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APRESENTAÇÃO 

 

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) do Centro de Ensino Fundamental 01 do Cruzeiro (CEF 01) tem como referência os 

diversos documentos e normativos educacionais publicados pela Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal. 

Tais orientações servem de embasamento para o processo participativo e democrático de tomada de decisões em prol do 

desenvolvimento integral dos nossos estudantes, para a construção de ações educativas cada vez mais qualitativas, amparadas por 

aprendizagens significativas, articuladas e contextualizadas às práticas sociais dos alunos inseridos no contexto escolar. 

A construção do nosso projeto teve início na Semana Pedagógica de 07/02/2022 a 09/02/2022 com a retomada das atividades 

presenciais, após longo período de isolamento social devido a pandemia causada pela COVID-19.  Semana dedicada ao acolhimento 

da equipe escolar, aos debates e reflexões coletivas e à reorganização das atividades educativas.  

Concluídos os processos de acolhimento da equipe e de distribuição de carga horária e escolha de turmas, mobilizamos os 

profissionais de todos os segmentos com a finalidade de levantar discussões sobre as ações adotadas pela Unidade Escolar, 

considerando os protocolos de retorno às aulas e as orientações sobre as medidas sanitárias vigentes e ouvi-los acerca dos 

sentimentos que os permeiam neste momento de volta às aulas. Logo, constatamos que grande parte da equipe se encontra receosa, 

angustiada e desmotivada, uma realidade pós-pandêmica preocupante que certamente iremos nos deparar com o retorno dos 

estudantes ao ambiente escolar no ano letivo de 2022 

Frente a isso, entendemos que o momento exige acolhimento. Refletimos sobre quais estratégias poderíamos usar na 

recepção dos estudantes para acolhê-los não só fisicamente, mas emocionalmente e como esse acolhimento irá viabilizar a 
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permanência dos estudantes no ambiente escolar e suas efetivas aprendizagens. Como desenvolver a escuta ativa, encontrando 

espaços para conversa e diálogo, num momento onde é preciso retomar as atividades escolares, resgatando e adquirindo novos 

conhecimentos.  

Neste sentido, o projeto “Diálogo Escrito”, apresentado pela Orientadora Educacional da escola, Rosana Busnello, vem de 

encontro a todas essas indagações e outras tantas que envolvem toda a comunidade escolar, buscando desenvolver uma escuta 

amorosa, ouvir os estudantes, demonstrar empatia e interesse nas dificuldades do momento, os medos, os sonhos, as possibilidades. 

Num espaço que promova o pensar, o agir e o transformar, permitir o aprofundamento destas questões com o fim de ajudá-los a 

aliviar as tensões, angústias, saudades, amizades, perdas.  

Ademais, é preciso oportunizar a participação dos estudantes de maneira que eles sejam os protagonistas na elaboração do 

PPP. Por se tratar de um documento democrático e aberto para as considerações de toda a comunidade escolar (Equipe Gestora, 

Equipe Pedagógica, Servidores, Estudantes e Pais/responsáveis), é fundamental que os alunos façam parte do seu processo de 

construção, conhecendo e sabendo o que ele representa. 

O Projeto Político-Pedagógico é o principal documento orientador de uma Unidade de Ensino e por isso deve ser construído 

de forma participativa e democrática. Flexível e dinâmico, é um instrumento organizacional de fortalecimento da identidade da escola, 

onde se estabelecem as diretrizes básicas da linha de ensino e atuação da escola na comunidade. 

Formamos, então, a Comissão Organizadora responsável pela elaboração do PPP, composta por Sílvia Gonçalves (Diretora), 

Fátima Mendonça (Vice-Diretora), Ivana Machado (Supervisora), Rosana Busnello (Orientadora Educacional), Eliane Pereira 

(Secretária Escolar), Fátima Olivieri (Sala de Recursos), Ana Artoni, Patrícia Ribeiro, Renata Lucena e Mariele Sousa 

(Coordenadoras). 
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Os primeiros passos para a construção do Projeto Político Pedagógico do CEF 01 do Cruzeiro foram dados, tendo em vista 

as inúmeras contribuições advindas das reuniões de coordenação coletiva, dos encontros pedagógicos promovidos (presenciais e 

remotos) e da Reunião de Acolhimento com a comunidade escolar realizada no dia 19/02/2022, onde foram criados espaços para 

que as pessoas de cada segmento pudessem ocupar o seu lugar de fala e levantar questões inerentes ao contexto escolar.  

Promovemos a adequação de um ambiente favorável à fala e ao diálogo sobre os efeitos da pandemia e como superá-los, 

além de momentos de valorização dos profissionais da educação, ressaltando a importância de cada um no contexto em que estão 

inseridos. 
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HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

O Centro de Ensino Fundamental 01 do Cruzeiro está localizado no SRES A/E 01 Lote 05 Área Especial - Cruzeiro Velho, 

Área Urbana, no Distrito Federal e inscrito no CNPJ 00.532.192/0001-8. Atende a comunidade escolar através dos seus canais de 

comunicação (telefones (61) 39017796 e (61) 39017798), e-mails cef1cruzeiro@hotmail.com e 

cef01cruzeiro.adm.ppc@edu.se.df.gov.br e Instagram @cef1cruzeiro. 

Extraído de propostas anteriores e atualizado por esta gestão, apresentamos o presente Histórico da Unidade Escolar. O 

Centro de Ensino Fundamental 01 do Cruzeiro iniciou suas atividades escolares em 1961, sob a direção da professora Nilza Vaiano. 

Foi criado oficialmente pelo decreto nº 481 – GDF, de 14/01/1966, (Legislação do DF Vol. IV) com a denominação de Escola Classe 

01 do SRES – Cruzeiro, localizada na área Especial 01 Lote 05 no Setor SER / SUL, CNPJ 00532192/0001-87. Segundo o DODF 

n.º 198, esta escola incorporou as antigas Escolas Classes n.º 02 e 03 do Cruzeiro em 17/10/1979. Em 11/02/79, a escola mudou de 

nome, passando a se chamar Centro de Ensino Fundamental 01 do Cruzeiro, segundo o DODF N.º 30 e NA da FEDF – Vol. II. 

Novamente, de acordo com a portaria 29, DODF 137 de 19/07/2000, o Centro de Ensino passou a denominar-se Centro de Ensino 

Fundamental 01 do Cruzeiro. Esse estabelecimento foi criado para o atendimento educacional, voltado exclusivamente para o Ensino 

Fundamental de 1ª a 4ª séries. Posteriormente serviu também para o ensino de suplência e para o MOBRAL. 

Na gestão do professor Jadir Soares dos Reis construíram uma gruta onde foi erguido um altar dedicado à Nossa Senhora 

Rainha da Paz. Esta espécie de memorial se destinou, à época, ao fortalecimento da religiosidade da comunidade escolar, 

perdurando até os dias atuais. 

mailto:cef1cruzeiro@hotmail.com
mailto:cef01cruzeiro.adm.ppc@edu.se.df.gov.br
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Com recursos oriundos do Orçamento Participativo, a escola passou por importantes reformas no período de fevereiro a 

setembro de 1997, fazendo com que alguns alunos fossem remanejados para o Centro Educacional 01 do Cruzeiro e Escola Classe 

05 do Cruzeiro. 

Vários foram os docentes que dirigiram esta Unidade de Ensino, entre eles: Nilza Vaiano, Santa Catarina Teles, Maria Gisete 

Morais Calado, Zaíra Cardoso Soares, Jadir Soares Reis, Sebastião Lélis Ferreira, Maria do Socorro Castro, Augustinho Antônio de 

Castro, Elizete Costa Cunha, Mírcia Maria Rosa Pereira, Marlene Policeno Batista, Alexandra Regina de Oliveira Matos, Cláudio 

Roberto, Rommel Jorge Marques Maia, Jane Pereira de Morais e, em 2014, a professora Sílvia Raquel Gonçalves, atual diretora 

desta instituição. 

Em 14/01/2016, o CEF 01 do Cruzeiro completou 50 anos! Comemoramos o Cinquentenário desta Unidade Escolar com muita 

alegria e honra, pois sabemos o quanto esta instituição contribuiu e contribui para com a população local. São comuns os casos em 

que duas ou três gerações estudaram nesta escola. 

Em 2017 havia 681 alunos matriculados. Naquela ocasião, os alunos dos Anos Finais do turno matutino que moravam na 

Cidade Estrutural ficaram sem o transporte oferecido pelo governo, mesmo assim, algumas famílias fizeram questão de arcar com 

os custos e continuar em nossa escola. O turno matutino foi composto pelos Anos Finais, do 6º aos 9º anos, somando 18 turmas 

regulares e uma classe de EJA Interventivo. O turno vespertino Anos Iniciais, do 1° ao 5° ano, já organizado em Ciclos, totalizou 16 

turmas. Somente em 2018 foi implementado o Ciclo nos Anos Finais. 

Em 14/01/2016, o CEF 01 do Cruzeiro completou 50 anos! Comemoramos o Cinquentenário desta Unidade Escolar com muita 

alegria e honra, pois sabemos o quanto esta instituição contribuiu e contribui para com a população local. São comuns os casos de 

que três gerações estudaram nesta escola. 
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Em 2017 havia 681 alunos matriculados. Naquela ocasião, os alunos dos Anos Finais do turno matutino que moravam na 

Cidade Estrutural ficaram sem o transporte oferecido pelo governo, mesmo assim, algumas famílias fizeram questão de arcar com 

os custos e continuar em nossa escola. O turno matutino foi composto pelos Anos Finais, do 6º ao 9º ano e uma classe de EJA 

Interventivo, somando 18 turmas regulares e inclusivas e 01 turma de Classe EJA Interventivo. O turno vespertino Anos Iniciais, do 

1° ao 5° ano, organizado em Ciclos, totalizou 16 turmas. Somente em 2018 foi implementado o Ciclo nos Anos Finais. 

Em 2018, tínhamos 781 alunos, sendo 02 turmas de 1º ano, 03 turmas de 2º ano, 02 turmas de 3º ano, 03 turmas de 4° ano, 

03 turmas de 5º ano, 05 turmas de 6º ano, 06 turmas de 7º ano, 04 turmas de 8º ano, 03 turmas de 9º ano, 02 turmas de TGD e 02 

turmas de DI. Iniciamos a Organização Escolar em Ciclos nos Anos Finais de acordo com o parecer 225/2013- CEDF referente ao 

processo nº 084,000596/2013, Portaria 285 de 05/12/2013. Os Ciclos para as Aprendizagens são uma organização do tempo e 

espaço escolar, tendo em vista o atendimento aos diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes, considerando a lógica do 

processo, a utilização de uma pedagogia diferenciada sustentada no trabalho coletivo, na avaliação diagnóstica e formativa, que 

garanta as aprendizagens e a progressão de todos os estudantes matriculados nas unidades escolares. A alteração do modelo de 

organização escolar seriada para um modelo de organização escolar em Ciclos deve proporcionar um trabalho diferenciado e também 

uma proposta de busca para a coordenação pedagógica como espaço de formação continuada na perspectiva da democratização 

de saberes. 

Em 2019, a escola atendeu aos alunos do Ensino Fundamental de 9 anos, ou seja, Anos Iniciais, Anos Finais e Classes 

especiais de DI e TGD. O corpo docente era formado por 63 professores, sendo 07 readaptados e 03 da Carreira Assistência que 

atuavam em outras áreas, de acordo com suas limitações, exercendo funções na Sala de Leitura ou apoio à Direção. Contamos neste 

ano com 680 alunos matriculados, incluindo os alunos de Classes Especiais. Prestavam serviços na escola os funcionários das 

empresas terceirizadas Global (Segurança), G&E (Copa e cozinha) e Juiz de Fora (Limpeza em geral). 



10 
 

No dia 02/05/2019, a equipe gestora presidida pela professora Silvia Raquel Gonçalves, recebeu, em mãos, do Secretário 

Rafael Parente, o Certificado de Excelência na Educação Básica da Rede Distrital de Educação pelas boas práticas e resultados 

alcançados nas avaliações da Educação Básica dentre as Unidades Escolares da Rede Distrital de Educação nos anos de 2017 e 

2018. A equipe gestora era formada por Silvia Raquel Gonçalves (Diretora), Fátima Silva de Carvalho Mendonça (Vice-Diretora), 

Rita de Cássia Rodrigues (Supervisora Pedagógica) e Eliane Pereira da Silva (Secretária Escolar). Em novembro de 2019, a equipe 

se candidatou para participar do processo de eleição da Gestão Compartilhada e foram eleitas para o pleito de 02 anos. 

No início de 2020 fomos surpreendidos com a chegada do Coronavírus transformando as nossas rotinas e consequentemente, 

o modo de ensino-aprendizagem, quando nos reduziu ao isolamento social. As atividades foram então suspensas, conforme Decreto 

nº 40509 de 11/03/2020. Em seguida, de 16/03/2020 a 05/04/2020, foi decretado Recesso Escolar conforme Decreto nº 40550 de 

23/03/2020. Em 06/04/2020 o Decreto n° 40583 de 01/04/2020 sinalizou a suspensão das aulas até 31/05/2020. Neste período, a 

equipe gestora exerceu suas atividades em regime de revezamento e teletrabalho, respondendo às demandas solicitadas conforme 

as necessidades da Unidade de Ensino. 

Em 2021, em virtude da pandemia de Covid-19, o teletrabalho foi estabelecido pelo Decreto 41.841 de 26/02/2021, a contar 

de 01/03/2021. A equipe gestora permaneceu trabalhando em regime de revezamento e em teletrabalho. Professores e Servidores 

da Carreira Assistência Educacional exerceram suas funções remotamente, ministrando aulas e acompanhando os alunos na 

Plataforma Escola em Casa DF por meio do Google Sala de Aula, onde as atividades pedagógicas eram postadas diariamente e 

materiais impressos foram produzidos e disponibilizados àqueles que não possuíam acesso à plataforma. Aos poucos e de forma 

escalonada, as aulas foram sendo retomadas, respeitados os protocolos de segurança implementados pela Secretaria de Saúde, 

assim como as orientações advindas da Secretaria de Estado de Educação.do GDF. 
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Nesta oportunidade, a escola passou por um grande processo de reforma e revitalização dos seus espaços, transformando o 

CEF 01 do Cruzeiro em uma escola ainda mais bonita, com acessibilidade arquitetônica, ambientes amplos e arejados. Dispomos de 

uma grande quadra de esportes coberta e com acessibilidade, destinada às atividades desportivas e recreativas, mesas de ping-

pong para os momentos de lazer e um parquinho direcionado aos alunos dos Anos Iniciais. A escola possui um refeitório, uma cozinha 

experimental e uma horta. Dos seis banheiros presentes na escola, um serve aos funcionários, um é reservado aos alunos portadores 

de necessidades especiais (ANEEs), dois são destinados aos estudantes e dois aos professores. Contamos, ainda, com uma Sala 

de Leitura e uma Sala de Vídeo equipadas. Duas salas de aula são destinadas às Classes Especiais e outras vinte salas atendem 

aos turnos matutino (Anos Finais) e vespertino (Anos Iniciais). No turno da manhã, os espaços foram adaptados para funcionarem 

como Salas Ambiente, para melhor atender aos alunos do 6° ao 9°ano, a saber: 
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Atualmente, 654 estudantes estão matriculados nesta Unidade de Ensino, compondo as 29 turmas regulares e as 04 Classes 

Especiais. No turno matutino atendemos 429 alunos do 6º ao 9° ano (Anos Finais) e no turno vespertino atendemos 225 alunos do 

1° ao 5° ano (Anos Iniciais), conforme tabelas a seguir. 

 

DADOS INFORMATIVOS DA UNIDADE ESCOLAR 

Nome da Escola: Centro de Ensino Fundamental 01 do Cruzeiro 

CNPJ: 00.532.192/0001-87 

Endereço: SRES A/E 01 Lote 05 Área Especial - Cruzeiro Velho 

E-mail: cef1cruzeiro@hotmail.com e cef01cruzeiro.adm.ppc@edu.se.df.gov.br 

Telefone: (61) 39017796 e (61) 39017798 

Rede social: @cef1cruzeiro (Instagram) 

Diretor(A): Silvia Raquel Gonçalves 

Vice-Diretor(A): Fatima Silva De Carvalho Mendonça 

Supervisor(A): Ivana Coutinho Lima Machado 

Chefe De Secretaria: Eliane Pereira Da Silva 

mailto:cef1cruzeiro@hotmail.com
mailto:cef01cruzeiro.adm.ppc@edu.se.df.gov.br
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Auxiliar(es) de Secretaria: Edna Tavares Pinheiro- CAE e Maria Aparecida Duarte- CAE 

Coordenadores pedagógicos: Ana Lúcia Facco Artoni, Patrícia Ribeiro Lisboa Ferreira, Renata Luzia de Sousa e Mariele de Oliveira. 

Professor(a/es/as) readaptado (a/es/as): Domingos Sávio, Rosa de Cassia, Gláucia Maria, André Daniel, Susi Francis e Roberta Sousa. 

Monitor(a/es/as): Ivana Coutinho de Lima Machado (atualmente Supervisora). 

Educador(a/es/as) Social(is) Voluntário(a/os/as): Lígia, Daniele, Tatiele, Brenda e Davi. 

Membros do Conselho Escolar: Roberta Cintra (Presidente), Ivana Machado (Vice-Presidente) e Eliane Pereira (Secretária). 

Demais servidores: Antônia Siqueira (CAE) 

Membros da Comissão Organizadora da Proposta Pedagógica: Sílvia Raquel (Presidente), Fátima Mendonça (Vice-diretora), Ivana Machado (Supervisora), 

Ana Artoni (Coordenadora), Patrícia Ribeiro (Coordenadora), Renata Lucena (Coordenadora) e Mariele Sousa (Coordenadora). 

Tabela nº 01: Dados da Unidade Escolar. 

 

QUANTIDADE DE ALUNOS NA MODALIDADE ANOS INICIAIS 

TURNO VESPERTINO 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO CLASSE ESPECIAL 

Quantidade de turmas 03 02 02 02 02 02 

Quantidade de alunos 59 30 45 45 44 10 
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Total de turmas  13  

Tabela nº 02: Quantidade de alunos nos Anos Iniciais. 

 

QUANTIDADE DE ALUNOS NA MODALIDADE ANOS FINAIS 

TURNO MATUTINO 6ºANOS 7º ANOS 8º ANOS 9º ANOS CLASSE ESPECIAL 

Quantidade de turmas 05 05 04 04 02 

Quantidade de alunos 96 115 99 108 14 

Total de turmas 20 

Tabela nº 03: Quantidade de alunos nos Anos Finais. 

 

QUANTIDADE DE ALUNOS NAS CLASSES ESPECIAIS 

TURMA QUANTIDADE TURNO 

CLASSE ESPECIAL 

DI -1 
12 MATUTINO 

CLASSE ESPECIAL 

TGD - 1 
02 MATUTINO 
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CLASSE ESPECIAL 

DI - 2 
08 VESPERTINO 

CLASSE ESPECIAL 

TGD - 2 
02 VESPERTINO 

Tabela nº 04: Quantidade de alunos nas Classes Especiais. 

 

MODULAÇÃO DOS ANOS INICIAIS - TURNO VESPERTINO 

TURMA PROFESSORES REGENTES PROFESSORES CONTRATO TEMPORÁRIO 

1º A Emely Cristina da Silva Viana  

1º B Geneci Ana Radel  

1º C Márcia Soares Dantas  

2º A Maria de Lourdes N. Furtado  

2º B Sueli Maria Cremer Serpa  

3º A Sumaris de Souza Firmo  

3º B Maira Teixeira Costa  

4º A Renata Luzia de Sousa (Coordenadora) Tânia Maria Francozo 
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4º B Mariele de oliveira (Coordenadora) Ana Carolina Florentino de Andrade 

5º A Ivone Medeiros de Alencar  

5º B Nádya Lorena de Oliveira Toledo  

Classe Especial 

TGD2 

Maria das Graças Ferreira Martins  

Classe Especiasl 

DI2 

Carência Carla Cristina Soares Lins Deflon 

Tabela nº 05: Modulação do turno vespertino. 

