Convidar estudantes dos 6º Anos, para uma conversa informal com os 

estudantes dos 5º anos, com o intuito de explicarem as suas vivências e 

dificuldades encontradas nos primeiros dias de aula no 6º ano. 

 Realizar reunião com os pais e responsáveis dos(das) estudantes tanto 

da Educação Infantil quanto dos(das) estudantes dos 5º Anos para falar do 

processo de transição. 

Após as atividades realizadas no segundo semestre, promover rodas de 

conversa entre os(as) estudantes dos 5º Anos, seus professores e a equipe 

pedagógica para que eles falem sobre as suas expectativas após esse 

processo e tirem as dúvidas que ainda ficaram. 

 

XI - PROJETO VOZES DA PAZ - DEMOCRACIA E MEDIAÇÃO NAS 

ESCOLAS 

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

JUSTIÇA COMUNITÁRIA 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A violência escolar é um fenômeno complexo e transversal que extrapola os 

limites das relações interpessoais. Ela não se restringe aos conflitos entre 

alunos e está presente entre todos os segmentos do universo escolar: corpo 

docente, funcionários, direção, entes estatais afins, pais e comunidade. 

      Na medida em que se amplia a perspectiva do fenômeno da violência, as 

políticas públicas para enfrenta-la devem da mesma forma, veicular um 

conceito ampliado de paz que, segundo a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura – UNIESCO, não é meramente ausência 

de guerra. 

      Assim, a abordagem transformadora da ação comunitária, além de 

promover consenso por meio da mediação comunitária, pode proporcionar o 

empoderamento participativo da comunidade e a abertura de canais 

democráticos de diálogo das vozes do universo escolar, além de contribuir para 

a construção da Cultura de Paz.  

      A Cultura de Paz, conforme visão da UNESCO baseia-se em tolerância, 

solidariedade, compartilhamento em base cotidiana, que respeita todos os 

direitos individuais – o princípio do pluralismo, que assegura e sustenta a 

liberdade de opinião e que se empenha em prevenir conflitos resolvendo-os em 

suas fontes. 

      Essa Cultura de Paz, permeada pelo diálogo, que se pretende construir por 

meio do Projeto Vozes da Paz. 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Vozes da Paz é uma proposta de construção de uma Cultura de Paz 

no ambiente escolar. Ele surgiu a partir da experiência de atuação do Programa 

Justiça Comunitária – PJC, que desde o ano 2000 trabalha para promoção da 

paz por meio da democratização do acesso à justiça, da resolução pacífica dos 

conflitos e da promoção da coesão social. 

      O Projeto visa contribuir para a transformação do espaço escolar, 

favorecendo o protagonismo da comunidade na gestão dos conflitos, a criação 



 

 

de espaços de diálogos que possibilitem a resolução de conflitos sem uso da 

violência e o desenvolvimento de ações de promoção da paz. 

      O Projeto se realiza por meio da formação de um Círculo de Paz que 

desenvolve ações alinhadas aos objetivos do Projeto, considerando a realidade 

da comunidade escolar. Essas ações proporcionam a criação de espaços 

democráticos de discussão dos conflitos, de integração e de construção da 

Cultura de Paz na escola. 

      A partir da experiência exitosa do Projeto Piloto, essas ações têm atingido, 

desde 2013, 04 (quatro) escolas de Ceilândia. Atualmente participam do 

Projeto os Centros de Ensino Fundamental 35 e 20 e estima-se que no biênio 

2013/2014 as ações do projeto tenham atingido mais de 4.000 pessoas. 

       Nesse período, diversos resultados foram alcançados no tocante à 

construção da Cultura de Paz nas escolas. Entre esses resultados podemos 

destacar: melhoria nas relações sociais na escola, o empoderamento da 

comunidade escolar, a abertura de espaços de diálogo, a participação da 

comunidade na gestão de conflitos da escola, a diminuição da violência na 

escola e a adoção de métodos pacíficos de resolução de conflitos.  