 

MODULAÇÃO DOS ANOS FINAIS - TURNO MATUTINO 

COMPONENTE CURRICULAR PROFESSORES REGENTES CONTRATO TEMPORÁRIO 

MAT1 Fátima S. de C. Mendonça (Vice-Diretora) Sebastião Carlos Araújo 

MAT2 Osmaldo Ribeiro Sousa  

MAT3 Carência Thaís Althina da Silva Gualberto 

PORT1 Lillian Costa Sertão  
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PORT2 Patrícia Ribeiro Lisboa (Coordenadora) Érica Juliana Rondon de Araújo 

PORT3 Fabiane Reis Pastorello  

PORT4 

 

Anna Mônica de Souza Hipólito 

 

 

CN1/PD2 *Andréia Borges Pereira  

CN2/PD2 *Anna Lúcia Facco (Coordenadora) Bruna Vidigal dos Santos 

CN3 Valtércia Aguiar  

GEO1 Suze Cristina Gonçalves Fernandes  

GEO2 Sílvia Raquel Gonçalves (Diretora) Mariana Pereira de Almeida Dellavanzi 

HIST1 
Domingos Sávio Ladeira de Oliveira 

(Readaptado) 
Fernando Rossine de Moura 

HIST2 Benedito Vieira Valadares de Abreu  

EF1 Edênio José Andrade Santos  

EF2/PD2 *Paulo Henrique Guimarães Fernandes  
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ARTE1 Maira Gomes C. Ayech  

ARTE2/PD2 Patrícia Jansen de Freitas Magalhães  

LEM1 Anna Mônica de Souza Hipólito  

LEM2/PD2 Carência Juliana Soares de Brito Mota 

PD1 (Cine com Ciência)/PD2 Erizaldo Cavalcante B. Pimentel  

PD2 Professores (*) 

Anna Mônica de Souza Hipólito 

Paulo Henrique Guimarães Fernandes Andréia 

Borges Pereira 

Bruna Vidigal dos Santos 

Classe Especial DI1 Carência Christiane Santos da Costa 

Classe Especial TGD1 Carência Nathália Gomes de Lima 

Tabela nº 06: Modulação do turno matutino. 

 

PROFESSORES SALA DE RECURSO E SOE ATUAÇÃO 

Fátima Santos Olivieri e Jorge Sala de Recursos 

Rosana Busnello Giacomazzi Orientadora Educacional 
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Flávia Ribeiro da Silva Orientadora Educacional 

Tabela nº 07: Professsores da Sala de Recursos e SOE. 

 

PROFESSORES READAPTADOS ATUAÇÃO 

André Daniel de Freitas Souza Sala de Leitura 

Rosa de Cássia Matos Santa Lúcia Sala de Leitura 

Gláucia Maria Torres Bezerra Oliveira Sala de Leitura 

Susi Francis Amaral Piva Sala de Leitura 

Thaís Lírio Apoio Pedagógico 

Domingos Sávio Ladeira de Oliveira Apoio Pedagógico 

Tabela nº 08: Professores Readaptados. 

 

EMPRESAS TERCEIRIZADAS 

FUNCIONÁRIOS EMPRESA 

Luiz Paulo L. Silva Junior (Vigilante) Global 
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Ronaldo Rodrigues de Faria (Vigilante) Global 

Gelber da Silva Santos (Vigilante) Global 

Dayanne Barbosa de Brito (Serviços Gerais) Juíz de Fora 

Valdinéia de Oliveira Neto (Serviços Gerais) Juíz de Fora 

Anaíldo Moreira de Oliveira (Serviços Gerais) Juíz de Fora 

Auxiliadora Morais Feitosa (Serviços Gerais) Juíz de Fora 

Lucilene Rodrigues Nunes (Serviços Gerais) Juíz de Fora 

Regina Maria Godinho (Serviços Gerais) Juíz de Fora 

Maria Diva Lima de Brito (Serviços Gerais) Juíz de Fora 

Marisa Antônia dos Santos (Serviços Gerais) Juíz de Fora 

Antônio Dieferson O. Paz (Serviços Gerais) Juíz de Fora 

Maria Eliana Silva (Merendeira) G&E 

Rita Maria da Silva Saraiva (Merendeira) G&E 

Conceição de Maria C. Cabral (Merendeira) G&E 

Tabela nº 09: Empresas Terceirizadas. 
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CONSELHO ESCOLAR 

 

O Conselho Escolar é um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa, integrante da estrutura das escolas públicas 

da rede de ensino do DF. Seus membros fazem parte da comunidade escolar e reúnem-se regularmente uma vez a cada mês 

durante o período letivo e extraordinariamente, conforme necessidade de deliberação de casos. Atualmente, os conselhos escolares 

são eleitos juntamente com as equipes gestoras no momento das eleições para a gestão democrática. Em virtude da pandemia do 

Coronavírus, as eleições foram prorrogadas até 2022. 

O Conselho Escolar do CEF 01 do Cruzeiro é formado por Roberta Cintra (Presidente), Ivana Machado ( Vice-Presidente) e  

Eliane Pereira (Secretária). 

Cabe ao Conselho: 

➢ Garantir a participação efetiva da comunidade escolar na gestão da escola; 

➢ Participar da elaboração da proposta pedagógica da unidade escolar e fiscalizar sua execução; 

➢ Consultar membros da comunidade escolar para esclarecimentos em matérias de sua competência; 

➢ Aprovar a realização de eventos culturais, científicos, cíveis, comunitários e pedagógicos não previstos no calendário escolar, 

na  Proposta Pedagógica ou no Plano de Ação Administrativo da escola. 

➢ Solucionar dificuldades pertinentes ao corpo discente no âmbito pedagógico. 
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APM – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES 

 

A Associação de Pais e Mestres do CEF 01 do Cruzeiro tem importância fundamental na democratização do processo escolar. 

Ela atua como unidade executora e acompanha todos os passos que levam a gastos de recursos e suas decisões quanto à execução 

dos mesmos. O diretor da escola passa a ser o presidente da APM e o vice-diretor é o vice-presidente da associação, juntamente 

com o tesoureiro e membros que passam a operacionalizar e acompanhar todos os gastos necessários ao bom andamento dos 

trabalhos escolares, bem como os de manutenção da escola. São acompanhados pelo Conselho Escolar na consulta e deliberação 

das demandas escolares. 

Em 2020, foram eleitos novos membros da Diretoria da Associação de Pais e Mestres com o mandato de 02 anos, até o ano 

de 2021.  

Em 2022, este período foi prorrogado por mais um ano. 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

A avaliação diagnóstica tem por objetivo identificar um ponto de partida para a prática pedagógica e o planejamento do 

discente em relação às atividades que serão desenvolvidas ao longo do ano letivo, bem como avaliar o processo de ensino e 

aprendizagem para que o conteúdo programático possa ser adequado de acordo com a realidade das turmas e dos alunos. Com o 

diagnóstico, a escola identifica as fragilidades e as potencialidades e a partir das análises dos dados, poderá traçar os caminhos a 

se seguir, pensando soluções para os problemas detectados. 

No início do ano letivo foi disponibilizado aos professores, estudantes, e pais/responsáveis um questionário diagnóstico 

elaborado    pela escola, com a finalidade de conhecer o público atendido pela escola e mapear informações entre todos os 

segmentos da comunidade escolar, sob os aspectos econômico, cultural, social, grau de escolaridade, gênero, local de residência, 

autodeclaração étnico-racial entre outros. 

Após a tabulação dos resultados, a Comissão de elaboração do PPP divulgou aos professores as fragilidades e 

potencialidades identificadas, para que juntos pudéssemos construir um Projeto Político Pedagógico eficiente e contextualizado que 

atendesse o nosso público em sua totalidade. 

Seguem os dados obtidos: 

 

DADOS DO FORMULÁRIO – PROFESSORES 
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DADOS DO FORMULÁRIO – PAIS/RESPONSÁVEIS 
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DADOS DO FORMULÁRIO – ESTUDANTES 

 

Os dados referentes aos estudantes não foram coletados em sua totalidade por conta de um erro posteriormente detectado 

na plataforma Google que restringiu o acesso dos alunos aos formulários, impossibilitando a computação das respostas.  

Quando os participantes foram questionados sobre qual seria a missão da escola, um dos pais/responsáveis destacou que 

“‘A missão da escola deve ser promover uma educação de qualidade para todos os alunos, levando-os a construir sua história com 

responsabilidade, dignidade e autonomia, contribuindo para uma sociedade mais justa, fraterna e feliz. Um grande desafio para a 

escola neste momento é conseguir vencer esse desafio. É necessário unir esforços para vencer esses desafios” (grifo nosso). 

Desafio que pretendemos enfrentar com afinco e perseverança, contando especialmente com a parceria família/escola para 

o cumprimento desta missão. 
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Dentre as sugestões de melhorias apontadas nos formulários, temos: 

➢ Organização das filas da merenda; 

➢ Melhoria dos Canais de Comunicação; 

➢ Olhar diferenciado para cada aluno; 

➢ Palestras sobre drogas, crimes, violência; 

➢ Capacitação e aperfeiçoamento dos professores; 

➢ Controle e segurança na portaria; 

➢ Atividades lúdicas, momentos de lazer, gincanas, passeios e outros; 

➢ Proximidade entre pais e professores; 

➢ Atividades desportivas para as classes especiais. 

 Destacamos ainda: “Seria importante a escola oferecer mais acesso aos professores e alunos (inclusive.os da classe especial) 

ao mundo digital e investir em educação para um mundo que está em transformação digital, de modo que os alunos 

desenvolvam capacidades de equilibrar relações humanas com possibilidades ampliadas de aprendizado e trabalho, que as 

tecnologias digitais propiciam” (grifo nosso). 

 Diante desse diagnóstico parcial da realidade, resolvemos intensificar a nossa comunicação com os pais e/ou responsáveis 

por nossos estudantes, cientes de que se trata de um Projeto Político Pedagógico que permanentemente precisa ser avaliado e 

revisto em função até do corpo docente e discente que compõe a escola a cada ano letivo.  

De antemão, temos buscado melhorias no ensino de um modo geral e destacamos como fatores essenciais para essa 

melhoria, além dos investimentos em políticas públicas na área da educação e o desenvolvimento da pedagogia de projetos em 
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nossa escola, a efetiva participação do coletivo dos agentes escolares e dos parceiros envolvidos como o Batalhão Escolar, a 

Administração do Cruzeiro, o Conselho Tutelar, o Corpo de Bombeiros, entre outros que se mantém ao nosso lado, seja em 

campanhas educativas e empréstimos de materiais pedagógicos, seja em emendas parlamentares recebidas dos deputados 

Reginaldo Sardinha e Reginaldo Veras, que trouxeram contribuições significativas para o espaço físico desta unidade de ensino. 
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FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

Cabe ao CEF 01 do Cruzeiro promover a aprendizagem de todos, ser espaço em que todos possam se matricular, frequentar as aulas e 

construir aprendizagens significativas e contextualizadas. Mais do que oferecer oportunidades iguais para todos, democratizar o conhecimento 

é uma questão de direito e justiça social. Disseminar a sabedoria é o caminho para a emancipação e a humanização dos indivíduos. É por meio 

das escolas que o Estado cumpre o seu dever de educar o seu povo que tem direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. 

A função social da nossa escola vai além da simples transmissão dos conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade. De 

acordo com os normativos educacionais e os pressupostos teóricos da Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal, o estudante deve 

construir aprendizagens significativas, tendo o professor como orientador e mediador do processo educativo. Caberá a nossa instituição de 

ensino    organizar o trabalho pedagógico amparado por intencionalidades educativas que perpassam os diversos contextos e especificidades 

apresentados pelos educandos e pela comunidade observando o diagnóstico da realidade escolar. 

Vale salientar que a nossa escola proporcionará a vivência de experiências diversificadas que contemplem o desenvolvimento integral 

dos educandos, considerando as múltiplas dimensões que os constituem: cognitivas, afetivas, sociais, psicológicas, emocionais, físicas, entre 

tantas outras mais. Também perpassam, conforme apresentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional (LDB nº 9394/96), os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, auxiliando os estudantes quanto à construção de novas 

aprendizagens e contribuindo para a sua formação não apenas para o exercício da cidadania, mas para a vida. 

Fundamentados nos documentos que norteiam a educação nacional e no âmbito local, o CEF 01 do Cruzeiro exerce sua função social de  

maneira a garantir as aprendizagens aos nossos estudantes, fornecendo um ambiente favorável à humanização, buscando a formação de um 

aluno-sujeito histórico-crítico-social, a partir da sua interação com os pares, com professores e com a mundo à sua volta. 
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PRINCÍPIOS 

 

Seguindo as orientações do Currículo em Movimento da Educação Básica, baseamos nossas práticas nos Princípios da Educação Integral 

e nos Princípios Epistemológicos. 

No que concerne aos Princípios da Educação Integral temos: 

➢ Integralidade: Visa as potencialidades humanas, onde a educação não está focada em um simples aumento de carga horária do aluno 

na escola, mas no desenvolvimento nas dimensões humanas nos seus aspectos cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais. 

➢ Intersetorialização: Objetiva a potencialização e a articulação do governo dentre as políticas públicas e diferentes campos nos projetos 

sociais, econômicos, culturais e esportivos, para a melhoria da qualidade de educação. 

➢ Transversalidade: Vincula a aprendizagem em um processo contextualizado, ligando a aprendizagem aos interesses e aos problemas 

reais dos alunos e da comunidade. 

➢ Diálogo Escola e Comunidade: Transformar a escola em um espaço comunitário, onde ocorre troca de saberes, de afirmação de 

identidades e culturas. A escola em que a comunidade participa tem uma probabilidade maior de atingir um ensino de qualidade. 

➢ Territorialidade: A educação não se restringe ao ambiente escolar. Ultrapassa esse limite e mapeia as potencialidades educativas do 

território em que a escola se encontra, planejando e interagindo com a comunidade. 

➢ Trabalho em Rede: Enfatiza o trabalho coletivo com o objetivo de todos participarem de uma rede articulada de ensino. 

➢ Princípio da Convivência Escolar Negociada: embora este princípio seja apenas citado no corpo do Currículo em Movimento, 

considera- se a construção de um ambiente adequado e um clima agradável indispensáveis para a promoção da aprendizagem. A partir 

das relações em que predominem a aceitação, a confiança, o respeito mútuo e a sinceridade, busca-se estabelecer uma convivência 

saudável, democrática e participativa dentro das escolas, que respeite tanto a autoridade do gestor e dos professores, quanto à dignidade 

e a autonomia dos estudantes. Hoje é consenso que existe a necessidade de uma gestão participativa que garanta a democratização das 

relações. 

Tratando-se dos Princípios Epistemológicos, podemos abordar: 
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➢ Princípio da unicidade entre teoria e prática: É a interligação da teoria e a prática, tratando-a de forma indissociável, associada ao 

conhecimento integrado, privilegiando estratégias que promovam a reflexão crítica. 

➢ Princípio da interdisciplinaridade e da contextualização: Unindo a interdisciplinaridade e a contextualização de forma contínua 

e sistemática, contribui para o desenvolvimento de habilidades, conceitos e ações importantes para os estudantes se relacionarem com 

os espaços sociais, utilizando-os nas práticas do cotidiano. 

➢ Princípio da flexibilização: A flexibilidade do currículo traz oportunidades para que as escolas possam adaptar a sua realidade aos 

projetos que fazem parte do contexto em que ela está inserida. 

PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A SEEDF tem como missão implementar políticas educacionais por meio de ações que visam potencializar o desenvolvimento dos alunos 

e equalizar as oportunidades de acesso à educação de qualidade. A edificação de uma sociedade livre, justa e solidária faz-se mediante uma 

educação consistente, pautada pela construção da autonomia, pela inclusão e pelo respeito à diversidade. 

O sistema educacional tem a competência de propiciar recursos e meios capazes de atender às necessidades educacionais especiais de 

todos os estudantes, de modo a oportunizar-lhes condições de desenvolvimento e de aprendizagem. 

Nessa perspectiva, o CEF 01 do Cruzeiro conduz as suas ações pautadas nos princípios do respeito à dignidade humana; da 

educabilidade de todos os seres humanos, independente de comprometimentos que possam apresentar; do direito à igualdade de oportunidades 

educacionais; do direito à liberdade de aprender e de expressar-se e do direito a ser diferente. 

Buscamos, como educadores, dar sustentabilidade ao processo inclusivo, trabalhando em prol de uma educação básica de qualidade, 

haja vista que uma proposta educacional inclusiva refere-se à promoção da educabilidade, acolhendo no mesmo espaço todos os educandos, 

respeitando suas diversas políticas, origens étnicas, classes sociais, condições econômicas, numa concepção transformadora de sociedade, na 

qual o homem se inclui como um sujeito de sua própria história, atuante e participativo, objetivando a participação plena dos sujeitos 
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Com a inclusão, toda a sociedade tem uma significativa oportunidade de modificar as relações entre seus membros, integrando-os 

historicamente, com a consolidação de novas oportunidades interativas e possibilidade de acesso a níveis mais elevados de estudos. Desta 

forma, substituindo as práticas excludentes originárias de um modelo de educação separatista, serão ampliadas as inovações pedagógicas 

voltadas à diversidade. 

Além de promover significativas mudanças culturais, conviver com a diversidade proporciona melhorias na autoestima, afetividade, 

autoconfiança, socialização e, ainda, nos oferece a possibilidade de resgatar esta ruptura com toda a humanidade. Ao interagir no universo da 

diversidade, acolhendo com sabedoria todas as pessoas, experimenta-se uma interação plena, propiciando a libertação de angústias e medos, 

porque denunciam a nossa ausência de alteridade. 

A educação inclusiva a qual nos propusemos implica no oferecimento de oportunidades significativas de aprendizado a todos os alunos 

do sistema escolar regular matriculados nesta unidade, permitindo que crianças com e sem deficiência frequentem as mesmas aulas apropriadas 

para a idade, com apoio adicional personalizado. 

Para atingir os objetivos da inclusão de todos os alunos, além das teorias educacionais e das propostas existentes, nós enquanto 

educadores, buscamos conhecer as reais necessidades dos nossos alunos, por meio da sensibilização e da conscientização dessa realidade, 

envolvendo para isso toda a instituição escolar, com o desenvolvimento de um trabalho de gestão compartilhada com a família, acompanhada 

da formação continuada de nossa equipe de atuação. 

Conforme mencionado, o intuito do CEF 01 do Cruzeiro é oportunizar a educação de qualidade para todos, estendendo às crianças com 

necessidades educacionais especiais, o direito de cidadania atendida com equidade, no gerenciamento de suas reais condições de escolaridade. 

É bem acolhê-los, atendendo adequadamente cada caso, de forma que todos os alunos possam beneficiar-se com as medidas de adaptação, 

adequação e acessibilidade que necessitam. 

A inclusão educacional propõe um modo novo de interação no contexto socioeducacional, demonstrando o valor das relações, pois só é 

possível a aprendizagem quando ocorrem interações, conforme salienta a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994). 

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), tivemos o cuidado e a preocupação de acolher e incluir todos os alunos para que eles não 
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se  tornem apenas mais um na sala de aula remota, pois sabemos que todo aluno precisa sentir-se acolhido e respeitado para assumir seu 

espaço com segurança e desenvolver sua autoestima, estimulado a entrar no movimento do cotidiano escolar sendo assim beneficiado com o 

processo inclusivo. 

Inclusão é o aprofundamento das reflexões em torno do processo de ensino e aprendizagem com a necessária reestruturação do sistema 

educacional, para que as crianças com necessidades especiais, deficientes ou não, sejam atendidas nas suas especialidades e particularidades, 

satisfazendo suas necessidades de aprendizagem. Deve ter como características as condições de qualidade de atendimento às pessoas com 

necessidades específicas de atendimento educacional, oferecendo reais oportunidades de desenvolvimento a todos. O convívio interativo 

estimula a toda coletividade com maior capacidade de aprendizagem, sobretudo, ao aluno com deficiência. 

No processo de inclusão, não é apenas o aluno que precisa adaptar-se à escola e, sim, a escola, que necessita preparar-se para receber 

este aluno. Nesse sentido, a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994, p. 01) afirma: “Toda criança tem direito à educação e deve possuir as 

mesmas oportunidades de aprendizagem; toda criança possui suas particularidades, aptidões e necessidades de aprendizagem”. Os  sistemas 

e programas educacionais necessitam, portanto, ser estabelecidos e praticados levando em conta a extensa diversidade de características e 

necessidades, garantindo a acessibilidade ao ensino regular para todos, haja vista que as escolas regulares que seguem esta orientação 

inclusiva, constituem os meios mais capazes para combater as atitudes discriminatórias, criando comunidades abertas e solidárias, construindo 

uma sociedade inclusiva e atingindo a idealizada educação para todos. 

Sabemos, também, que incluir não significa apenas permitir a matrícula de alunos com necessidades especiais no sistema regular de 

ensino, sem investir em propostas facilitadoras de inclusão e de acessibilidade, e sim, garantir a presença e participação em todas as atividades 

da escola e a aprendizagem, com equiparação de oportunidades para o pleno desenvolvimento de seu potencial, condenando atitudes que 

promovam a exclusão e segregação desses alunos, superando atitudes de integração apenas, à caminho da implementação de uma proposta 

de inclusão real e concreta, a saber: 

 

➢ Exclusão: nesta fase, nenhuma atenção é provida aos grupos minorizados (por conta de sua raça, gênero, deficiência ou qualquer outra 

condição tida como diferente). Historicamente, classes sociais simplesmente ignoravam, rejeitavam, perseguiam e até exploravam essas 
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pessoas. 

➢ Segregação: neste nível, as pessoas são distanciadas da sociedade e da família, geralmente atendidas em instituições específicas por 

motivos religiosos ou filantrópicos, e têm pouco 

ou nenhum controle sobre a qualidade da 

atenção recebida. Surgiram ao longo do 

tempo escolas especiais, assim como 

centro de reabilitação e oficinas 

protegidas de trabalho, pois grupos de 

domínio começaram a admitir que as minorias 

poderiam ser produtivas se recebessem 

escolarização e treinamento específico. 

➢ Integração: quando a pessoa com deficiência 

começou a ter acesso à classe regular, 

desde que se adaptasse e não causasse 

nenhum transtorno ao contexto escolar, 

começamos a presenciar a fase de 

integração na linha do tempo da educação 

inclusiva. 

➢ Inclusão: Com o avanço da sociedade a luta 

pela inclusão social e pelo respeito à 

diversidade se fortalece e faz crescer, em 

todo o mundo, a busca por um mundo que 

possa atender a todos, sem rótulos e sem 

classificações discriminatórias. 
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MISSÃO E OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO, DO ENSINO E DAS APRENDIZAGENS 

 

Nossa missão é oferecer uma educação de qualidade (social), ampliar os espaços, os tempos e as oportunidades de aprendizagens, 

dando ênfase ao protagonismo estudantil, favorecendo o desenvolvimento integral dos nossos educandos para que eles possam agi r 

construtivamente na transformação social do seu meio e da sociedade. É, ainda, garantir a participação ativa da comunidade escolar no processo 

educativo, promovendo a interação entre a interação entre a família e a escola por meio de estratégias didáticas diversificadas, tais como: 

oficinas; participação nos processos desenvolvidos na escola; realização de trabalhos voluntários – conforme os eixos de interesses 

apresentados; convites para desenvolvimento de jogos, brincadeiras, contação de histórias, bazares, almoços, eventos, festas, construção de 

painéis coletivos, entre outros. Por fim, é proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, voltada à formação integral do ser humano 

para que possa atuar como agente de transformação social e 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, preparando-os para a 

vida. 

OBJETIVO GERAL 

 

Proporcionar um processo de ensino e aprendizagem de qualidade que permita a inclusão educacional e o desenvolvimento integral do 

ser, formando cidadãos críticos e autônomos com competência para atuarem ativamente na sociedade, exercendo a cidadania, diversidade e 

sustentabilidade humana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Garantir condições favoráveis ao desenvolvimento físico e intelectual de nossos alunos. 

➢ Trabalhar competências e habilidades que garantam ao aluno a independência e autonomia na construção de seu conhecimento. 
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➢ Garantir a participação efetiva da comunidade em busca de soluções conjuntas diante dos problemas enfrentados no dia a dia da  escola. 

➢ Garantir que nosso corpo discente e docente exerça a cidadania, através de atividades que proporcionem a compreensão da realidade 

educacional do CEF 01 do Cruzeiro. 

➢ Incentivar a permanência do aluno na escola através de uma educação de qualidade. 

➢ Promover ações e estratégias para evitar a repetência e a evasão escolar. 

➢ Promover a inclusão em bases justas e concretas. 

➢ Garantir a inclusão social do aluno defasado e/ou evadido. 

➢ Garantir a inclusão social dos alunos com necessidades educacionais especiais. 

➢ Oferecer educação básica e formativa para os alunos do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais, do 1º ao 9º ano. 

➢ Desenvolver atividades complementares articuladas com novas vivências sociais. 

➢ Estimular e apoiar nossos discentes em processos educacionais que os levam ao protagonismo e a crítica social do ambiente em que  

vivem. 

➢ Incentivar a parceria entre comunidade e escola. 

➢ Garantir a transparência administrativa e financeira em parceria com o Conselho Fiscal e o Conselho Escolar. 

➢ Respeitar e valorizar as diferenças. 

➢ Promover uma educação integral com desenvolvimento de atividades culturais, artísticas e desportivas. 

➢ Reduzir os danos pedagógicos causados pelo período de isolamento social, por meio de projetos interventivos e programas de aceleração 

das aprendizagens. 

➢ Desenvolver a consciência ambiental e a responsabilidade cidadã e social dos alunos em prol da coletividade. 

➢ Despertar a utilização dos recursos naturais de forma consciente. 

 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS 
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Ao produzirmos o presente Projeto, voltamos, de certa forma, aos bancos escolares. Revisitamos autores que fizeram parte da nossa 

formação acadêmica como Durkheim, Weber, Maria Cristina Castilho, Vygotsky, Delors, Piaget, Augusto Cury, Leonardo Boff, além das Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica voltadas para o ensino de nove anos (pág. 102 a 143), Currículo em Movimento Anos Iniciais 

e Finais - Pressupostos Teóricos, Matrizes Curriculares dos 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, LDB, Constituição Federal de 1988, Plano de 

Desenvolvimento da Educação, Leis nº 11.274/2006 e n°10.639/03, entre outros normativos aqui não citados. 

Assim como a SEEDF, defendemos a construção de um Projeto Político Pedagógico que implemente uma escola para todos, associada 

à construção da qualidade social que abarca práticas pedagógicas intencionais sobre a escola que temos e a escola que queremos em prol do 

desenvolvimento dos nossos educandos que se constituem enquanto cidadãos para exercerem a sua cidadania, para conviverem em sociedade 

e para se constituírem como agentes de transformação social. 

Nessa perspectiva, o PPP do CEF 01 do Cruzeiro se fundamenta na organização do trabalho pedagógico intencional, àquele que visa à 

ampliação dos tempos, espaços e oportunidades, à formação humana integral, à construção de uma sociedade mais justa, democrática e 

inclusiva. Afinal, o Currículo em Movimento da SEEDF foi elaborado com o objetivo de construir uma educação de qualidade que favoreça o 

desenvolvimento pleno dos estudantes da educação básica da rede pública de ensino, garantindo não apenas o acesso, mas o direito de 

construir aprendizagens cada vez mais significativas associadas às demandas e às especificidades inerentes à comunidade escolar, motivando 

e amparando-os, inclusive quanto à permanência nas unidades escolares, minimizando os índices de evasão e abandono, ampliando as 

possibilidades de sucesso escolar. 

O estudo seguiu as linhas teóricas voltadas para o desenvolvimento educacional atual, aplicada sobre as práticas de ensino em sala de 

aula, o que suscitou reflexões sobre vários pontos que perpassam a construção de significados e do conhecimento. Pensar em como gerir uma 

escola exige parcerias e disposição, mudanças de paradigmas. Para que realmente haja uma transformação coletiva, os estudos apontam a 

importância de trabalharmos o lado humano das relações interpessoais, do coletivo escolar e da importância de se valorizar as pluralidades de 

ideias no ambiente escolar, bem como a promoção de ações inclusivas que atendam não só a alunos diagnosticados, mas também no que se 

refere às inclusões sociais que ainda precisam ser feitas e avaliadas no universo escolar e de aprendizagem, dando ao nosso estudo um cunho 
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qualitativo, a partir das reflexões e ações geradas visando melhorias no ambiente escolar. 

Novos olhares nos permitiram criar sequências didáticas na construção do letramento escolar, por exemplo, do respeito à diversidade, do 

engrandecimento de nossos alunos através de ações e atitudes que os levem a se tornarem protagonistas de seu aprendizado, favorecendo aos 

nossos docentes uma visão crítica das perspectivas teóricas adotadas pela escola e sua relação com a práxis educacional, através dos Eixos 

Transversais e Avaliação para as Aprendizagens e outras. 

Como se trata de um processo dinâmico, entendemos que o Projeto Político Pedagógico está sempre em evolução e em avaliação, em 

busca de  novos conhecimentos capazes de atualizar nossa prática pedagógica e social. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96, art. 13 – “Os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração 

da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino”, esse artigo concede aos profissionais da educação, autonomia para organizarem o 

trabalho escolar, respeitando os princípios do ensino apresentados no artigo 3º entre os quais destacamos o pluralismo de ideias e de 

concepções pedagógicas, gestão democrática e garantia do padrão de qualidade. 

A equipe escolar do CEF 01 do Cruzeiro estudou para a construção desse PPP, a opção da Pedagogia Histórico-Crítica, que mesmo 

questionando os conflitos da sociedade, busca uma racionalidade emancipatória para fugir da racionalidade instrumental e procura um 

compromisso ético que liga valores universais a processos de transformação social (PUCCI, 1995; SILVA, 2003). 

O Currículo traz como concepções teóricas a Pedagogia Histórico-Crítica e a Psicologia Histórico-Cultural. Esclarece sobre a importância 

dos sujeitos na construção da história. Sujeitos que são formados nas relações sociais e na interação com a natureza para a produção e 

reprodução de sua vida e de sua realidade, estabelecendo relações entre os seres humanos e a natureza. Valoriza a história do estudante e 

todas as suas vivências, tendo o professor como mediador do processo de ensino aprendizagem. 

A Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas relacionadas ao processo de 

aprendizagem, compreendendo a educação como fenômeno de experiências significativas, organizadas didaticamente pela escola. As 

aprendizagens dos alunos ocorrem a partir da interação entre os pares, com professores e com o mundo à sua volta. 
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO 

 

O retorno seguro e efetivo às atividades presenciais em 2022, além dos cuidados sanitários e de acolhimento aos estudantes, requer uma 

reorganização das atividades pedagógicas, uma flexibilização curricular, a priorização dos objetivos de aprendizagem mais essenciais, avaliações 

diagnósticas cuidadosas, extrema dedicação à recuperação da aprendizagem, além de avaliações formativas permanentes, conforme preconiza 

o Parecer CNE/CP nº: 6/2021. 

Fez-se necessário rever, repensar e adaptar o planejamento anual de ensino e os projetos pedagógicos, com vistas a minimizar os 

impactos da pandemia durante o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, assim como favorecer o pleno desenvolvimento do 

educando em seus aspectos físicos, psicológicos, cognitivos e sociais, complementando a ação da família e da comunidade. 

A organização do trabalho pedagógico prioriza, dentre outros aspectos, o Replanejamento Curricular considerando o contínuo curricular 

2020-2021-2022.  

O CEF 01 do Cruzeiro está organizado em Ciclos para as Aprendizagens. A escola atende as modalidades: Anos Iniciais e Anos Finais. 

Os alunos dos Anos Iniciais são atendidos no turno vespertino e os alunos dos Anos Finais no turno matutino, conforme tabela abaixo: 

 

ANOS INICIAIS = TURNO VESPERTINO 

13 TURMAS 

 

ANOS FINAIS = TURNO MATUTINO 

20 TURMAS 

Bloco 1 = 1º ao 3º ano = 07 turmas Bloco 1 = 6º ao 7 º ano com 09 turmas 

Bloco 2 = 4º ao 5º ano  04 turmas Bloco 2 = 8º ao 9º ano com 09 turmas 

Classes Especiais = TGD e DI = 2 turmas Classes Especiais = TGD e DI = 2 turmas 

Tabela 10: Organização das turmas em Ciclos. 
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Buscando as práticas dos Princípios da Educação Integral, inserimos as perspectivas nos aspectos sociais, cognitivos, afetivos, atingindo  

as dimensões humanas e acreditando que a aprendizagem se dá ao longo da vida por práticas educativas associadas às diversas áreas dos 

conhecimentos. 

A Organização Pedagógica da escola é a parte indissociável do Projeto Político Pedagógico. Caracteriza-se por serviços que competem, 

em primeira instância, à equipe gestora e, completamente, aos demais profissionais da unidade escolar: Coordenadores, Equipe de Apoio, 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem, Serviço de Orientação Educacional e Sala de Recursos. São atribuições dos: 

➢ COORDENADORES: Planejar, organizar e acompanhar os professores na produção dos materiais pedagógicos, assim como, 

conhecer e implementar o PPP da unidade escolar, orientar os professores regentes quanto a dinâmica do trabalho, apoiando-os na 

operacionalização dos conteúdos curriculares, por meio de assessoramento técnico-especializado. 

➢ EQUIPE ESPECIALIZADA DE APOIO À APRENDIZAGEM (EEAA): Formada por profissionais de Pedagogia e Psicologia, cabe a 

ela desenvolver uma  atividade de caráter multidisciplinar em articulação com os profissionais da Orientação Educacional e do AEE (Atendimento 

Educacional Especializado), visando o sucesso escolar do estudante. Em 2022, não temos professores que atuam nessa área em nossa unidade 

de ensino. Abrimos carência na UNIGEP e solicitamos orientações nos Estudos de Casos à UNIEB. 

➢ SALA DE RECURSOS/ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE): Orientar e acompanhar os professores na 

elaboração e efetivação das atividades diárias dos estudantes, articular os trabalhos, identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de 

acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas especificidades. 

➢ SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL (SOE): zelar pela formação dos alunos como cidadãos, ajudar os professores a 

compreender os comportamentos das crianças e cuidar das relações com a comunidade. O Orientador Educacional é o elo entre a equipe 

gestora, coordenadores pedagógicos, alunos e comunidade escolar na busca pelo desenvolvimento pessoal de cada aluno, dando suporte a 

sua formação como cidadão, à reflexão sobre valores morais e éticos e à resolução de conflitos. 

➢ EDUCADORES SOCIAIS VOLUNTÁRIOS: Atender e dar suporte aos alunos com necessidades educacionais especiais. 

➢ MONITOR: Atender alunos com necessidades especiais, executando atividades de cuidado, higiene e estímulo às crianças, bem 

como o acompanhamento pedagógico em sala de aula. Em 2022,  a servidora que exerce o cargo de Monitor de Gestão Escolar foi convidada 

a compor a equipe gestora da escola, exercendo a função de Supervisão. 



61 
 

➢ PARCEIROS: Contamos com parceiros fiéis que sempre que solicitados nos atendem com presteza é o caso do Centro de Saúde no 

4 do Cruzeiro, que mantém contato direto com a escola, nos propiciando o atendimento imediato de nossos alunos, e palestrantes quando 

solicitado; a Administração do Cruzeiro, que sempre nos inclui em eventos sociais da cidade, nos fornece suporte para muitas de nossas 

atividades; a Biblioteca Pública que recebe nossos alunos em seu espaço de auditório sempre que palestras são oferecidas, ou na culminância 

de alguns de nossos eventos como o Festival de Cinema do CEF 01 do Cruzeiro; o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar (Batalhão Escolar), que 

sempre nos traz palestras interessantes, apresentações, cursos rápidos de primeiros socorros, orientações sobre incêndio, acidentes com 

produtos químicos e/ou inflamável, segurança no perímetro da escola e quando necessário dentro da própria escola; a ADASA, que complementa 

nossos estudos com palestras sobre as águas, conservação dos lençóis freáticos, visitas a instituição; o SINDIPOL que sempre nos oferece seu 

clube para que possamos levar os alunos ganhadores das gincanas juninas; o Exército Nacional que sempre participa de nossas Hora Cívicas 

e desfiles cívicos nos orientando com presteza; contamos com o DETRAN/DF nas palestras sobre segurança e riscos no trânsito, fornecendo  

lanche e ônibus para a locomoção dos alunos e outros tantas parcerias que firmaremos ao longo do ano letivo. Assim vamos integrando nossos 

alunos a outras realidades, a outros caminhos, a exemplos que deram certo, a convivência social. 

➢ SALA DE LEITURA: O projeto Sala de Leitura Assis Chateaubriand tem como principal característica despertar no aluno o gosto pela 

leitura, saber lidar com as diversidades mantendo a determinação da missão, buscando os objetivos, vencendo os obstáculos, constituindo uma 

boa orientação aos docentes e discentes, expressando uma “intenção” de transformação, realização, contribuindo para o desenvo lvimento da 

autoestima dos discentes, e assim, a partir das ações, proporcionar aos docentes o fascínio de ver seus alunos desenvolverem o hábito da 

leitura. Para a maioria das crianças, a única oportunidade de contato com obras literárias e outras opções de leituras é na biblioteca escolar. A 

biblioteca oportuniza essa convivência com os livros, um dos objetivos da escola.  

 No CEF 01 do Cruzeiro, o projeto Sala de Leitura é conduzido pelos professores readaptados da escola e prioriza livros paradidáticos, 

de literatura. A Sala de Leitura, além de importante a nível pedagógico da instituição, propõe a oportunidade de absorver e gerar informações 

de forma interativa e de fazer do aluno um agente transformador, despertando a curiosidade e estimulando-o, dando condições para alcançar 

novos vôos de ações no universo da leitura e da pesquisa. Participamos das edições anuais da Feira do Livro de Brasília que, em parceria com 

a CRE PP, distribuiu cartão de compras, onde tivemos a oportunidade de enriquecer nossa Sala de Leitura, adquirindo livros atuais e de interesse 

dos nossos alunos de Anos Iniciais e Anos Finais.  
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 Em 2022, a Sala de Leitura continua em pleno funcionamento Os alunos que mais leram neste 1° bimestre foram premiados com 

certificados de “Alunos Leitores” e um passeio/visita à Feira do Livro de Brasília, acompanhados pelos profissionais readaptados que ali atuam. 

 

PLANO DE PERMANÊCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 

 

O planejamento do CEF 01 do Cruzeiro visa desenvolver um sentimento de acolhimento nos estudantes a fim de que os mesmos se sintam 

pertencentes e reconheçam, de forma prática, sua participação nas propostas pedagógicas desenvolvidas na nossa UE. 

Diante disso, buscamos promover estratégias com o objetivo de estimular a participação efetiva dos alunos para que eles se sintam parte 

pertencente da escola e protagonistas do processo de ensino e aprendizagem. 

Para tanto, são desenvolvidas atividades de recuperação processual dos conteúdos durante todo o ano letivo. Além disso, nossa escola promove 

uma busca ativa dos alunos que se tornam, por algum motivo, faltosos, a fim de evitar qualquer forma de evasão escolar. 