 

OBJETIVOS 

 

      Contribuir para a construção de uma cultura de paz por meio da 

democratização do espaço escolar, da participação da comunidade nas 

decisões da escola, bem como da apresentação da mediação como forma de 

resolução de conflitos. 

 

PARCEIROS 

 

      O referido Projeto é uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios – TJDF, por meio do Programa Justiça Comunitária e o 

Governo do Distrito Federal – GDF, por intermédio da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal – SEDF. 

 

METODOLOGIA 



 

 

 

      A implementação do Projeto em cada escola será realizada em 03 anos e 

está dividida em quatro etapas da seguinte forma: 1 – apresentação e 

planejamento, 2 – execução, 3 – Consolidação e 4 – Sustentabilidade. As 

etapas 1 e 2 ocorrerão no primeiro ano do Projeto, a etapa 3 no segundo ano e 

a etapa4 no terceiro. O Projeto será oferecido a 6 escolas a cada 2 anos. 

Podem ser atendidas simultaneamente 12 escolas. 

      A primeira etapa tem por objetivo apresentar, sensibilizar e formar a 

comunidade escolar para a construção do Projeto na escola. Essa etapa é 

constituída pelas seguintes fases: divulgação do Projeto Vozes da Paz, 

apresentação nas escolas, seleção das escolas, sensibilização da comunidade 

escolar, formação inicial, levantamento de dados e elaboração de um plano de 

atividades da escola. 

      O PJC divulgará para todas as escolas de Ceilândia a proposta do Projeto 

e fará apresentação para os membros da direção que manifestarem o interesse 

em dele participar. Após a apresentação, a equipe do PJC selecionará as 

escolas de acordo com os seguintes critérios: manifestação de interesse da 

direção e disponibilidades de recursos humanos e materiais. 

      Após a seleção da escola, a equipe do PJC realizará a sensibilização da 

comunidade escolar: pais, alunos, professores, funcionários e direção. A 

sensibilização será realizada por meio da apresentação do Projeto, atividades 

lúdicas e rodas de conversa sobre a pertinência da proposta diante da 

realidade da comunidade escolar. O objetivo é sensibilizar a comunidade 

escolar para compor o Círculo da Paz e participar das atividades do Projeto. 

      A próxima fase é o curso de formação ministrado pela equipe do PJC com 

carga horária de 16 horas, cujo objetivo é apresentar conteúdos que deem 

suporte às atividades a serem desenvolvidas pelos membros do Círculo da 

Paz. Nesse curso serão abordados os seguintes temas: compreensão dos 

conflitos, conceito de violência, escuta ativa, comunicação não-violenta, 

mediação comunitária, animação de redes sociais e exemplos de boas práticas 

de atuação. 

      Após a formação, a equipe do PJC e os membros do Círculo da Paz farão 

levantamento de dados referentes aos conflitos e violências existentes na 

escola. Essa pesquisa tem por objetivo contribuir para a identificação das 



 

 

necessidades e possibilidades da escola, bem como para o mapeamento da 

rede social. 

      A fase seguinte é a elaboração do plano de atividades da escola, que será 

apresentado à comunidade escolar juntamente com os membros do Círculo da 

Paz. Nesse momento se encerra a primeira etapa do Projeto. 

      A segunda etapa é constituída pelas seguintes fases: acompanhamento das 

atividades e formação continuada. 

      Nessa etapa, os membros do Círculo da Paz, pais, alunos, professores, 

funcionários, orientadores educacionais e direção, tornam-se referência na 

escola, identificam os conflitos e necessidades, discutem possíveis soluções e 

iniciam a execução do plano de atividades elaborado para a escola.  

      O acompanhamento dessas atividades é realizado pela equipe do PJC por 

meio de reuniões, que tem por objetivo favorecer a execução das atividades 

programadas. Além disso, haverá formação continuada com objetivo de 

aprofundar os temas relevantes para a consolidação do Projeto. 

      A terceira etapa é constituída pelas seguintes fases: formação de novos 

membros pela comunidade escolar em conjunto com os servidores do PJC, 

acompanhamento das atividades e formação continuada voltada para a 

sustentabilidade do Projeto. O objetivo dessa etapa é consolidar a execução 

das atividades do Projeto e desenvolver proposta de sustentabilidade que será 

desenvolvida pela comunidade escolar juntamente com a equipe do PJC. 