Dentre outras estratégias, são ainda realizados diversos eventos culturais e de acolhimento na escola, que promovem a participação efetiva dos 

nossos estudantes, tornando-os protagonistas e pertencentes à nossa comunidade. 

 

PLANO DE RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 

 Com a implementação do ensino remoto, durante o ano de 2020 e o 1º semestre de 2021, devido à pandemia causada pelo COVID-19, 

pode-se identificar, a partir do retorno às aulas presenciais, um impacto causado, tanto na interação entre os estudantes, quanto em uma 

defasagem das aprendizagens causada por alguns fatores como a carência e falta de meios que possibilitassem o ensino remoto, bem como a 

falta de estímulo dos próprios alunos para o estudo fora do ambiente escolar. 

 Houve a reorganização curricular, em que os planejamentos anuais foram reposicionados em biênios dentro do ano letivo de 2021, a fim 

de resgatar aprendizagens que foram comprometidas em 2020. 
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 Bimestralmente, a coordenação pedagógica verifica, juntamente com o corpo discente, a situação de aprendizagem de cada turma, bem 

como os casos individuais de cada alunos para, a partir desse levantamento, serem implementadas as estratégias de recuperação processual 

e contínua. 

 

PROGRAMAS E PROJETOS ESPECÍFICOS 

 

 O CEF 01 do Cruzeiro além de se beneficiar das diversas iniciativas promovidas pela SEEDF e parceiros da escola, desenvolve uma 

gama de projetos temáticos e transversais , a saber: 

 Projeto Cine com Ciência 

 Projeto Plantando as Diferenças 

 Projeto Interventivo “Aprendendo com Criatividade” 

 Projeto Identidade 

 Projeto Prevenção - Promoção de Cultura da Paz 

 Projeto Diálogos 

 Projeto Intervalo Cultural 

 Projeto Aluno Representante 

 Projeto Jogos Interclasse 

 Projeto Valores e Virtudes na Escola 

 Projeto Interdisciplinar “Datas Comemorativas” 

 No ano de 2022, não somos atendidos pelo Centro de Iniciação Desportiva (CID), Programa Educação com Movimento (PECM) e 
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Programa Escola/Comunidade Ginástica nas Quadras (PginQ). 

 

ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

 

 Sabemos que a valorização e a formação continuada dos profissionais da educação são fundamentais para a construção de uma 

educação de qualidade. 

 O cenário pós-pandêmico no qual nos encontramos, além de acentuar dificuldades que já existiam, trouxe a necessidade de 

atualizarmos práticas e metodologias de ensino, renovando, também, o debate sobre a valorização do professor. Os professores tiveram que se 

reinventar, a fim de dar conta das novas demandas impostas pelo longo período de isolamento social, ensino remoto e retomada das aulas 

presenciais, o que os colocou em evidência e acabou por despertar reações de reconhecimento pelo seu empenho e dedicação e de 

solidariedade pelos desafios enfrentados. 

 Neste contexto, a valorização do nosso corpo docente tem se dado por meio de mensagens motivacionais, encontros periódicos com 

palestras elucidativas e edificantes, espaço nas reuniões coletivas para homenagens e parabenizações, grupos de WhatsApp destinados ao 

compartilhamento de práticas educativas inovadoras, espaço para exposição de ideias e troca de experiências, validação das experiências 

exitosas dos membros da equipe, espaço para divulgação de cursos de capacitação oferecidos pela CRE/PP e EAPE, entre outros. 

 Os professores com dificuldades quanto ao uso de estratégias ativas e tecnologias digitais e os que necessitam de algum recurso 

específico são prontamente auxiliados através de tutoriais e vídeos explicativos. Aqueles com maior afinidade em determinadas áreas do 

conhecimento têm total abertura para oferecer palestras, oficinas e momentos de formação para a equipe. A todos são oportunizados momentos 

de fala ativa e exposição de ideias e, a todo tempo, a participação em cursos de formação continuada é incentivada. 

 Os recursos e materiais pedagógicos presentes na escola encontram-se à disposição dos professores para a utilização em sala de 

aula e confecção de material pedagógico, assim como o material de apoio e consulta. 
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 A tecnologia tem contribuído como meio para o fazer pedagógico e tem conectado pessoas e aproximando as distâncias, possibilitando 

e facilitando a interação entre professores e alunos. 

 Na prática pedagógica atual, o momento de isolamento trouxe oportunidades de novas aprendizagens para o professor, que não 

percebeu outra alternativa que não seja buscar novos recursos e estratégias para a retomada das aulas presenciais, proporcionando novas 

experiências de aprendizagem, de superação dos desafios sobre todos os aspectos  e principalmente, tornando o ensino mais dinâmico e 

interessante 

 Anteriormente à pandemia, muitos professores nunca haviam realizado videoaulas ou participado de alguma formação pedagógica 

sobre uso de tecnologias digitais, por exemplo. O uso das tecnologias trouxe, além da possibilidade de autoformação, propiciando ao professor 

a busca por inovações, ferramentas, práticas e possibilidades, a liberdade de produzir materiais personalizados, organizados, ilustrados, a partir 

do conteúdo disponibilizado na internet, a qualquer hora e em qualquer lugar, a partir do entendimento das necessidades dos alunos e 

principalmente a maneira como estes percebem o material didático proposto, facilitando o processo de ensino e aprendizagem. O ensino remoto 

com o uso de computadores ou celulares, possibilita a criação de materiais que respondem de várias maneiras ao aluno, oportunizando o rápido 

feedback para os alunos, uma vez que a nova geração de jovens faz parte de um grupo que necessita de informações em um curto espaço de 

tempo. Ou seja, se o objetivo é melhorar a aprendizagem, a informação imediata dada aos alunos e professores por tecnologias digitais podem 

apoiar e promover os processos de avaliação formativa, por exemplo. Dessa forma, nossos professores têm o uso das tecnologias como um 

aliado para a promoção do aprendizado, já que despertam a curiosidade do aluno tendo como resultado a sua participação mais d inâmica e 

interativa nas aulas. 

 Apontamos como benefício das tecnologias, a possibilidade de um maior engajamento dos alunos nas aulas via Meet, já que o 

ambiente virtual é a realidade de grande parte dessa nova geração de jovens, que não apresenta dificuldades em manusear elementos digitais. 

Quando o professor utiliza estratégias que proporcionam um ambiente mais interessante e interativo para o aluno, ele se torna mais participativo 

e engajado nas aulas e discussões propostas, tendo resultados mais eficazes em termos de aprendizagem. 

 Outro aspecto interessante foi a aproximação da escola com os alunos e suas famílias. Muitas desejavam entender como estavam 

sendo as aulas nesse novo cenário, de que forma estavam acontecendo as avaliações, como se davam os acessos às aulas, entre outros 
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questionamentos. Muitos compartilhavam equipamentos, o que demandou, de certa forma, uma maior organização das famílias junto às escolas, 

mas acabou por estreitar os vínculos entre eles. A ligação entre pais e professores resultou em ajuda recíproca e, frequentemente, em 

aperfeiçoamento real dos métodos. Essa aproximação fortalece os laços que são essenciais para proporcionar um ambiente mais favorável para 

o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. 

 Nosso desafio foi aprender uma nova maneira de atuar pedagogicamente no cenário educacional vigente durante a pandemia e 

compreender que o que nos define como educadores não são espaços ou recursos pedagógicos concretos e sim, o abstrato que liga as nossas 

intenções à realidade de nossos alunos, buscando sempre melhores estratégias para fornecer um atendimento igualitário aos alunos que não 

possuíam acesso à internet, o que infelizmente, também fez parte da nossa realidade. 

 Frente aos tantos desafios advindos do momento pandêmico, nos colocamos a repensar e reestruturar o nosso plano de Ação, haja 

vista que o Projeto Político Pedagógico da escola é flexível, pois a Educação não é rígida, mas transversal e em constante movimento. 

 

METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS 

  

 Iniciamos o ano letivo com a retomada das aulas presenciais e desde o ano passado temos elaborado estratégias para sanar as 

eventuais dificuldades que o aluno possa apresentar, tanto pedagogicamente quanto emocionalmente. 

 Os professores, a coordenação e a equipe gestora estão sempre se reunindo e planejando coletivamente as metodologias de ensino 

que serão utilizadas durante todo o ano letivo. Os professores trabalham juntos, por área do conhecimento, para que todos os alunos tenham 

as mesmas oportunidades e a mesma qualidade do ensino. 

 As primeiras atividades em todas as disciplinas foram de acolhimento e diagnóstico inicial, no intuito de conhecer melhor o nível da 

turma e a realidade dos educandos, para a partir daí elaborar um planejamento mais participativo, que pode sofrer alterações a qualquer tempo, 

conforme as especificidades e as demandas da turma, tendo o professor total autonomia. 



67 
 

 Os Conselhos de Classe acontecem ao fim de cada bimestre e são presididos pela equipe gestora da escola. Os professores, 

juntamente com a coordenação pedagógica reúnem-se para identificar as possíveis fragilidades e potencialidades de cada aluno, para, a partir 

de então, proporem e elaborarem os devidos projetos interventivos. 

 A metodologia ativa é utilizada estimulando o desenvolvimento da autonomia e das competências socioemocionais dos estudantes, 

considerando a inteligência em todos os aspectos, não somente acadêmicos. Dessa forma são trabalhadas habilidades como: pensamento 

crítico, criatividade, originalidade, resolução de problemas, negociação, trabalho em equipe, tomadas de decisão, entre outros. Para isso, os 

professores usam o maior número de metodologias possíveis, tanto as utilizadas no presencial como: apresentações, leituras e resolução de 

atividades escritas, como as possibilitadas pelo ensino remoto: gamificação, videoaulas, apresentações utilizando aplicativos como CANVA, 

Google Maps e outros. 

 

ORGANIZAÇÃO DE TEMPOS E ESPAÇOS 

 

 Tanto o tempo, quanto o espaço utilizados são flexibilizados no ensino presencial, considerando as especificidades de cada disciplina 

e do professor. 

 O Serviço de Orientação Educacional nos atendimentos e nas Reuniões de Pais trabalha sempre a importância da rotina escolar no 

ambiente escolar, apresentando dicas e técnicas de estudos para um melhor aproveitamento. Sugere ainda, que o aluno faça as atividades 

diariamente, mantendo uma rotina de estudo organizada e habitual. 

 As intervenções, quando sinalizadas pelos professores ou pela Sala de Recursos acontecem a qualquer tempo utilizando diversas 

estratégias pedagógicas para favorecer o processo de aprendizagem de alunos com dificuldades, como por exemplo reagrupamentos , 

desenvolvimento de pequenos projetos, utilização de material concreto ou de livros sensoriais, jogos e atividades lúdicas, sempre avaliando, 

contextualizando e diversificando, observando que a aprendizagem é um processo singular e que cada criança tem sua própria forma de 

aprender.  
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RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE E PLANO DE PERMANÊNCIA E ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 

 

 Interagimos com os nossos estudantes e suas famílias por meio dos mais variados instrumentos e tecnologias, considerando que a 

essência do ato de ensinar e aprender são as relações entre professor, estudante, escola e família. Nesse ínterim, observamos uma avançada 

participação das famílias na vida escolar dos seus filhos, principalmente em reuniões e plantões de dúvidas entre a equipe gestora e a 

comunidade. O contato que procuramos manter via WhatsApp nas buscas ativas e na solução de dúvidas dos pais/responsáveis vêm facilitando 

a comunicação entre as partes e estreitando as relações família-escola. 

 Com o retorno presencial e aumentamos os nossos canais de comunicação. Isso permite que os profissionais atuantes entenda as 

dificuldades e pormenores enfrentados pelas famílias e pelo aluno em meio a pandemia, como dificuldade de retorno ao ensino presencial, a 

fome, desemprego, transtornos psicológicos, falta de rotina e etc, através do acolhimento, da sensibilização, do aconselhamento e acionamento 

dos órgãos competentes como o Conselho Tutelar, caso necessário.  

 Periodicamente, reunimos a equipe gestora e os alunos, com a intenção de ouvirem as questões que os afligem neste momento e as 

sugestões de temas a serem abordados nas aulas e encontros futuros. Ocorre também a divulgação de ações e trabalhos produzidos pelos 

alunos, além de reuniões individualizadas com as famílias para tratarem de assuntos específicos.  

 Consideramos importante valorizar o conhecimento do estudante, vez que o estimula a buscar mais e ir adiante. Investir na ideia de 

que não são apenas os professores que têm algo valioso para compartilhar com a turma é uma ótima forma de combater a evasão escolar, tanto 

quanto estabelecer um processo de ensino-aprendizagem adequado, eficaz e confortável, para estudantes e para professores. 

 Buscamos em nossa escola trabalhar a educação de forma integral, pensando e promovendo uma série de ações a serem realizadas 

em curto, médio e longo prazo, utilizando de parcerias entre vários níveis, a fim de construir uma educação de qualidade que garanta, não só o 

acesso à instituição educacional, e sim, a efetiva aprendizagem do estudante e a construção de uma ambiente favorável para a implantação da 

Cultura de PAZ.  
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 Considerando as reais necessidades da nossa comunidade e primando pela articulação de redes de atenção integral aos estudantes, 

planejamos para este ano ações e estratégias que estimulam o desenvolvimento de habilidades pessoais como o senso de pertencimento, 

elevação da autoestima, gestão de emoções, capacidade de compartilhar, cooperar e de ser empático uma vez que a convivência é intrínseca 

no processo de interação entre os estudantes. 

 A ideia é estimular o compartilhamento, a corresponsabilidade, o pertencimento, a mediação e a participação, envolvendo os 

diferentes atores da escola no enfrentamento de situações de violência.  

 Tudo isso contribui para a construção de uma rede de proteção fundamentada nos princípios dos Direitos Humanos, da Cultura da 

Paz e da Mediação de Conflitos, de forma que os estudantes sejam motivados a reconhecer como atuar diante das diversas situações que 

enfrentarão em sala de aula, fora dela e ao longo do percurso de suas vidas. 

 Tais ações têm o intuito de aproximar as distâncias, estreitar a relação família-escola-comunidade com acolhimento e sensibilidade, 

buscando evitar a eventual evasão escolar que a pandemia trouxe para nossa realidade e manter nosso aluno o mais próximo possível da 

escola. 
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ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

 Os documentos norteadores da Secretaria de Estado de Educação, em especial as Diretrizes de Avaliação da Aprendizagem, orientam 

a avaliação do processo de ensino e aprendizagem do CEF 01 do Cruzeiro. 

 A Avaliação Formativa é um componente indispensável e indissociável da prática pedagógica. Suas múltiplas funções se 

consubstanciam na orientação e regulação do processo ensino-aprendizagem no âmbito da aprendizagem significativa. 

 O Conselho de Classe é um órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa em assuntos didático-pedagógicos, fundamentado 

no PPP e no Regimento Escolar. É considerado de extrema importância, visto que é neste momento que os professores, representantes da 

equipe pedagógica e equipe diretiva se reúnem para discutir, avaliar as ações educacionais e indicar alternativas que busquem garantir a 

efetivação do processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.  

 Como dito anteriormente, os Conselhos de Classe acontecem bimestralmente, onde os professores se incumbem de preencher o 

Relatório de Avaliação Formativa de cada aluno, seguindo os objetivos de aprendizagem de cada bimestre e os critérios de avaliação do Ciclo, 

utilizando uma planilha específica para isto. 

 O feedback ou retorno de informações fica sob a responsabilidade do professor conselheiro em sala de aula, propiciando ao aluno 

avaliado informações sobre seu processo de aprendizagem, fazendo com que perceba os seus avanços e suas fragilidades e receba orientações 

sobre possíveis intervenções para alcançar um melhor aproveitamento.  

 As análises dos relatórios são realizadas durante as Coordenações Pedagógicas por todos os professores. Logo após, ocorre o 

preenchimento dos relatórios individuais dos alunos, a fim de observarem o avanço nos objetivos a serem alcançados por bimestres. 

 Após os Conselhos de Classe, realizamos as Reuniões de Pais, com a finalidade de repassar os objetivos propostos no bimestre em 

questão e acompanhar a participação da família na vida escolar de seus filhos.  

 Quanto à proposta do ciclo, a escola trabalha com relatórios elaborados pela equipe escolar. 
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 As datas das reuniões definidas no planejamento anual da unidade escolar, os dias móveis e datas comemorativas compõem o 

cronograma anual do CEF 01 do Cruzeiro. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 Como dissemos em itens anteriores, a nossa proposta curricular está baseada nas leis vigentes destinadas à educação básica. 

Procuramos fundamentá-la nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, na Lei n° 9.394/96 e nas Diretrizes Pedagógicas do 

Distrito Federal. 

 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, devemos trabalhar os componentes curriculares obrigatórios 

e comuns como: português, matemática, história, etc. e uma parte diversificada. Estes devem ser ensinados em língua portuguesa e/ou línguas 

maternas (ex.: indígena). Deve-se levar em conta as diferentes culturas e etnias formadoras do país e do povo brasileiro (art.26, § 4o da LDB).  

 O CEF 01 do Cruzeiro, no decorrer do ano letivo de 2022, estruturou seu Projeto Político Pedagógico levando em consideração os 

princípios de interdisciplinaridade e de contextualização presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. 

 O Currículo de Educação Básica da SEDF propõe a superação de uma organização de conteúdos prescritiva, linear e hierarquizada 

denominada por Bernstein (1977) de currículo coleção, que tem como características: a) a fragmentação e descontextualização dos conteúdos 

culturais e das atividades didático-pedagógicas e acadêmicas realizadas na escola pelos estudantes e professores; b) os livros didáticos como 

definidores do que o professor deve priorizar em sala de aula; c) as disciplinas escolares trabalhadas de forma isolada, impedindo os vínculos 

necessários com a realidade; d) a postura passiva dos estudantes diante de práticas transmissíveis e reprodutivas de informações; e) o processo 

do trabalho pedagógico desconsiderado, priorizando-se os resultados através de exames externos indicadores do padrão de qualidade. Na 

busca pela superação da organização do currículo coleção, o desafio desta Secretaria de Educação é sistematizar e implementar uma proposta 

de currículo integrado em que os conteúdos mantêm uma relação aberta entre si, podendo haver diferentes graus de integração (BERNSTEIN, 

1977).  

 Esses conteúdos podem ser desenvolvidos a partir de ideias ou temas selecionados pelas escolas e em permanente mudança em 

torno dos eixos transversais: Cidadania e Educação em e para os Direitos Humanos, Educação para a Diversidade, Educação para a 

Sustentabilidade; além dos eixos integradores indicados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para cada etapa/modalidade/ciclo.  

 Uma proposta curricular integrada não se encerra em si mesma; justifica-se à medida que atende os propósitos educacionais em uma 
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sociedade democrática, buscando contribuir na formação de crianças, jovens e adultos responsáveis, autônomos, solidários e participativos. 

Para Santomé (1998), as propostas curriculares integradas devem favorecer a descoberta de condicionantes sociais, culturais, econômicos e 

políticos dos conhecimentos existentes na sociedade, possíveis a partir da conversão das salas de aula em espaços de construção e 

aperfeiçoamento de conteúdos culturais, habilidades, procedimentos e valores, num processo de reflexão.  

 Os educadores que concebem o currículo nessa perspectiva o fazem com base em objetivos educacionais que se pautam na busca 

da integração das diferentes áreas do conhecimento e experiências, com vistas à compreensão crítica e reflexiva da realidade.  

 O autor ressalta ainda que essa integração não deve acontecer focando apenas os conteúdos culturais, “[...] mas também o domínio 

dos CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PRESSUPOSTOS TEÓRICOS processos necessários para conseguir alcançar 

conhecimentos concretos e, ao mesmo tempo, a compreensão de como se elabora, produz e transforma o conhecimento, bem como as 

dimensões éticas inerentes a essa tarefa”. O currículo integrado pode ser visto como um instrumento de superação das relações  de poder 

autoritárias e do controle social e escolar, contribuindo para a emancipação dos estudantes através do conhecimento, assegurando a eles, 

também, o exercício do poder que, na perspectiva apontada por Foucault, “[...] é uma prática social e, como tal, constituída historicamente” 

(2000, p. 10).  

 Para isso, o espaço escolar deve organizar-se em torno de relações sociais e pedagógicas menos hierarquizadas, mais dialogadas e 

cooperativas, “a aula, espaço-tempo privilegiado de formação humana e profissional, requer certo rigor no sentido de construir possibilidades de 

aproximação crítica do objeto do conhecimento com liberdade, autonomia, criatividade e reflexão” (SILVA, 2011, p. 212).  

 Para a efetivação deste Currículo na perspectiva da integração, alguns princípios são nucleares: unicidade teoria-prática, 

interdisciplinaridade, contextualização, flexibilização. 

 Para garantir a unidade curricular, os eixos transversais apresentados neste Currículo - Educação para a Diversidade, Cidadania e 

Educação em e para os Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade, bem como os conteúdos e os processos de avaliação 

educacional em seus três níveis: aprendizagem, institucional e de sistema, são os mesmos para todas as escolas, independentemente da forma 

de organização escolar pela qual optaram.  
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 Mudam-se os tempos e espaços escolares, as abordagens e os enfoques que devem sempre estar a serviço das aprendizagens de 

todos(as) e para todos(as) em articulação com os projetos político-pedagógicos.  

 O tempo escolar é uma categoria fundamental na organização do trabalho pedagógico com ênfase na permanência com sucesso 

escolar dos estudantes. A gestão do tempo pelo(o) professor(a) deve ter como foco o “tempo de aprendizagem”, que contempla três variáveis 

distintas e mensuráveis: o tempo concedido – relacionado à quantidade de tempo de ensino destinado ao trabalho dos estudantes e para a 

realização de tarefas escolares, normalmente definidos pelos(as) professores(as), gestores(as) e calendários escolares; o tempo de empenho, 

relacionado ao período em que os estudantes ficam atentos às aulas e atividades com vistas ao alcance dos objetivos de aprendizagem. Há 

ainda o grau de dificuldade que a aprendizagem representa para os estudantes, que se relaciona ao que se espera deles na real ização das 

atividades (GAUTHIER, 1998). 

 Os componentes curriculares devem abordar temas abrangentes (lei nº 8.0699/90), preservação ambiental (lei 9.795/99), e o 

desenvolvimento integral do educando, sua formação cidadã, temas transversais como: crenças, diversidade étnica, social  e afins. Tudo o que 

se planeja dentro de um PPP, precisa ser voltado em primeira instância para o alunado e sua formação enquanto indivíduos sociais completos, 

para que se tornem cidadãos íntegros e críticos. Cabendo aos gestores orientar e estimular os segmentos escolares, bem como oferecer 

condições de trabalho para que uma educação de qualidade possa se formar no seio de seu corpo escolar. Fato este, que torna o ato coletivo 

de produção do PPP do CEF 01 do Cruzeiro tão importante, cabendo a todos primar pelo direito à educação através de uma gestão democrática 

e justa. 

 Esta Unidade de Ensino vem conquistando espaços junto a sua comunidade escolar justamente por dar importância e promover meios 

sustentáveis de atuação nas suas práxis educacionais, baseados em um currículo que nos permite atuar, também, voltados para as demandas 

da escola, assim direcionamos nossos projetos para situações apresentadas no cotidiano escolar. 

 Os projetos desenvolvidos na escola no decorrer dos anos letivos foram criados a partir da necessidade dos educandos em despertar 

para outros interesses acadêmicos e aproveitar os conteúdos diversos trabalhados nas disciplinas afins.  

 Neste sentido, os alunos são beneficiados com o aumento da sua participação nas atividades da escola, com a redução da evasão 

escolar, com a estimulação da sua capacidade de aprendizagem cooperativa e, consequentemente, com a melhora do desempenho escolar.  
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 Os projetos foram retomados com o retorno das aulas presenciais e outros foram criados a fim de garantir a continuidade dos trabalhos 

desenvolvidos anteriormente e a manutenção das aprendizagens. 

 

EIXOS INTEGRADORES 

 

 Em todas as áreas, os objetivos de aprendizagem para as diferentes etapas da educação básica são propostos tendo como referência 

as características dos estudantes em cada etapa da educação básica, suas experiências e contextos de atuação na vida social.  

 Foram considerados na definição objetivos educacionais, os critérios de relevância e pertinência, como expresso nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Esses critérios se materializam, em cada componente curricular, na definição de eixos 

em torno dos quais se organizam os objetivos de aprendizagem. Esses eixos têm a função de articular tanto os componentes de uma mesma 

área de conhecimento quanto às diferentes etapas de escolarização ao longo das quais esse componente se apresenta. 

  A integração entre os componentes de uma mesma área do conhecimento e entre as diferentes áreas é estabelecida, ainda, pelos 

eixos integradores. Os eixos integradores dizem respeito a questões que atravessam as experiências dos sujeitos em seus contextos de vida e 

atuação e que, portanto, intervêm em seus processos de construção de identidade e no modo como interagem com outros sujeitos, posicionando-

se ética e criticamente sobre e no mundo nessas interações. Contemplam, portanto, para além da dimensão cognitiva, as dimensões política, 

ética e estética da formação dos estudantes. Os eixos integradores perpassam objetivos de aprendizagem de diversos componentes curriculares, 

nas diferentes etapas da educação básica. 

 Para os Anos Iniciais, os eixos integradores são Alfabetização, Letramento e Ludicidade e para os Anos Finais, os Eixos Integradores 

são Letramento e Ludicidade. 

 A práxis no ensino remoto tem se dado pela elaboração de atividades compostas por textos, compatíveis com a idade e nível de 

alfabetização, de acordo com os resultados obtidos no teste da psicogênese realizado individualmente com os alunos dos anos iniciais, por vídeo 
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chamada. Nesse processo são trabalhados diversos tipos textuais como, livro literário, histórias em quadrinhos, receitas, contos, cordel, poema, 

dentre outros, através de arquivos online, vídeos, apostilas e livro didático, tanto nos anos iniciais, quanto nos anos finais. Jogos, brincadeiras e 

atividades interativas em sala de aula virtual são aplicados buscando desenvolver os conteúdos propostos, fomentando a aprendizagem através 

da ludicidade. 

 

EIXOS TRANSVERSAIS 

  

 Os Temas Transversais caracterizam-se por um conjunto de assuntos que aparecem transversalizados em áreas determinadas do 

currículo, que se constituem na necessidade de um trabalho mais significativo e expressivo de temáticas sociais na escola.  

 Alguns critérios utilizados para a sua constituição se relacionam à urgência social, à abrangência nacional, à possibilidade de ensino 

e aprendizagem na Educação Básica e no favorecimento à compreensão do ensino/aprendizagem, assim como da realidade e da participação 

social. São temas que envolvem um aprender sobre a realidade, na realidade e da realidade, preocupando-se também em interferir nessa 

realidade para transformá-la. 

 Atuam como eixo unificador, em torno do qual organizam-se as disciplinas. Sendo assim, desenvolvemos os eixos de modo 

coordenado e não como um assunto descontextualizado nas aulas. O que importa para nós professores é que os educandos possam construir 

significados e conferir sentido àquilo que aprendem. 

  O papel da nossa escola ao trabalhar os Eixos Transversais: Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os 

Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade; é incluir temas e conteúdos atuais e de relevância social. É facilitar, fomentar e integrar 

as ações de modo contextualizado, através da interdisciplinaridade e transversalidade, buscando não fragmentar em blocos rígidos os 

conhecimentos, fazendo com que a educação realmente constitua o meio de transformação social. 
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MATRIZ CURRICULAR 

Abaixo, os componentes curriculares e seus objetivos de aprendizagem: 

REPLANEJAMENTO CURRICULAR – ANOS INICIAIS – 2022 

 

1º ANO 1º BIMESTRE: 

 

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Linguagem oral; 

o Expressão corporal; 

o Simbologia; 

o Memória visual e auditiva; 

o Alfabeto e sua tipologia; 

o Ordem alfabética; 

o Estudo do Prenome; 

o Introdução das vogais; 

o Encontros vocálicos; 
o Introdução das consoantes 

prolongáveis (F, J, M, N, V, Z); 

o Sons nasais; 

o Leitura de imagens; 

o Ampliação do vocabulário; 

o Formação das palavras; 

o Letra inicial e final; 
o Segmentação das palavras em 

sílabas; 

o Conhecimento literário; 
o Gêneros da tradição oral 

(parlendas, adivinhações, 
trava-línguas, cantigas...); 

 
o Desenvolver a comunicação 

oral, corporal e escrita como 
forma de atuação social e 
exercício de cidadania; 

o Ampliar gradativamente as 
possibilidades de escrita; 

o Identificar e diferenciar 
letras, números, figuras; 

o Representar letras maiúsculas 
e minúsculas; 

o Diferenciar os valores 
sonoros das letras; 

o Escrever e identificar o próprio 
nome em diferentes contextos; 

o Reconhecer os sons e a 
grafia das vogais e 
consoantes trabalhadas; 

o Leitura de imagens-texto; 

o Compreender a estrutura da 
formação das palavras; 

o Identificar letra inicial e final; 

o Quantificar letras e sílabas; 
o Descrever personagens, 

cenários e objetos; 

o Participar de práticas de 
reprodução das tradições 
culturais e populares; 

 
o Contagem, ordenação, 

seriação e comparação; 

o Correspondência biunívoca; 

o Conservação de quantidades; 
o Noções de grandeza: maior, 

menor, igual, mais, menos; 

o Sequência oral numérica; 

o Relação de ordem numérica; 

o Funções do número; 

o Relação entre o símbolo e a 
quantidade correspondente; 

o Registro, leitura e escrita 
numérica até a 2ª dezena; 

o Agrupamento de dezena; 

o Valor posicional do número; 
o Noções de 

espaço/lateralidade; 

o Orientações e deslocamento; 

o Noções de intervalos de 
tempo; 

o Formas geométricas planas 

o Adição: juntar ou acrescentar 

o Fatos da adição 

 
o Contar elementos de 

maneira exata ou 
aproximada, utilizando 
diferentes estratégias; 

o Ordenar, comparar e separar 
quantidades de objetos de 
coleções; 

o Realizar zoneamentos, 
agrupamentos e 
desagrupamentos; 

o Diferenciar os valores 
posicionais das unidades e 
dezenas; 

o Registrar resultados por 
escrita ou oralidade; 

o Estabelecer relações entre 
quantidades e símbolos; 

o Decodificar os números no 
contexto sociocultural; 

o Reconhecer diferenças 
espaciais, longe, perto, ao lado, 
atrás, na frente. 

o Desenvolver as variações de 
tempo: antes, depois, manhã, 
tarde, noite, dia, semana, mês, 
ano. 

o Compreender as diferentes 
ideias da adição de juntar, 
acrescentar e completar; 

o Construir o registro dos fatores 
básicos da adição; 
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   o Resolver situações- 
problemas da adição; 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 

o Escalas de tempo: dia 
(manhã, tarde) e noite. 
Semana, mês, ano. 

o Formas de registro de 
tempo: calendários, 
relógios, etc. 

o A sucessão dos dias e noites 
e as atividades dos seres vivos; 

o Posição do sol/sombra; 

o Importância do sol para a 
manutenção da vida; Água: 
importância, características e 
uso sustentável. 

 

o Estabelecer relações 
temporais e atividades do 
cotidiano escola/casa; 

o Observar o período do dia 
iluminado como o de maior 
atividade do ser humano em 
comparação ao período menos 
iluminado (noite); 

o Identificar no calendário os 
meses e os dias da 
semana. 

Interessar-se pela observação 
das horas em diferentes 

relógios. 

 

o Eu e meu lugar no mundo: 

- Nome e sobrenome; 

- História pessoal; 

- Usos sociais de registros 
históricos na perspectiva 
cidadã; 

 

o Construir sua identidade; 
o Perceber a si próprio como 

sujeito individual e coletivo; 

o  Identificar registros históricos 
(certidão de nascimento, 
documentos, fotos, cartas) 
observando seus usos sociais 
na perspectiva cidadã; 

o Reconhecer suas características, 
semelhanças e diferenças em 
relação ao outro. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA LINGUAGENS – ARTES 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Regras de convívio nos 

diferentes espaços; 

o Paisagens da escola e locais 
próximo ao seu lugar de vivência; 

o Espaço da casa: minha casa, 
meu endereço, meu espaço; 

o Tipos de moradias; 

o Espaço da sala de aula: 
dimensões, posições dos 

 
o Entender e respeitar as 

regras para conviver nos 
lugares diversos; 

o Identificar as características do 
ambiente da escola e suas 
proximidades, reconhecendo 
como contribuir para 
conservação do espaço escolar 
e preservação das paisagens; 

 
o Desenho, pintura, colagem, 

modelagem e construção a partir 
de temas, contextos, objetos e 
imagens; 

o Técnicas artísticas com variados 
instrumentos e materiais (pincéis, 
lápis, giz de cera, papéis, tinta, 
argila) 

o Cores da natureza e das 
estações 

o Produções artísticas próprias e dos 
outros 

 
o Explorar a imaginação e a 

criatividade; 

o Conhecer diferentes cores 
visualizadas na natureza; 

o Experimentar materiais e 
suportes diversos; 

o Apreciar e reconhecer as artes 
visuais; 

o Vivenciar processos de 
criação através de 
pensamentos, emoções e 
percepções; 
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objetos, comparação com 
outras salas; 

o Ampliar conhecimentos sobre 
os espaços vividos; 

o Elementos da linguagem visual: 
cores, linhas, pontos, formas e 
textura; 

o Leitura de imagens: fotografia, 
desenho, pintura, escultura, 
objetos) 

o Composição de imagens em 
suportes de tamanhos, formas e 
texturas variadas. 

o Visitação a espaços culturais e 
artísticos; 

o Espetáculos cênicos; 

o Jogos dramáticos, teatrais, 
rítmicos e de canções; 

o Referências indígenas; Percussão 
corporal: estalos, palmas, batidas, 
assovio, voz 

o Apreciar as obras próprias e dos 
colegas; 

o Respeitar a diversidade étnica, 
religiosa, cultural e social 
através das expressões 
artísticas; 

o Produzir imagens em diferentes 
elementos, formas, texturas e 
suportes 

o Conhecer espaços culturais de 
comunicação artística; 

o Exercitar a criatividade por meio 
do faz de conta e imitação 
utilizando o corpo; 

o Reconhecer a arte na 
expressão indígena; 

o Vivenciar brincadeiras e 
repertórios presentes no 
universo infantil. Explorar 
diversas fontes sonoras 
existentes. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO RELIGIOSO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Circuitos psicomotores; jogos 

simbólicos; jogos com regras 
simples. 

o Brincadeiras e jogos que 
possibilitem a combinação de 
habilidades estabilizadoras 
(rotar, desviar, equilibrar e 
apoiar), locomotoras (correr, 
saltar, saltitar, galopar e pular), 
manipulativas (chutar, 
arremessar, apanhar, interceptar 
e driblar). 

 
o Participar de 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. 

 
o Autopercepção e relacionamento 

com o outro e com a natureza. 

o Conhecimento e respeito da sua 
religiosidade e da do outro. 

o Convívio escolar: respeito, 
justiça, solidariedade no 
ambiente escolar. 

 
o Identificar-se como parte de 

grupos sociais. 
o Convivência humana e ações éticas 

com o outro, com o ambiente de 
convívio e com a natureza. 

o Conhecimento e respeito da sua 
religiosidade e da do outro. 

o Convívio escolar: respeito, 
justiça, solidariedade no 
ambiente escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Movimentos que exigem 
diferentes habilidades 
perceptivo-motoras 
(coordenação, lateralidade, 
equilíbrio e organização espaço 
temporal). 

o Danças populares regionais; 
brincadeiras cantadas; jogos de 
expressão corporal. 

o Experimentar jogos e 
brincadeiras que exijam a 
utilização e combinação de 
habilidades motoras 
fundamentais. 

o Vivenciar movimentos 
utilizando diferentes 
habilidades perceptivo- 
motoras no contexto de 
brincadeiras e jogos. 
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2º BIMESTRE: 

 

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 

o Linguagem oral; 

o Expressão corporal; 

o Escrita do nome completo 

o Apresentação das consoantes e 
suas famílias silábicas (L, S, R, X, 
B, C, P, D, T, G); 

o Escrita espontânea de 
palavras relevantes; 

o Formação das palavras; 

o Letra inicial e final; 

o Segmentação das palavras em 
sílabas; 

o Leitura de palavras para 
ampliação do vocabulário; 

o Conhecimento literário: elementos 
que compõe estrutura e 
apresentação de diversos gêneros 
textuais como poemas, contos de 
fadas, propagandas e rótulos. 

 
o Desenvolver o uso funcional da 

linguagem oral e escrita 

o Ampliar gradativamente as 
possibilidades de escrita; 

o Representar letras maiúsculas 
e minúsculas; 

o Diferenciar os valores 
sonoros das letras; 

o Escrever e identificar o 
sobrenome; 

o Reconhecer os sons e a 
grafia das consoantes 
trabalhadas; ampliando 
possibilidades de leitura; 

o Leitura de imagens-texto; 

o Compreensão da formação das 
palavras; 

o Identificar letra inicial e final; 

o Quantificar letras e sílabas; 

o Composição de pequenas 
frases; 

 
o Agrupamentos e 

desagrupamentos de 
quantidades; 

o Comparações de quantidades entre 
dezenas diferentes; 

o Sequência oral numérica; 

o Relação de ordem numérica: 
sucessor e antecessor; 

o Registro, leitura e escrita 
numérica até a 3ª dezena; 

o Noções de medidas de quantidade 
e de massa, usando instrumentos 
de medidas formais e não 
convencionais como balança, 
régua, fita métrica, palmo... 

o Figuras geométricas 
espaciais; 

o Subtração: diminuir ou retirar 

o Fatos da Subtração 

 
o Estratégias pessoais de 

contagens, ordenação e 
comparação; 

o Agrupar, desagrupar e 
comparar quantidades de 
objetos de coleções; 

o Ordenar números em ordem 
crescente e decrescente; 

o Realizar contagens de 2 em 2 e 5 
em 5; 

o Diferenciar os valores 
posicionais das unidades e 
dezenas; 

o Registrar resultados por 
escrita ou oralidade; 

o Estabelecer relações entre 
quantidades e números; 

o Decodificar os números no 
contexto sociocultural; 

o Identificar e nomear figuras 
espaciais (cone, cubo, 
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   cilindro, esfera, bloco 
retangular) 

o Compreender as diferentes 
ideias da subtração como 
retirar, diminuir; 

o Construir o registro dos fatores 
básicos da subtração; 

o Resolver situações- 
problemas da adição e 
subtração; 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
o Partes do corpo humano, suas 

funções e saúde; 

o Higiene pessoal e dos 
ambientes de convivência; 

o Ações do homem no 
ambiente natural; 
A poluição ambiental. 

 
o Identificar partes do próprio 

corpo; 

o Reconhecer as 
funcionalidades básicas das 
partes do corpo; 

o Demonstrar a importância da 
higiene pessoal para a 
promoção da saúde; 

o Perceber como a sujeira e 
poluição podem provocar 
doenças de pele ou 
respiratórias; 

Distinguir elementos de 
impactos ambientais pela ação 

humana 

 

o Eu e meu lugar no mundo: 

- Espaço de convivência 
familiar 

- Espaço de convivência 
escolar; 