      A quarta etapa é constituída pelas seguintes fases: formação de novos 

membros pela própria comunidade escolar, implantação de programa de 

sustentabilidade supervisão das atividades pelo PJC. O objetivo é consolidar o 

Projeto Vozes da Paz na escola de forma independente e sustentável. 

 

AVALIAÇÃO 

 

      A avaliação tem por objetivo verificar os resultados alcançados. Ela 

ocorrerá durante as fases de implementação do Projeto na escola e será 

realizada pelos estatísticos do Serviço de Análise Estatística – SERANE, deste 

Tribunal, por meio da aplicação de questionário e pela equipe do PJC por meio 

de grupo focal. 



 

 

ADENDO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 2018 - 2020 
 

AÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS DURANTE A PANDEMIA 
 

Devido ao período da Pandemia as escolas do DF fecharam as portas e 

os projetos pensados para o 1º semestre tiveram que dar uma pausa. Agora 

terão que ser repensados, pois as aulas voltarão num formato diferente de 

forma remota, onde os professores terão que dar suas aulas à distância.  

A EC64 de Ceilândia respondendo aos decretos e circulares construiu 

dois planos de ação: um para a Equipe Gestora e outro para os professores de 

forma emergencial. 

Conforme as demandas forem chegando os planos serão atualizados. 

 

 PLANO DE TRABALHO 06//04 A 31/05/2020 (Equipe Gestora) 

Durante o período de vigência do Decreto nº 40.546, de 20/03/2020, 

que dispõe as orientações acerca do alcance e forma de teletrabalho em 

caráter excepcional e provisório, a atuação e manutenção das atividades 

atribuídas regimentalmente à EC 64 de Ceilândia serão acompanhadas, 

orientadas e distribuídas entre os membros da Equipe Gestora desta Unidade 

de Ensino. 

Serão atribuídas atividades diárias, para realização durante a semana, 

a todos os membros da equipe gestora, alcançados pelo Decreto que dispõe 

sobre o teletrabalho, compatíveis com as suas cargas horárias, com ações que 

mantenham os índices de qualidade e produtividade buscados diariamente nas 

ações demandadas pela gestão da escola e pela SEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUEM META AÇÕES METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe 

Gestora 

 

 

 

 

 

 
 

-Trabalhar em parceria com os 

professores, 

coordenadores,secretáriaerespons

áveisparadar continuidade ao 

andamento do trabalhoescolar. 

- Construir o Plano de Ação da escola e 

implementá-lo; 

- Elaborar a rotina detrabalho; 
- Construir, implementar e avaliar meios de 

manter o contato com os(as) estudantes e 

familiares; 

- Organização de documentos, materiais 

para viabilizar o trabalho durante esse 

período; 

- Incentivar os professores a realizarem 

cursos on-line propostos pelos órgãos 

públicos como a EAPE eMEC; 

- Propiciar momentos de discussão e 

trocasde experiências no grupo do 

Whatsapp daescola; 

- Desenvolver atividades 0n-line que 

promovam a ampliação cultural daequipe; 

- Manter todos os funcionários atualizados 

com os documentos enviados pelas 

chefiasimediatas. 

 
 

Semanalmente, em 

reuniões por meio de 

teleconferência, que 

serão realizadas: 

- Entre membros da 

equipe gestora edemais 

funcionários; 

- Entre professores e 

responsáveisdos(as) 

estudantes; 

- Entre membros da 

equipegestora. 

 

Quinzenalmente, em 

reuniões presenciais, que 

serão realizadas: 

- Entre os membros da 

equipegestora. 

 

 

 

Supervisão 

Pedagógica 

- Revisão e envio da 

PropostaPedagógica; 

- Revisão e atualização dos 

Projetos daEscola; 

- Atualização da rotinapedagógica; 

- Estimular a utilização de 

tecnologias de mídia e 

metodologias diversas que melhor 

atendam o desenvolvimento dos 

conteúdos nesseperíodo; 

- Acompanhar o planejamento e 

execução dos docentes que estão 

realizando atividadespara 
os(as) estudantes durante esse 
período. 
- Acesso de professores 

àplataforma educacional digital 

“Escola em CasaDF” 

 

- Estudar documentosrecebidos; 

- Recolher dos professores ideias 

esugestões para a rotinapedagógica; 

- Acompanhar o desenvolvimento das aulas 

para diagnosticar o perfil dasturmas; 

- Pesquisar materiais e recursos 

quepermitam que estudantes estudem 

decasa; 

- Proporestudossobreestratégiasdeensinoesua 

aplicabilidade prática considerando a 

natureza e as modalidades organizativas 

deconteúdos; 

- Preparar instrumentos que auxiliem a 

observação da gestão; 

- Analisar as metodologias utilizadas e 

intervir junto aosprofessores; 

- Elaborar devolutivas para os professores 

sobre o acompanhamento. 

- Analisar a Proposta 

Pedagógica já feitae 

atualizar de acordo com a 

realidadeatual; 

- Verificação de novas datas para o desenvolvimento dos projetos daescola; 

- Pesquisa e estudo de 

mídias por meiode 

teleconferências junto 

aosprofessores; 

- Envio de sugestões de 

atividades utilizando o 

Google Sala deAula. 

 

 

 

 
Direção e 

Administrativo 

- Manter todas as orientações e 

legislações vigentes em pleno 

funcionamento; 

- Permanecer atentos às 

necessidades de manutenção, 

limpeza e conservação das 

instalações; 

- Responder pontualmente a todas 

as demandas necessárias ao pleno 

funcionamento da escola 

(administrativa, pessoal, 

secretaria, financeiras e 

patrimonial); 

- Realização de benfeitorias, 

reparos e pintura nas instalações e 

quadra daescola; 

 

 

 
- Acompanhardocumentosquechegampormei

o do SEI e e-mails; 

- Encaminhar documentos 

necessáriosou pedidos; 

- Observações diárias. 

 

 

 

 
- Por meio do computador 

oupresencial; 
- Membros da equipe 

gestora inspecionandoo 

prédio escolar. 

 

 

 

 

- Manter todas as orientações e 

legislações vigentes em 

atualizadas, 

orientandocorretamente a 

- Acompanhardocumentosquechegampormei

o do SEI e e-mail institucional; 

- Estudar documentosrecebidos; 

- Manter todos os funcionários atualizados 

- Utilização dos meios digitais 

disponíveis (I- Educar, 

Educacenso, SEI, e-mail 



 

 

 

Secretaria 
comunidade escolar (carreira 

magistério e assistência, bem como 

pais/responsáveis pelos 

estudantes); 

- Atender às demandas 

institucionais via SEI e- 

mailinstitucional; 

- Atuallizar dados no sistemaI-

Educar; 

- Realizar atividades referentes 

aoEducacenso; 

com os documentos enviados pelas 

chefiasimediatas. 

- Baixar a ferramenta whatsapp business e 

divulfar à comunidade para que esse 

possaser um dos canais de comunicação 

mais práticos para este momento 

deteletrabalho; 

- Fornecer dados aos sistemas utilizados (I- 

Educar, Educacenso) através de 

documentosque se encontram nos arquivos 

da UE. 

 

institucional) assim como uso 

da ferramenta whatsapp 

business para contato ágil e 

eficiente com a comunidade 

escolar; 

- Participação em 

reuniões quinzenais 

coma Equipe Gestora 

daI.E 

 

 PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL  

 

Quem? O que fará? Como? 

SUPERVISÃO 

 

 

 Montará 

ferramentas e 

orientara os 

professores e 

Equipes da escola 

como utilizar a 

ferramenta de 

mídia para dar aula; 

 Indicará a 

importância de não 

parar o processo de 

ensino e 

aprendizagem. 