- Espaço do meio ambiente 

 
o Identificar as diferenças entre os 

variados ambientes em que vive 
(doméstico, escolar, comunidade) 

o  Relacionar histórias vividas na 
sua família e de sua 
comunidade; 
Reconhecer as diferenças dos 
hábitos e das regras no ambiente 
doméstico, escolar e da 
comunidade. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA LINGUAGENS – ARTES 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Elementos naturais e 

construídos; 

o Preservação do ambiente e dos 
recursos naturais; 

 
o Distinguir elementos 

naturais e construídos 

o Perceber os impactos das 
modificações nas 

 
o Desenho, pintura, colagem, 

modelagem e construção a partir 
de elementos da natureza; 

 
o Explorar a imaginação e a 

criatividade; 

o Conhecer diferentes cores 
visualizadas na natureza; 
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o Práticas de atitudes sustentáveis: 
repensar, reduzir, reutilizar e 
reciclar. 

paisagens ao longo do 
tempo 

o Preservar o meio ambiente e os 
espações de convivência; 
Identificar questões de 
problemas ambientais, 
buscando respeitar o meio 
ambiente. 

o Apreciação de obras com 
temática da natureza; 

o Produções artísticas próprias e dos 
outros; 

o Apreciação de obras teatrais e 
artísticas em teatros ou cinemas, 
conhecendo a noção de plateia e 
público; 

o Expressividade corporal em 
movimentos socioculturais como 
festa junina, folclore; 

o Gêneros e estilos musicais 
populares; 

o Canto individual e coletivo, com ou 
sem acompanhamento instrumental. 

o Canto e cuidados com a voz; 

o Ritmo, intensidade e altura 

o Improvisação de dança livre 
o Movimentos inspirados em 

elementos da natureza 

o Experimentar materiais e 
suportes diversos 
encontrados na natureza; 

o Produzir imagens em 
diferentes elementos 
naturais; 

o Apreciar as obras próprias e dos 
colegas; 

o Conhecer espaços culturais de 
comunicação artística (teatro e 
cinema); 

o Apreciar suas possibilidades 
vocais e cuidar da voz; 

o Vivenciar processos de criação 
musical através de 
pensamentos, emoções e 
percepções; 

o Criar ou reproduzir cantigas; 

o Vivenciar improvisações de 
danças; 

o Experimentar movimentos a partir 
de elementos da natureza; 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO RELIGIOSO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o O conhecimento sobre o corpo 

por meio de atividades lúdicas, 
desenhos, pinturas, espelho, 
argila e desenho animado. 

o Brincadeiras e jogos 
populares (amarelinha, 
elástico, pula-corda). 

o Brinquedos e jogos com 
materiais alternativos 

 

o Experimentar e fruir diferentes 
atividades rítmicas ampliando 
as possibilidades de 
expressão corporal de forma 
lúdica e prazerosa. 

o Conhecer algumas 
características gerais do corpo 
humano percebendo 

 
o Autopercepção e relacionamento 

com o outro e com a natureza. 

o Conhecimento e respeito da sua 
religiosidade e da do outro. 

o Convívio escolar: respeito, 
justiça, solidariedade no 
ambiente escolar. 

 
o Identificar-se como parte de 

grupos sociais. 

o Convivência humana e ações éticas 
com o outro, com o ambiente de 
convívio e com a natureza. 

o Conhecimento e respeito da sua 
religiosidade e da do outro. 
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(sucatas, reutilizados e 
recicláveis). 

e reconhecendo as diferenças 
individuais. 

o Conhecer e manusear 
brinquedos por meio de 
materiais alternativos e 
recicláveis. 

o Desenvolver a percepção 
sobre formas distintas de 
manifestações do teatro. 

 o Convívio escolar: respeito, 
justiça, solidariedade no 
ambiente escolar. 

 
 

3º BIMESTRE: 

 

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Linguagem oral; 

o Expressão corporal; 

o Memória visual e auditiva; 

o Introdução das consoantes (H, 
K, W, Y); 

o Apresentação das 
correspondências grafonêmicas 
irregulares (CH, NH, LH, RR, SS, 
GU, Q) 

o Leitura de pequenas frases; 

o Ampliação do vocabulário com 
tentativas de leitura de pequenos 
textos; 

o Formação das palavras e 
construção de frases; 

o Os verbos como ações 

o Segmentação das palavras em 
sílabas; 

o Conhecimento literário; 

o Gêneros da tradição oral 
(parlendas, adivinhações, 

 
o Desenvolver a comunicação oral, 

corporal e escrita como forma de 
atuação social e exercício de 
cidadania; 

o Diferenciar os valores 
sonoros das letras; 

o Reconhecer os sons e a 
grafia das vogais e 
consoantes trabalhadas; 

o Leitura de frases; 

o Compreender a estrutura da 
formação das frases; 

o Quantificar letras e sílabas; 
o Perceber os verbos como 

ações do dia a dia; 

o Descrever personagens, 
cenários e objetos; 

o Participar de práticas de 
reprodução das tradições 
culturais e populares do 
folclore brasileiro; 

 

o Sequência numérica; 

o Relação de ordem numérica; 

o Funções do número; 

o Relação entre o número e a 
quantidade correspondente; 

o Registro, leitura e escrita 
numérica até a 5ª dezena; 

o Agrupamento de dezenas; 

o Contagens de 10 em 10; 

o Introdução ao Sistema 
Monetário 

o Medidas de tempo das horas, 
minutos e segundos; 

o Multiplicação: repetições de 
conjuntos e grupos de 
quantidades; 

o Fatos da multiplicação 

 
o Contar elementos, utilizando 

diferentes estratégias; 

o Diferenciar os valores 
posicionais das unidades e 
dezenas; 

o Registrar resultados por 
escrita e na oralidade; 

o Estabelecer relações entre 
quantidades e símbolos; 

o Reconhecer cédulas e 
moedas do sistema 
monetário brasileiro; 

o Decodificar os valores 
monetários no contexto 
sociocultural; 

o Reconhecer e representar as horas 
no dia a dia; 

o Perceber diferenças de tempo 
através dos horários das 
atividades escolares e da 
vivência familiar (hora do 
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trava-línguas, piadas, cantigas, 
lendas do folclore); 

  almoço, hora de ir pra escola, 
hora do recreio...) 

o Ordenar e separar conjuntos de 
mesma quantidade de objetos 
para desenvolver o raciocínio da 
multiplicação; 

o Registrar os fatores básicos da 
multiplicação; 

Resolver situações-problemas da 
multiplicação; 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
o Animais e Plantas; 

Classificação e 
características; 

 
o Conhecer grupos de 

animais diversos; 

o Acompanhar os hábitos de 
animais vistos no seu cotidiano: 
cachorro, gato, borboletas, 
pássaros... 

o Observar o modo de vida dos 
animais selvagens e comparar 
com aqueles domesticados; 

o Identificar as necessidades para 
a manutenção da vida de plantas 
e animais; 

o Conhecer o 
desenvolvimento das 
plantas e suas 
particularidades. 

Interessar-se pela 
conservação do meio 

ambiente e proteção dos 
seres vivos. 

 

o Eu e meu lugar no mundo: 

- estatuto da criança e do 
adolescente 

- direito a educação e família 

 
 

o Compreender que a infância é um 
tempo importante 

para que o ser humano cresça de 
forma saudável, tendo respeitadas 
suas necessidades e direitos; 
o Refletir sobre o trabalho 

infantil; 
o Possibilitar que as crianças vejam 

na escola um ambiente rico de 
descobertas e aprendizagens; 

o Aprender e discutir sobre os 
valores que são 

transmitidos pela família via 
atitudes e palavras; 
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CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA LINGUAGENS – ARTES 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 

o Espaço da vizinhança 

- rua onde moro 

- caminho para a escola 
-representação dos diversos 
espaços externos e internos 

 
o Entender, propor e respeitar 

regras de convívio nos lugares de 
vivência; 

o Paisagem da escola e locais 
próximos ao seu lugar de vivência; 

o Transformações dos 
espaços; 

o Localização, utilização, 
comparação, reorganização e 
conservação dos espaços e da 
paisagem; 

o Localização (dentro, fora, ao 
lado, entre), orientação (esquerda 
e direita), legenda (cores e 
formas). 

o Tipos de moradias. 

 
o Manifestações populares 

retratadas em diferentes 
imagens; 

o Narrativa do processo de 
construção de suas próprias 
produções em exposições; 

o Espetáculos cênicos: teatros com 
espaços convencionais ou de rua; 

o Palco, plateia, figurinos, 
maquiagem, sonoplastia; 

o Conto e reconto de histórias; 

o Diversidades locais (musical e 
dança); 

o Movimentos corporais, 
tempo, espaço, direção, 

o Música instrumental; 
o Instrumentos musicais 

convencionais e alternativos; 

o Variações rítmicas com 
instrumentos; 
História de compositores/músicos 
nacionais e locais. 

 
o Reconhecer semelhanças e 

diferenças em imagens e obras 
de arte, observando a 
composição visual; 

o Conhecer elementos de 
teatralidade; 

o Compreender a modalidade 
teatral como forma de 
desenvolver confiança, 
autodisciplina e liberdade de 
expressão. 

o Perceber o teatro como fonte de 
cultura e sua relação com a história 
e as diversidades; 

o Apreciar apresentações 
teatrais, musicais e de 
dança; 

o Conhecer expressões locais 
voltadas para a dança; 

o Utilizar a imaginação como 
estímulo para a dança; 

o Experimentar ações 
corporais 

o Conhecer instrumentos 
musicais; 

o Explorar sonoridades diversas e 
bandas rítmicas; 

o Valorizar a cultura musical 
nacional e local. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO RELIGIOSO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
o Partes do corpo: cabeça, 

braços, pernas, tronco. 
Forma corporal. 

 
o Identificar as partes do corpo e 

o corpo em sua totalidade no 
movimento. 

 
o Autopercepção e relacionamento 

com o outro e com a natureza. 

 
o Identificar-se como parte de grupos 

sociais. 

o Brinquedos cantados e jogos 
folclóricos como: ciranda, canções 
folclóricas, indígenas, africanas, 
etc. 

o Jogos de Bingo sonoro 
intercalados com silêncio e som, 
brincadeira de estátua, dança das 
cadeiras, dentre outras. Objetos 
(canos de PVC, barbante, jornal, 
copos, elástico, etc). 

o Experimentar processos de 
criação explorando 
pensamentos, emoções e 
percepções. 

o Explorar sonoridades de banda 
rítmica (de instrumentos 
convencionais ou de materiais 
reutilizáveis). 

o Explorar diferentes formas de 
registro musical não 
convencional para anotações 
de criações próprias, de seus 
pares e contextos. 

o Conhecimento e respeito da sua 
religiosidade e da do outro. 

o Convívio escolar: respeito, 
justiça, solidariedade no 
ambiente escolar. 

o Convivência humana e ações éticas 
com o outro, com o ambiente de 
convívio e com a natureza. 

o Conhecimento e respeito da sua 
religiosidade e da do outro. 

o Convívio escolar: respeito, 
justiça, solidariedade no 
ambiente escolar. 
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4º BIMESTRE: 

 

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

o Linguagem oral; 

o Expressão corporal; 

o Memória visual e auditiva; 

o Introdução dos sons irregulares 
das consoantes (C, G, R, S, L, 
M, X); 

o Leitura de pequenos textos; 

o Ampliação do vocabulário; 

o Formatação de textos; 

o Construção oral e escrita de 
textos coletivos e individuais; 

o Conhecimento literário: leitura de 
gibis, anúncios de jornais, 
panfletos, livros infantis; 

 
o Desenvolver a comunicação 

oral, corporal e escrita como 
forma de atuação social e 
exercício de cidadania; 

o Ampliar gradativamente as 
possibilidades de escrita; 

o Diferenciar os valores 
sonoros das letras; 

o Reconhecer os sons e a 
grafia das vogais e 
consoantes trabalhadas; 

o Segmentar palavras em 
sílabas; 

 
o Composição e decomposição dos 

números; 

o Sequência numérica; 

o Relação de ordem numérica; 

o Funções do número; 

o Relação entre o símbolo e a 
quantidade correspondente; 

o Registro, leitura e escrita 
numérica até 99; 

o Agrupamento de dezenas até a 
centena; 

o Valor posicional do número; 

o Leitura, interpretação e análise de 
tabelas e gráficos simples 

 
o Contar elementos de 

maneira exata ou 
aproximada, utilizando 
diferentes estratégias; 

o Ordenar, comparar e separar 
quantidades de objetos de 
coleções; 

o Realizar zoneamentos, 
agrupamentos e 
desagrupamentos; 

o Diferenciar os valores 
posicionais das unidades e 
dezenas; 

o Registrar resultados por análise 
de tabelas/gráficos; 
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o Gêneros: elaboração de 
bilhetes, cartas, cartões e listas 
de receitas. 

o Compreender a estrutura da 
formação dos textos; 

o Identificar as partes de um texto, 
composto por frases e 
parágrafos; 

o Leitura de pequenos textos; 

o Descrever personagens, 
cenários e objetos; 

o Participar de práticas de 
reprodução de elementos 
escritos do cotidiano. 

o Divisão: repartir, separar, 
distribuir 

o Fatos da Divisão 

o Estabelecer relações entre 
quantidades e símbolos; 

o Decodificar os números no 
contexto sociocultural; 

o Reconhecer diferenças 
espaciais, longe, perto, ao lado, 
atrás, na frente. 

o Desenvolver as variações de 
tempo: antes, depois, manhã, 
tarde, noite, dia, semana, mês, 
ano. 

o Compreender as diferentes 
ideias da adição de juntar, 
acrescentar e completar; 

o Construir o registro dos fatores 
básicos da adição; 

o Resolver situações- 
problemas da adição; 
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CIÊNCIAS DA NATUREZA CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
o Recursos Renováveis e não 

renováveis 
 

- vento, luz solar, água como 
fontes de energia; 

- Características dos materiais 
como Borracha, metal, plástico, 
papel, vidro... 

- Extração de matérias 
primas 

- Transformação das 
matérias primas 

- Uso responsável dos recursos, 
descarte adequado e 
reaproveitamento. 

 
o Comparar características entre 

os materiais como dureza, 
maleabilidade, transparência, 
opacidade, resistência e 
flexibilidade. 

o Diferenciar materiais naturais e 
produzidos pela sociedade; 

o Avaliar o consumo e o 
descarte de materiais 
considerando as questões 
ambientais e sociais; 

o Conscientizar do uso 
sustentável dos recursos 
renováveis e não renováveis. 

 
o Eu e meu lugar no mundo: 

- respeito as desigualdades 

 
o Reconhecer características 
pessoais (físicas e culturais), com 
valorização das semelhanças e 
diferenças, promovendo atitudes 
de respeito às individualidades. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA LINGUAGENS – ARTES 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 



98 
 

 

o Área Rural e área Urbana 

o Comunidades quilombolas e 
indígenas 

 
o Reconhecer diferenças e 
características das áreas rurais 
e urbanas. 

o Identificar elementos naturais 
e modificados pela ação do 
homem. 

o Organização sociocultural das 
comunidades. 

 

o Referências da cultura africana; 

o Jogos sonoros intercalando sons 
e silêncio; 

o Manifestações de sons de 
elementos da natureza; 

o Montagem de espetáculos com 
cenário, coreografia, figurino, 
diálogos, músicas; 

 
o Respeitar a diversidade étnica, 

religiosa, cultural e social 
através das expressões 
artísticas; 

o Perceber o silêncio como parte de 
sequências sonoras; 

o Reconhecer os sons dos 
animais; 

o Experimentar movimentos a partir 
de elementos da natureza; 

o Explorar diferentes formas de 
registro musical não convencional. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO RELIGIOSO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

 
o Brincadeiras e jogos 

populares (amarelinha, 
elástico, pula-corda). 

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

 
o Perceber e explorar os 

elementos constitutivos da 
música por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e 
práticas diversas. 

o Experienciar improvisações 
sonoro-musicais. 

o Experimentar jogos de 
tabuleiro tradicionais. 

 
o Autopercepção e relacionamento 

com o outro e com a natureza. 

o Conhecimento e respeito da sua 
religiosidade e da do outro. 

o Convívio escolar: respeito, 
justiça, solidariedade no 
ambiente escolar. 

 
o Identificar-se como parte de 

grupos sociais. 

o Convivência humana e ações éticas 
com o outro, com o ambiente de 
convívio e com a natureza. 

o Conhecimento e respeito da sua 
religiosidade e da do outro. 

o Convívio escolar: respeito, 
justiça, solidariedade no 
ambiente escolar. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (EDUCAÇÃO INFANTIL) QUE PRECISAM SER REVISITADOS PELOS ESTUDANTES QUE 

INGRESSAREM NO 1º ANO LETIVO 2022:  

➢ Desenhar e criar narrativas de histórias, lugares e acontecimentos. 

➢ Desenhar com interferência gráfica de imagens – personagens de tirinhas, fotografias, imagens de revistas e formas geométricas – usando 

papéis de formatos e tamanhos diferentes, vazados ou não, que servirão de suporte para o desenho. 

➢ Descrever e interpretar imagens dispostas em variados suportes (fotografias, pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e 

obras de artistas). 

➢ Criar e improvisar situações cênicas em jogos de faz de conta. 

➢ Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente roteiros de encenações, definindo os contextos e os personagens, a estrutura da 

história. 

➢ Recontar histórias ouvidas para produção de reconto escrito, tendo o professor como escriba. 

➢ Expressar-se por meio das palavras de forma clara e organizada. 
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➢ Demonstrar a capacidade de lembrar e executar ações em passos sequencias, seguindo instruções verbais. 

➢ Narrar fatos em sequência temporal e causal. 

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

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

➢ Realizar leituras por meio de gravuras, imagens etc. 

➢ Reconhecer e diferenciar letras, números, desenhos e outros sinais gráficos. 

➢ Escrever o próprio nome e reconhecer a sua importância e sua utilidade como elemento de identificação pessoal. 

➢ Identificar e registrar as letras que compõem o próprio nome em diferentes situações. 

➢ Estabelecer a relação entre grafema/fonema do próprio nome e de palavras de uso cotidiano. 

➢ Desenvolver maior controle da expressão gráfica por meio da escrita espontânea, visando ao desenvolvimento de movimentos manuais, 

na perspectiva do aprendizado futuro da escrita. 

➢ Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. 

➢ Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima, embaixo, acima, abaixo, do lado). 

➢ Classificar e seriar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. 

➢ Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antecessor e sucessor. 

➢ Organizar objetos por critérios de semelhanças e diferenças, agrupando-os numa categoria (classificação). 

➢ Identificar formas geométricas em apreciação de obras de arte, desenhos, pinturas, colagens etc. 

➢ Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas de mais/menos, começo/meio/fim, antes/agora/depois, cedo/tarde, 

ontem/hoje/amanhã, direita/esquerda, primeiro/entre/último, para frente/para trás/para o lado, para a direita/ para a esquerda, para 

cima/para baixo. 

➢ Compreender que a quantidade não depende da arrumação, forma ou posição dos objetos. 

➢ Representar com desenhos estratégias utilizadas para a resolução de situações-problema e desenvolver noções de operações 

matemáticas em situações concretas. 

➢ Comparar quantidades, utilizando recursos pessoais, como desenho e correspondência (biunívoca). 
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➢ Comparar medidas (peso, altura, etc.), elaborando gráficos básicos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2º ANO 1º BIMESTRE: 

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS 

o Nome próprio e de colegas: 
leitura e escrita. 

o Alfabeto: topologia das 
letras, tipos de letras, ordem 
alfabética, sons das letras, 
sons inicias e finas das 
palavras. 

o Sílaba: segmentação oral, som 
da sílaba na palavra, relação 
letra/som na leitura e escrita 
de palavras e textos. 

o Correspondências entre 
letras e fonemas: P/B, T/D, 
F/V. 

o Estruturas silábicas: CV, VC, 
CCV, CVC, CVV, V, CCVCC, 
CVCC e outras. 

o Correspondências entre 
letras e grupos de letras: 
C/QU, G/GU, J(com as 
vogais), S/Z. 

o Uso do R/RR. 

o Uso do S/SS. 
o Modos de nasalização M, N, 

NH, til. 

o Segmentação de palavras no 

texto. 

OBJETIVOS 

o Nomear e utilizar 
diferentes tipos de 
letras. 

o Relacionar fonemas e 
grafemas na leitura e 
escrita. 

o Compreender a composição 
das sílabas e registrá-las. 

o Compreender a constituição 
das sílabas em unidades 
menores. 

o Identificar e criar rimas e 
alterações em diferentes 
gêneros. 

o Reconhecer as estruturas 
silábicas para ler e escrever 
palavras e textos. 

o Reconhecer fonemas 
grafados apenas por uma 
letra (P, B, T, D, F, V). 

o Identificar e usar letras que 
têm mais de um som ou 
som que são 

grafados por mais de uma letra. 

CONTEÚDOS 

o Funções do número: 
indicador de quantidade, 
indicador de posição, código. 

o Medidas de grandezas. 

o Quantificação de coleções ou 
eventos e registro do resultado 
da contagem desses objetos. 

o Correspondência biunívoca. 

o Sequência oral numérica. 
o Zoneamento e conservação de 

quantidades. 
o Comparação entre números: 

noção de maior, menor e estar 
entre. 

o Leitura, escrita, comparação e 
ordenação de números de até três 
ordens pela compreensão de 
características do sistema de 
numeração decimal (valor 
posicional e papel do zero. 

o Relação entre: quantidade e 
quantidade; quantidade e 

símbolo; símbolo e quantidade. 

OBJETIVOS 

o Reconhecer os diferentes 
empregos do número e saber 
utilizá-los em suas diferentes 
funções sociais. 

o Ampliar a contagem de 
coleções e/ou eventos, 
fazendo estimativas por meio 
de estratégias diversas a 
respeito da quantidade de 
objetos de coleções e registrar 
o resultado da contagem 
desses objetos (até 999 
unidades). 

o Consolidar a compreensão de 
situações básicas que envolvem 
a construção da ideia de 
número: correspondência 
biunívoca, zoneamento, 
conservação de quantidades, 
relações entre quantidades e 
símbolos. 

o Comparar ou ordenar 
quantidades por contagem (1 
em 1,10 em 10, 100 em 

100), pela formulação de 

hipóteses sobre a 
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o Ampliação do vocabulário levando em 
conta o contexto. 

o Ler e escrever palavras e textos 
utilizando diversas estruturas 
silábicas. 

 grandeza numérica pela 
identificação de quantidades 
(até a ordem de centenas) e 
pela compreensão de 
características do sistema de 
numeração decimal (valor 
posicional e função do zero). 

o  Ler, interpretar e produzir 
escritas numéricas, levantando 
hipóteses com base na 
observação de regularidades do 
SND utilizando a linguagem oral, 
de registros não convencionais 
e da linguagem matemática. 

o Compor e decompor números 
naturais de até três ordens, com 
suporte de material manipulável 
por meio de diferentes adições. 

o Estruturar a nomenclatura 
centena. 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 
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CONTEÚDOS 
o Importância da água 

e da luz para 
desenvolvimento dos 
seres vivos. 

o Seres vivos, suas 
características e os 
ambientes em que 
habitam. 

o Novo coronavírus. 
o A importância da 

vacina e da 

higienização para a 

prevenção de 

OBJETIVOS 
o Observar e registrar a 

importância da água. 
o Identificar as formas de 

prevenção ao novo 
coronavírus. 

o Identificar as plantas do 
cotidiano, indicando os 
locais onde se 
desenvolvem. 

o Descrever 
características de 

plantas do ambiente cotidiano. 

CONTEÚDOS 
o A noção do “Eu” e do 

“Outro”: comunidade, 
convivências e 
interações entre 
pessoas. 

o História da família: 
sobrenome, origem, 
fatos familiares, 
profissões 

existentes na família. 

OBJETIVOS 
o Reconhecer 

semelhanças e 
diferenças entre 
jogos e brincadeiras 
atuais e de outras 
épocas e lugares. 

o Apropriar-se da 
história de sua 
família, da escola e 
da comunidade, 

percebendo-se como 

cidadão 
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doenças. o Recordar os animais do 
cotidiano urbano/rural. 

o Descrever 
características dos 
animais do cotidiano 
urbano/rural. 

o Reconhecimento do contexto da 
desigualdade étnico-racial, 
sociocultural e de gênero na 
sociedade, destacando as 
comunidades locais, rurais, 
quilombolas, indígenas e 
outras na região em que vive. 

pertencente a esses 
grupos e como sujeitos 
históricos. 

o Reconhecer espaços de 
sociabilidade e identificar os 
motivos que aproximam e 
separam as pessoas em 
diferentes grupos sociais ou 
de 
parentesco. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA LINGUAGENS – ARTES 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Regras em diferentes 
espaços (sala de aula, 
escola, espaços e lugares 
públicos etc.). 

o Paisagens da sua escola, 
do lugar de vivência da 
região administrativa à 
qual a escola pertence e 
das regiões circunvizinhas 

o Modificações por meio dos 
fenômenos naturais. 

o Entender, propor e 
respeitar regras de convívio 
nos lugares de vivência e 
na região circunvizinha. 

o Compreender a 
sociedade como agente 
transformador de 
paisagens, identificando 
características e 
funcionamento de 
paisagens urbanas e do 
campo. 

o Conhecer o uso 
sustentável de recursos 
naturais e a reciclagem de 
diferentes recursos no 
âmbito familiar, na escola 
e na sociedade.; 

o Autorretrato e releitura de 
obras de arte. 

o Arte como manifestação da 
cultura e identidade de um 
povo (matrizes brasileiras). 

o Composição de imagens em 
suporte de tamanhos, formas e 
texturas variadas. Técnicas 
artísticas variadas com 
instrumentos e materiais 
diversificados. 

o Produção de imagens 
gráficas e plásticas a partir 
de diferentes tipos de 
histórias e temas. 

o Ponto, linha, forma, cor, 
contrastes de claro e escuro, 
espaço, textura, equilíbrio, 
movimento etc. 

o Experimentação com 

desenhos, pinturas, 

o Criar, explorar e expressar-
se a partir de temas e 
observação do meio 
ambiente. 

o Identificar diferentes 
cores e experimentar 
materiais e suportes 
diversos da natureza. 

o Explorar diferentes 
tecnologias e recursos 
digitais nos processos de 
criação artística. 

o Associar imagens de obras 
de arte tradicionais e 
contemporâneas com 
temas, contextos e 
pensamentos distintos, 
reconhecendo a diversidade 
cultural presente nas 

manifestações artísticas brasileiras. 
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  colagem, quadrinhos, dobradura, 
escultura, modelagem, instalação, 
vídeo e fotografia. 

o Diferenciação entre museus, 
galerias, instituições, 
artistas, artesãos, curadores 
etc. 

o Produção plástica a partir da 
leitura de imagens de artistas 
brasileiros. Espaços naturais, 
como áreas verdes, parques 
ecológicos, parques urbanos 
e de múltiplas funções, Jardim 
Botânico e outros, Exposições, 
galerias, oficinas, ateliês e 
outros. 

o Monumentos/pontos 
turísticos de Brasília. 
Composição de imagens 
utilizando fotografia por meio 
de softwares. 

o Criar formas artísticas, 
exercitando a imaginação 
e o potencial criativo. 

o Explorar e reconhecer e 
identificar elementos 
constitutivos das artes 
visuais. 

o Conhecer alguns 
fundamentos da linguagem 
visual (cor, forma, textura, 
equilíbrio, movimento, 
contrastes de claro e 
escuro), aplicando seus 
princípios na criação de 
trabalhos artísticos 
variados. 

o Experimentar diferentes 
formas de expressão 
artística. Reconhecer 
categorias das artes visuais 
(museus, galerias, 
instituições, artistas, 
artesãos, curadores etc.). 

o Conhecer as distintas 
matrizes estéticas e 
culturais locais e 
regionais. 

o 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. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO RELIGIOSO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

o Brincadeiras e jogos que 
possibilitem a combinação de 
habilidades estabilizadoras, 
locomotoras, manipulativas. 

o Conhecer o corpo por 
meio de atividades 
lúdicas. 

o Desenvolver habilidades 
motoras fundamentais e suas 
combinações em contexto de 
jogos e brincadeiras. 

o Desenvolver habilidades 
perceptivo-motoras por meio 
de jogos e brincadeiras. 

o Grupos sociais e 
valores como 
solidariedade, 
cooperação e 
fraternidade. 

o Reconhecer e distinguir a 
importância das 
religiosidades e seus 
símbolos. 

o Identificar na convivência 
humana o agir ético. 

 

2º BIMESTRE: 

 

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Modos de falar: 
regionalismos, 
sotaque. 

o Relatos do 
cotidiano. 

o Descrição oral, 
entrevistas, 
relatos de 
curiosidades e 
reportagens. 

o Recados, 
comentário, 
declamação, 
cordel, recursos 
paralinguísticos. 

o Roda de conversa, 

relatos de 

o Analisar a leitura e 
empregar na 
produção textual a 
segmentação das 
palavras. 

o Reconhecer falares 
regionais, adequando 
às situações 
comunicativas. 

o Reconhecer o 
processo de 
conversação, 
respeitando os 
turnos de fala e a 
posição de 
interlocutor. 

o Descrever contos de 
fadas, lendas, 

o Agrupamentos (agrupamento de 
agrupamento/ unidade para 
dezena). 

o Agrupamentos e 
desagrupamentos de 
quantidades até 999. 

o Nomenclaturas: unidade, 
dezena, centena. 

o Registro, leitura e escrita 
numérica de quantidades até 
999. 

o Composição e decomposição 
de números naturais (até 999). 

o Fatos fundamentais da adição e 
subtração em situações que 
desenvolvam o cálculo mental. 

o Realizar contagens de 2 em 
2; 3 em 3; 5 em 5 e 10 em 
10 (iniciar pela contagem de 
10 em hipóteses sobre a 
grandeza numérica, pela 
identificação da quantidade 
de algarismos e da posição 
ocupada por eles na escrita 
numérica até no mínimo 
999). 

o Estruturar a nomenclatura 
centena. 

o Experimentar atividades para 

o desenvolvimento do cálculo 

mental considerando fatos 
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acontecimentos, 
biografias, 
autobiografia, 
reconto oral de 
diversos tipos 
textuais (parlenda, 
piada, contos, 
quadrinhas, 
poemas). 

o Leitura e escuta de 
listas. 

o História em 
quadrinhos. 

o Rótulos, 
embalagens, 
logomarcas e 
slogans. 

o Leitura de agendas, 
avisos, calendários, 
bilhetes e demais 
textos circulantes 
no ambiente 
escolar. 

o Níveis de 

compreensão de 

leitura: objetiva, 

inferencial e 

avaliativa. 

outros textos que se sabe de 
memória. 

o Produzir textos 
utilizando 
ferramentas digitais, 
áudios e vídeos de 
acordo com o tema, 
assunto e a 
finalidade. 

o Relacionar linguagem 
verbal e não verbal em 
diversos tipos de 
textos. 

o Compreender o 
assunto dos textos. 

o Verificar hipóteses 
para a compreensão 
dos textos. 

o Relacionar os assuntos 
dos textos aos 
conhecimentos prévios. 

o Resolução de situações- 
problema envolvendo os 
diferentes significados da 
adição com estratégias 
pessoais e numéricas, 
utilizando registros pictóricos 
e numéricos (juntar e 
acrescentar). 

o Resolução e elaboração de 
situações problema envolvendo 
as diferentes ideias da adição e 
da subtração. 

o Construção de sequências 
repetitivas e de sequências 
recursivas. 

o Identificação de regularidade de 
sequências e determinação de 
elementos ausentes na 
sequência. 

fundamentais da adição e 
subtração. 

o Resolver e elaborar 
problemas de adição e de 
subtração, envolvendo 
números de até três ordens, 
com os significados de 
juntar, acrescentar, retirar, 
comparar e completar 
utilizando estratégias 
pessoais ou convencionais. 

o Escrever um padrão (ou 
regularidade) de sequências 
repetitivas e de sequências 
recursivas, por meio de 
palavras, símbolos ou 
desenhos. 

o Descrever os elementos 
ausentes em sequências 
repetitivas e em sequências 
recursivas de números 
naturais, objetos ou figuras. 

 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Desequilíbrios nas 
populações de 
animais e plantas 
causados por 
interferência humana. 

o Sol como fonte 
primária de energia 
para vida na Terra. 

o Partes da planta e 
suas funções. 

o Relatar casos nos 
quais a interferência 
humana causou 
desequilíbrios nas 
populações de 
animais e plantas. 

o Compreender o sol 
como fonte de energia 
para a vida na Terra. 

o Relatar casos do 
cotidiano em que a 
baixa intensidade de 
luz e água prejudicou o 
desenvolvimento de 
plantas. 

o Identificar as principais 

partes de uma planta. 

o Linha do tempo, fases da vida 
(infância, juventude, velhice), 
datas significativas para a família 
(aniversários, comemorações. 

o Tempo escolar: bimestre, 
semestre, rotina escolar. 

o Evolução do tempo: o dia, a 
semana, o mês, o ano. 

o Perceber e respeitar as 
diversidades socioculturais, 
políticas, étnico-raciais e de 
gênero que compõem a 
sociedade atual. 

o Selecionar situações 
cotidianas que remetam à 
percepção de mudança, 
pertencimento e memória. 

o Identificar e organizar, 
temporalmente, fatos da vida 
cotidiana, usando noções 
relacionadas ao tempo 
(antes, durante e depois). 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA LINGUAGENS – ARTES 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Diferenças e 
semelhanças entre as 
paisagens urbanas e 
rurais, modo de viver 
das pessoas. 

o Reutilização de 
materiais, redução do 
consumo, reciclagem 
reaproveitamento. 

o Conservação do 

ambiente e dos 

recursos naturais 

(economia de água e 

luz, etc) 

o Descrever 
diferentes modos de 
vida social, 
reconhecendo a 
importância do 
respeito às 
diferenças. 

o 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. 

o Apreciação de exposições a fim 
de despertar a apreciação 
estética. Espaços de informação 
e de comunicação artística 
presente na cultura: teatros, salas 
de apresentação e outros. 

o Cenas dramáticas: jogos 
dramáticos e teatrais; 
improvisação teatral e 
representações corporais. 

o Narrativas teatrais: textos 
infantis, peças infantis, 
musicais, entre outros. 

o Brincadeiras, jogos rítmicos e 
canções (cantigas de 

o Utilizar espaço culturais de 
comunicação artística teatral 
que estejam na cidade ou em 
regiões vizinhas. 

o Apreciar diferentes formas 
de manifestações do teatro 
em diferentes contextos, 
conhecendo aspectos de 
formação de plateia. 

o Criar cenas dramáticas por 
meio de histórias ou 
memórias utilizando o corpo. 

o Interpretar personagens 

,,,,
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 o Utilizar noções de localização 
espacial, orientação e legenda 
em situações cotidianas. 

roda, brinquedos cantados, 
cirandas, entre outros). 

o Espaços culturais, espaços de 
convivência (hall de entrada), 
espaços de contemplação 
(espaço da cena: palco, arena 
etc.), espaços de ensaio e 
preparação dos espetáculos 
(camarins). 

o Partes do corpo cabeça, mãos, 
braços, antebraços, coxa perna, 
pés, coluna cintura, quadril. 
Formas grande, pequena, 
curva, reta. 

o Níveis do espaço (alto, médio e 
baixo) e direções básicas 
(frente, traz, lado e diagonal). 

o Retas, curvas, círculos, 
zigue-zague e formas 
geométricas. 

o Movimentos com tempo 
rápido, lento, pausado. 

de narrativas teatrais para 
estimular a autocrítica, o 
senso estético e desenvolver 
a autodisciplina e liberdade 
de autoexpressão. 

o Produzir e encenar 
pequenas peças 
teatrais. 

o Reconhecer e compreender 
o teatro como fonte de 
cultura e sua relação com a 
história, respeitando as 
diversidades étnicas, 
religiosas, culturais e 
sociais. 

o Encenar pequenas cenas 
teatrais, utilizando máscaras 
com referências indígenas, 
africanas japonesas, gregas, 
indianas e outras. 

o Experimentar, conhecer e 
compartilhar de 
brincadeiras, jogos rítmicos 
e canções do contexto do 
estudante seja ele familiar, 
da comunidade e/ou da 
escola. 

o Conhecer espaços culturais 
de dança da Região 
Administrativa circunvizinha 
à escola e 

identificar seus elementos 

constitutivos. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO RELIGIOSO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

o Brincadeiras e jogos 
populares. 

o Circuitos psicomotores, 
jogos simbólicos, jogos 
com regras simples, 
brincadeiras e jogos 
trazidos pelos 
estudantes. 

o Vivenciar diferentes 
brincadeiras e jogos da 
cultura popular. 

o Vivenciar situações 
problema de ordem 
corporal em diferentes 
contextos com uso de 
regras. 

o Desenvolver 
vínculos afetivos, 
respeito mútuo, 
solidariedade, 

autoconfiança. 

o Relação entre criança e 
ações altruístas. 

o Respeito às diferenças 
culturais e religiosas nos 
diversos ambientes. 

o Reconhecer na 
convivência humana 
ações voluntárias e 
agir altruísta. 

o Compreender a 
alteridade como 
princípio norteador 
do relacionamento 
com o outro. 

 

3º BIMESTRE: 

 

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Reconto oral e 
escrito de obras 
literárias. 

o Diferença entre 
poema e prosa. 

o Ilustração de 
diversos tipos de 
textos. 

o Criação de histórias por 
meio de desenhos. 

o Enunciados de 
tarefas. 

o Obras infantis. 

o Contos e fábulas 
(elementos da 
narrativa). 

o Poesias de autores 
contemporâneos. 

o Estabelecer 
intertextualidade. 

o Retomar 
informações 
textuais. 

o Experimentar a 
literatura. 

o Reconhecer autoria e 
relação autor/obra. 

o Compreender e 
valorizar obras da 
cultura popular. 

o Relacionar a função 
social do texto. 

o Experimentar a 
produção oral e 
escrita de diversos 
tipos de textos. 

o Reconhecer as 

o Reconhecimento da 
corporeidade (semelhanças, 
diferenças e respeito às 
singularidades). 

o Orientação e trajetória no 
espaço vivido, em trajetórias 
familiares (casa, vizinhança, 
escola). 

o Localização de objetos e de 
pessoas no espaço, segundo um 
dado ponto referencial, utilizando 
termos que se referem à posição 
(direita, esquerda, em cima, 
embaixo) e ao sentido (para 
baixo/ para cima, por baixo/por 
cima, para dentro/para fora, para 
trás/pela frente, através de, para 
a direita/para a 

esquerda, horizontal/e 

o  Perceber o próprio corpo, 
suas dimensões e sua 
relação com o espaço 
físico. 

o Localizar-se e orientar- se 
no espaço próximo, 
descrevendo oralmente e de 
forma pictórica, localizações 
próximas e pequenas 
trajetórias. 

o Registrar, em linguagem 
verbal ou não verbal, a 
localização e trajetórias de 
pessoas e de objetos no 
espaço, considerando mais 
de um ponto de referência, e 
indicar as mudanças 
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o Literatura e cinema: 
diferença entre livro e 
filme. 

o Noção do espaço na 
produção escrita. 

o Produção textual de 
diversos gêneros. 

finalidades dos textos. 

o Escrever texto com 
compreensão e 
encadeamento de 
ideias. 

o Retomar informações 
implícitas e explícitas 
de textos lidos. 

vertical), comparando-os. 

o Esboço de roteiros e de 
plantas simples. 

o Figuras geométricas espaciais 
(cubo, bloco retangular, 
pirâmide, cone, cilindro e 
esfera): reconhecimento e 
características. 

o Semelhanças e diferenças entre 
as formas geométricas 
espaciais e planas. 

o Utilização de medidas não 
padronizadas. 

o Utilização do corpo como 
unidade de medida. 

o Reconhecimento de 
instrumentos de medidas e seus 
significados nos contextos 
sociais. 

o Comparação de grandezas de 
mesma natureza, por meio de 
estratégias pessoais. 

o Utilização de instrumentos de 
medidas arbitrárias e medidas 
padronizadas. 

o Medida de comprimento: 
unidades não padronizadas e 
padronizadas (metro, centímetro 
e milímetro). 

o Medida de capacidade e de 
massa: unidades de medida não 
convencionais e convencionais 
(litro, mililitro, grama e 
quilograma). 

de direção e de sentido. 

o Esboçar roteiros a serem 
seguidos ou plantas de 
ambientes familiares, 
assinalando entradas, 
saídas e alguns pontos de 
referência. 

o Reconhecer, nomear e 
comparar figuras 
geométricas espaciais 
(cubo, bloco retangular, 
pirâmide, cone, cilindro e 
esfera), relacionando- as 
com objetos do mundo 
físico. 

o Analisar, comparar, construir 
e visualizar as formas 
geométricas planas 
(bidimensionais) e espaciais 
(tridimensionais) por meio 
de desenhos, figuras ou por 
observação na natureza e no 
ambiente geométricos. 

o Compreender a ideia de 
grandezas: massa, 
comprimento, capacidade, 
temperatura e tempo. 

o Reconhecer 
instrumentos mais 
usuais de medidas e 

seus ignificados nos 

contextos sociais. 