 

 Oportunizando 

momentos de 

discussão online; 

 

 Apresentando 

ferramentas (apps, 

plataformas, redes 

sociais) as quais os 

estudantes e 

familiares sejam 

capazes de interagir 

com o professor; 

 

 Deixando a escola a 

disposição para o 

que precisar (sala 

de aula, 

computador, 

projetor, material 

didático e etc.). 

 

Professor 

 

 Irá preparar aulas e 

executa-las de 

acordo com o 

currículo e nível da 

turma. 

 

 Utilizando o “meio 

de transmissão” que 

estiver mais 

familiarizado 

(youtube, whatsapp, 

Instagram, etc.). 

 

SOE, SA 

 

 Atender famílias 

que já 

apresentavam 

algum “problema”. 

 

 Telefone 

 Whatsapp 



 

 

 

 

 Preparar vídeos de 

motivação. 

 

 Instagram 

 Youtube 

 

Carlos, Cida, 

Altas Habilidades 

 

 Atendimento aos 

estudantes que já 

recebiam 

atendimento. 

 

 

 Youtube, whatsapp, 

Instragram 

Coordenadoras 

 

 Tirar dúvidas dos 

professores quanto 

aos tipos de 

atividades, nível da 

turma, etc; 

 

 Pesquisar 

atividades e 

elaborar atividades 

temáticas. 

 

 

 

 Internet 

Cléo e Tânia 

 Suporte na parte 

técnica aos 

professores. 

 Pelo Whatsapp 

Giselle e Andreia 

 Sugestões de livros, 

contação de 

historias aos 

estudantes. 

 Youtube 

 Instagram 

 
 

 PORTARIA nº133 de 03 de junho de 2020 

Após essa portaria, que dispõe sobre os critérios para atuação dos 

profissionais em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do 

DF, nas atividades educacionais não presenciais, no período de pandemia pelo 

coronavírus, estamos realizando modificações no plano de ação da escola, o 

qual prevê o eixo pedagógico do programa Escola em Casa DF, busca 

promover a equidade e a igualdade de condições a todos os estudantes, 

prevendo o acesso por meio de plataforma digital, de teleaulas e de materiais 

impressos. Outras ferramentas poderão ser usadas pelos professores e pelas 

escolas, de acordo com seus planejamentos e possibilidades. 



 

 

A Subsecretaria de Formação dos Profissionais da Educação (Eape), 

realizou a formação para o Google Sala de Aula aos professores de todas as 

etapas e modalidade e isso contribuiu para que eles tivessem maior segurança 

para iniciar as aulas não presenciais no dia 22/06. 

 Comunicação entre Equipe Gestora e Professores 

 

Realizar reuniões on-line como meio de tirar dúvidas, passar 

comunicados, conversar, interagir e saber do bem-estar de cada um. 

 Whatsapp como meio de transmitir os documentos recebidos, 

informações, convites para cursos etc. Coisas mais urgentes. 

 Comunicação entre escola e família 
 

 A comunicação está acontecendo por meio do telefone da escola, 

whatsapp business, grupos do whatsapp feito pelos professores, redes sociais 

(instagran, facebook, youtube), vídeos educativos, etc. 

Fazendo-se necessário e assegurando-se os devidos cuidados e 

protocolos sanitários, a estrutura escolar está organizada para possíveis 

atendimentos presenciais aos pais e/ou estudantes no que diz respeito a 

esclarecimentos sobre o trabalho pedagógico, realização das atividades 

impressas/virtuais e orientações relativas às atividades pedagógicas. 

 

 



 

 

 Calendário do retorno das aulas não presenciais 
 

De acordo com a Secretaria de Educação o cronograma de retorno das 

aulas não presenciais será: 

04/06 – Volta dos gestores; 

05/06 – Volta dos professores; 

08/06 a 12/06 – Semana de acolhimento e formação dos professores; 

15/06 a 19/06 – Organização pedagógica/planejamento; 

22/06 a 26/06 – Volta às aulas sem frequência; 

29/06 – Início das aulas não presenciais com frequência. 

 

 Conteúdo a ser desenvolvido 

 

Caberá aos professores desenvolveram atividades pedagógicas não 

presenciais, tanto para disponibilizá-las nas salas de aula virtuais quanto por 

meio de material impresso, destinado a estudantes que não tiverem acesso.  

Para garantir a articulação entre as ferramentas pedagógicas 

disponibilizadas – plataforma, tele aulas e material impresso – o professor 

deverá seguir o planejamento aula a aula estabelecido pela Subeb, 

responsável pela readequação do currículo em movimento para o ano letivo de 

2020, em todos os componentes curriculares e anos/séries. 

 Coordenação pedagógica 
 

A escola disponibilizará espaços de coordenação pedagógica para que o 

corpo docente possa coordenar, planejar e produzir conteúdos que dialoguem 

de forma interdisciplinar e costurados com as ferramentas que sustentam o 

ensino remoto: plataforma, material impresso e videoaulas. 

Irá garantir o caráter formativo e a articulação de todos os profissionais 

da educação que compõem o espaço escolar. Ressalta-se a importância dos 

profissionais das salas de recursos generalistas e/ou específicas, do serviço de 

orientação educacional, do serviço especializado de apoio à aprendizagem, do 

coordenador pedagógico, da equipe gestora, do coordenador intermediário da 

Unieb, entre outros, para a construção e oferta educacional acessível e 

adequada a cada estudante.  



 

 

 

PLANEJAMENTO CURRICULAR  

 

Circular 156/2020 - Consolidação das propostas de readequação 

curricular do Ensino Fundamental, a partir das contribuições das UNIEBs e 

Unidades Escolares. 

Diante da realidade da necessidade de contenção do contágio pelo 

COVID-19, ações como o distanciamento social foram instituídas, e nesse 

sentido, para preservação da vida das crianças, de seus familiares, dos 

profissionais da educação e da comunidade em geral, as atividades escolares 

foram suspensas.  

Ressalta-se que mesmo durante a suspensão das atividades escolares, 

a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), empreendeu 

esforços para contribuir com a continuidade do processo de constituição de 

aprendizagens e desenvolvimento das crianças, por meio do Programa Escola 

em Casa DF, transmitido de segunda a sexta-feira pela TV Justiça de manhã, e 

pela TV União à tarde.  

Para conhecer a realidade de cada família, recomenda-se que a 

Unidade Escolar, pública ou parceira, realize uma pesquisa para que possa 

mapear e planejar as ações para que todas as crianças matriculadas, sejam 

alcançadas nesse momento de retorno às atividades escolares de forma não 

presencial. Pois, a necessidade de se pensar várias possibilidades de ações, é 

no sentido de considerar as inúmeras realidades familiares existentes, desde 

as que tem acesso à televisão, celulares, tablets, computadores,internet, até 

aquelas que não possuem nenhum desses recursos tecnológicos, portanto, é 

preciso pensar diferentes estratégias para viabilizar que todos os estudantes 

sejam contemplados.  

Ressalta-se que a ação da TV é planejada e realizada pela Diretoria de 

Educação Infantil (DIINF)/Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB), em 

parceria com profissionais da educação da SEEDF. A ação da plataforma e a 

ação da entrega de materiais, é de responsabilidade de cada Unidade Escolar, 

pública ou parceira. Além dessas ações, cada Unidade Escolar, pública ou 

parceira, caso sinta a necessidade, pode criar novas estratégias de ação junto 



 

 

às famílias para que elas possam realizar as atividades em seus lares com os 

estudantes. 

No planejamento das atividades para alimentar a plataforma Google e 

para a entrega de materiais para as famílias, é importante elaborar algumas 

orientações e esclarecimentos para as famílias, desde o acesso à plataforma 

como para que elas possam realizar as atividades escolares em seus lares 

com as crianças. E entre as atividades propostas, é importante fazer um 

resgate das atividades que foram realizadas anteriormente, no sentido de dar 

uma ideia de continuidade ao processo educativo. Isso em relação ao que o 

corpo docente irá planejar, e em relação às orientações para as famílias, no 

sentido de sempre pensar estratégias e alternativas para relembrar o que foi 

aprendido anteriormente. 
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