,
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CIÊNCIAS DA NATUREZA CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

o Movimento aparente do 
Sol no céu. 

o Nascente, elevação 
máxima e poente. 

o Descrever as posições 
do Sol em diversos 
horários do dia. 

o Acompanhar aas 
variações do tamanho 
da sombra dos objetos. 

o O tempo como medida. 

o Noções de tempo. 
o Formas de registrar e narrar 

histórias (marcos de memória 
materiais e imateriais). 

o 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. 

o Selecionar objetos e 
documentos pessoais e de 
grupos próximos ao seu 
convívio e compreender sua 

função, seu uso e seu 

significado. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA LINGUAGENS – ARTES 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Representações 
espaciais da sala de 
aula e da escola em 
literatura, croquis, 
maquetes, fotografias, 
desenhos, brincadeiras, 
músicas etc. 

o Espaço família: 
percepção do espaço 
da casa, interno e 
externo; organização, 
divisão 

o Explorar registros 
históricos e 
cartográficos 
(mapas, guias de 
ruas, endereços, 
pontos de 
referência), 
observando seus 
usos sociais. 

o Investigar 
atividades 
produtivas, 
profissões e 

ocupações de acordo 

com os 

o Identificar as partes fracionadas 
do corpo e o corpo em sua 
totalidade no movimento. 

o Explorar as possibilidades de 
forma do corpo. 

o Diferenciar ações de 
deslocamento das ações no 
espaço pessoal (cinesfera). 

o Combinar percursos 
espaciais variados. 

o Combinar variações do 
tempo dos movimentos. 

o Experimentar movimentação 

a partir de 

o Improvisações livres 
e/ou dirigidas. 

o Improvisação a partir das 
características da fauna e 
flora. 

o Improviso, dança. 

o Registros pessoais da 
experiência vivenciada em 
dança. 

o Obras literárias, musicais e 
fotográficas presentes na 
cultura infantil. 

o Gêneros/estilos 
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de funções do espaço; espaço 
e relação da família – 
subsistência, trabalho, escola, 
lazer. 

o Representações dos diferentes 
espaços (desenhos, mapas 
mentais, maquetes). 

costumes, modos e hábitos de 
vida, considerando questões 
de gênero. 

o Compreender a ideia de 
grandezas: massa, 
comprimento, capacidade, 
temperatura e tempo. 

elementos da natureza da fauna e da 
flora. 

o Vivenciar improvisações em 
dança individualmente, em 
duplas e/ou trios. 

o Compartilhar e refletir em 
grupo sobre as experiências 
vivenciadas nas atividades em 
sala. 

o Improvisar danças 
inspiradas em obras 
artísticas de outras 
linguagens. 

o Apreciar e identificar diversas 
formas, gêneros e estilos de 
expressão musical, do contexto 
do estudante, seja ele familiar, 
da comunidade e/ou da escola. 

musicais (marchinhas, 
parlendas, travalíngua, 
jingle, cívica, regionais, 
dentre outros). 

o Audição de repertórios: os 
familiares, os pessoais, os 
comunitários, o portfólio 
musical, da turma, sons do 
corpo, materiais da 
natureza, objetos e 
instrumentos musicais. 

o Canto individual, coletivo, 
canto coral, duplas, trios, 
capela (sem 
acompanhamento) e com 
acompanhamento. 
Consequências do grito e da 
fala forçada para a saúde 
vocal. 

o Cuidados com a saúde 

bucal e respiratória. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO RELIGIOSO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

o Brinquedos e jogos 
com material 
alternativo. 

o Jogos de tabuleiro. 

o Criar brinquedos 
feitos com sucatas e 
material reciclável. 

o Conhecer jogos de 
tabuleiro tradicionais. 

o Simbolismo religioso o Identificar e respeitar as 
diferentes formas de registro 
das memórias pessoais, 
familiares, escolares e 
religiosas. 
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PLANEJAMENTO ANUAL 3º ANO 1º BIMESTRE: 

 

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

o Relatos orais de 
acontecimentos do cotidiano; 
Descrição oral; 

o Níveis de compreensão da 
leitura: objetiva, inferencial e 
avaliativa; 

o Texto: verbal, não verbal e 
multimodal; leitura apoiada em 
imagens e textos, concretizados 
em diversos gêneros e 
diferentes suportes: 

o Rótulos, embalagens, 

logomarcas 

o Histórias em quadrinhos; 

o Bilhetes, Convites, Cartas 

o Leitura e escuta de listas 
diversas de acordo com 
alguns critérios: Ordem 
alfabética, contexto 
semântico; 

o Alfabeto: topologia de letras, 
tipos de letras e seus usos 
(maiúsculas e minúsculas), 
identificação de consoantes e 
vogais; 

o Participar e desenvolver 
situações de produção oral e 
escrita de textos em 
diferentes gêneros. 

o Planejar e produzir 
coletivamente diversos 
gêneros considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do 
texto; 

o Retomar e relacionar 
informações explícitas e 
implícitas para a 
compreensão de textos 
lidos; 

o Relacionar os assuntos de 
textos lidos a acontecimentos 
prévios construindo 
significados; 

o Analisar na leitura e 
empregar na produção 
textual e segmentação 
adequada das palavras. 

o Diferenciar consoantes e 
vogais; conhecer, nomear e 
utilizar os tipos de 

o Introduzir critérios de: Conservação, 
correspondência, comparação, 
classificação, sequenciação, 
seriação, ordenação e inclusão. 

o Realizar correspondência 
biunívoca na contagem: 
reciprocidade entre o objeto 
contado e não contado a fala 
numérica a que se refere assim 
como zoneamento. 

o Compreender a relação entre 
símbolo e quantidade e quantidade 
e símbolo. 

o Ampliar a produção de escritas 
numéricas, levantando 
hipóteses com base na 
observação de regularidades, 
utilizando a linguagem oral. 

o Identificar quantidade de 
algarismos e da posição ocupada 
por eles na escrita numérica, 
observando o valor posicional dos 
números. 

o Compreender e aplicar as 

o Estruturas lógicas ou processos 
mentais: Conservação, 
correspondência, comparação, 
classificação, sequenciação, 
seriação, ordenação e inclusão. 

o Cálculos Mentais: subtração 
com ação de completar, 
comparar e retirar. Adição 
com a intensão de 
acrescentar, juntar. 

o Números: 

o Funções do número e seu uso 

em diferentes funções sociais. 

o Relação entre símbolo e 

quantidade; 

o Registro, leitura e escrita 

numérica. 

o Números no Q.V.L. 

Composição e 

Decomposição 
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o Análise na leitura e emprego 
na produção textual a 
segmentação adequada das 
palavras. 

o Compreensão das diferentes 
estruturas silábicas, para ler e 
escrever palavras e texto. 
Separação silábica. 

o Uso de parágrafo para 
organizar ideias no texto. Uso 
de pontuação adequada para 
produzir sentido no texto. 

o Correspondências regulares 
contextuais entre letras ou 
grupos de letras e seus sons: 

o Uso do H inicial 

o Uso de NH, CH, LH 

o Uso do X/CH 

o Uso do G/GU 

o Uso dp Q/Qu 

o Uso do L/U 

letras; ordenar listas tendo por 
base o alfabeto. 

o Compreender as 
diferentes estruturas 
silábicas, para ler e 
escrever palavras e 
textos; 

o Manusear, diferenciar e 
nomear diferentes suportes 
textuais: bilhete, convite, 
calendário, rótulos, 
embalagens. 

o Explorar as inferências e 
previsões a partir da 
sequência de imagens nas 
Histórias em quadrinhos. 

o Identificar na leitura e usar na 
escrita de textos em diferentes 
gêneros, a letra maiúscula e 
minúscula de acordo com as 
convenções. 

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

diferentes ideias de adição: juntar e 
acrescentar por meio de situações 
problema com registros pictóricos e 
numéricos. 

o Solucionar problemas 
envolvendo as diferentes ideias 
de subtração: retirar, comparar e 
completar por meio de situações 
problema com registros pictóricos 
e numéricos. 

o Estabelecer as principais relações 
entre as unidades de tempo mais 
significativas: hora e minuto; hora e 
dia; semana, mês e ano. Realizar 
leitura do calendário e realizar 
leitura de horas comparando relógio 
digitais e analógicos. 

o Relatar em linguagem verbal ou não 
verbal sequência de 
acontecimentos relativos a um dia, 
utilizando, quando possível, os 
horários dos eventos. 

o Identificar diferentes pontos de 
referência para localização de 
pessoas e objetos no espaço, 
expressando-as através de 
diferentes linguagens como 
desenhos, gestos, mapas e escrita. 

o Número antecessor e 

sucessor 

o Números pares e ímpares, 

o Ordem Crescente e 

decrescente 

o Resolução de situações- 

problema envolvendo 

significados da adição: juntar 

e acrescentar, aumentando o 

nível de complexidade 

o Resolução de situações- 
problema envolvendo 
significados da subtração: 
retirar, comparar e completar, 
aumentando o nível de 
complexidade 

o Resolução de situações- 
problema envolvendo análise 
e interpretação de tabelas e 
gráficos, aumentando o nível 
de complexidade 

 

o Medidas de tempo: leitura do 
relógio digital e analógico. 
Noção de tempo: dia, semana, 
mês e ano; manhã, tarde e noite. 
Uso do calendário. 

o Noções de tempo e intervalos 
de tempo e uso desses para 
realizar atividades diversas e 
relatos do cotidiano. 

o Espaço e forma 

representação de 

localização e 



122 
 



123 
 

   deslocamento de pessoas e 
objetos (construção de 
mapas, desenhos e plantas) 
arredores de casa e 
caminho para a escola. 

 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

o Agentes causadores de 
doenças 

o O Coronavirus e a 

pandemia; 

o Relacionar os hábitos 
saudáveis de vida no 
cotidiano escolar e 
doméstico para a 
preservação da saúde do 
corpo e da mente. 

o Identificar os principais 
agentes causadores de 
doenças e os riscos que o 
coronavírus representa na 
mudança dos hábitos das 
pessoas com atitudes 
preventivas para evitar a 
disseminação da doença. 
Reconhecer a importância da 
vacinação para a erradicação 
de muitas doenças 
contagiosas. 

o Manipular diferentes tipos de 
modelos de representação do 
planeta Terra e observar 
como são expressos os 
diferentes tipos de solos, 
presença de água e florestas, 
desníveis e irregularidades 
dos 

o Identidade, o eu o outro 

o História familiar. 

o Documentos históricos. 

o Tempo familiar. 

o Identificar os membros da 

família. 

o Compreender as regras do 

ambiente familiar. 

o Reconhecer as profissões 

existentes na família. 

o Reconhecer os 

acontecimentos 

significativos na família. 

o Compreender os vários tipos 

de documentos. 

o Identificar os próprios 

documentos. 

o Respeitar o ambiente familiar e 

sua composição. 

o A importância da vacina e da 
higienização para a prevenção 
de doenças. 

o Características do planeta 
Terra: o formato esférico; a 
presença de água (corpos 
d’água, lagos, rios, oceanos); as 
superfícies (planícies, 
montanhas, florestas, desertos, 
ambientes alagados, 

savanas etc.) 

 

o Ocorrência do dia e da noite 

(semelhanças e diferenças). O sol e a 

lua. 

 

o Influência do dia e da noite na vida dos 

seres vivos. 

 

o Importância do sol para a manutenção da 

vida 
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o Posição do sol durante o dia 

(amanhecer, entardecer e anoitecer) 

 

o O movimento do sol em relação ao 

horizonte e a 

 



125 
 

projeção de sombras. terrenos etc. 

o Observar a partir de 
experimentos a posição do 
sol ao longo do dia, assim 
como a forma da lua com o 
passar dos dias e semanas, 
identificando as fases da lua. 

o Relatar casos do 
cotidiano nos quais a 
pouca intensidade de 
luminosidade 
prejudicaram o 
desenvolvimento das 
plantas e como a 
intensidade da luz podem 
prejudicar os hábitos de 
animais noturnos com a 
proximidade das cidades, 
assim como para o ser 
humano. 

o Compreender o Sol como 
fonte primária de energia 
essencial para a 

vida no planeta. 

  

 

 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA LINGUAGENS – ARTES 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o  Regras em diferentes 
espaços (sala de aula, escola, 
espaços e lugares públicos, na 
cidade etc.) 

o Convivência em diferentes 
espaços públicos e privados. 

o  Respeitar regras de 
convivências em 
diversos espaços. 

o Compreender a ação da 
sociedade nos diferentes 
espaços e tempos. 

o Espaços culturais diversos. 

o Produção plástica a partir da 
leitura de imagens de artistas locais 
e regionais. 

o Leitura de imagens (fotografia, 
desenho, pintura, escultura, 
colagem, instalação, objetos). 

o Reconhecer os diversos 
espaços culturais. 

o Produzir trabalhos artísticos a 
partir de temas e observação do 
meio ambiente 
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o Organização dos diferentes 
espaços sociais (sala, escola, 
rua, cidade) 

o Mapas; globo terrestre; 
GPS e fotografias. 

o A água: 

o A importância da água para 
a vida; 

o O uso sustentável da 
água. 

o Paisagens Naturais e 
Paisagens Culturais. 

o Ações do homem no 
ambiente como principal 
agente transformador. 

o Estabelecer semelhanças e 
diferenças que existem 
entre o seu ambiente 
familiar, escolar e social 

o Utilizar a linguagem 
cartográfica para se localizar, 
obter informações e 
interpretar a organização 
geográfica. 

o Compreender a 
importância da água para 
a vida dos seres vivos; 
relatar e descrever hábitos 
sustentáveis para o uso da 
água no cotidiano escolar 
e doméstico relacionando 
também, as ações do 
homem como principal 
elemento decisório para a 
preservação da 

água e proteção do meio 

ambiente. 

 o Compreender as diferentes 
características de diferentes 
tipos de imagem. 

o Conhecer e identificar a 
diversidade cultural presente em 
manifestações artísticas 
brasileiras. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO RELIGIOSO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Movimentos que exigem 
diferentes habilidades 
perceptivo- motoras 
(coordenação, lateralidade, 
equilíbrio e organização espaço 
temporal). 

o O conhecimento sobre o 
corpo por meio de 

atividades lúdicas, 

o Construir e criar brinquedos e 
jogos feitos com sucata e 
material reciclável 
desenvolvendo a criatividade. 

o Aprimorar ritmo, equilíbrio e 

expressividade por meio da 

vivência de 

o Ações voluntárias como 
expressão da alteridade 
humana; 

o Admiração e contemplação da 
natureza como ação transformadora 
de si mesmo e do meio em que vive; 

o Visões de natureza 

segundo a percepção 

o Compreender e exercer a 
alteridade como princípio 
orientador do 
relacionamento com o outro; 
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desenhos, pinturas, espelho, argila e 
desenho animado. 

o Circuitos psicomotores; jogos com 
regras; jogos e brincadeiras trazidas e 
criadas pelos estudantes. 

brincadeiras, jogos e danças. 
o Ampliar o repertório motor 

vivenciando diversas combinações 
de habilidades motoras 
fundamentais no contexto de jogos 
e brincadeiras. 

humana de ação do Sagrado;  

 

2º BIMESTRE: 

 

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Produção oral e escrita de 
gêneros que apresentam as 
narrativas: 

o Contos de Fadas; 

o Poemas e Poesias. 

o Música 

o Ilustração (desenhos ou 

colagem) e escrita de 

poemas, músicas, contos de 

fadas, como forma de 

Interpretação do tema 

abordado. 

o Obras infantis de autores 

contemporâneos: escuta, leitura 

e manejo de suporte (Exemplo: 

Ana Maria Machado, Ruth 

Rocha e Ziraldo) 

o Contos infantis: leitura, análise 

da estrutura, enfatizando 

elementos da 

o Relacionar os assuntos de 
textos lidos a conhecimentos 
prévios construindo 
significados. 

o Perceber variações entre 

o imaginário e o mundo real por meio 
de textos literários. 

o Desenvolver o gosto pela 
leitura e pelas artes por meio 
da literatura. 

o Identificar as características 
composicionais de gêneros 
textuais, relacionando-as ao 
assunto e ao contexto de uso: 

o Compreender a 
especificidade da autoria, a 
relação intrínseca entre 
autor e obra. 

o Estruturas lógicas ou processos 
mentais: Conservação, 
correspondência, comparação, 
classificação, sequenciação, 
seriação, ordenação e inclusão. 

o Multiplicação, a ideia de 
dobro, triplo, soma de 
quantidades iguais. 

o Divisão, a ideia de repartir, 
distribuir. 

o Agrupamento e 
desagrupamento de 
quantidades na adição e 
Subtração 

o Resolução de situações- problema 
envolvendo significados da adição: 
juntar e acrescentar, aumentando o 
nível de complexidade 

o Resolução de situações- 

problema envolvendo 

significados da subtração: 

o Consolidar critérios de: 
Conservação, correspondência, 
comparação, classificação, 
sequenciação, seriação, 
ordenação e inclusão. 

o Compreender a ideia de 
multiplicação ou o dobro da 
quantidade e configuração 
retangular. 

o Compreender as diferentes 
ideias de divisão: partilha e 
medida. 

o Consolidar a contagem de 
coleções. Estabelecer a 
relação entre quantidades 
iguais com objetos diferentes. 

 

o Consolidar a produção de 
escritas numéricas, levantando 
hipóteses com base na 
observação de 
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narrativa, uso do léxico literário, 

comparações entre textos. 

o Perceber que os textos 
literários mobilizam desejos 
humanos, inclusive o 
desejo de expressar-se. 

o Comparar diversas versões, 
tanto escritas quanto 
cinematográficas de diversos 
contos de fada e histórias 
infantis. 

o Desenvolver situações de 
produção oral e escrita de 
textos em diferentes 
gêneros. 

o Identificar na leitura e usar na 
escrita de textos, em 
diferentes gêneros, a 
concordância nominal e 
adjetivação. 

o Relacionar fonemas 

(som) e grafemas (letra) 

na leitura e na escrita. 

retirar, comparar e completar, aumentando 
o nível de complexidade 

o Resolução de situações- problema 
envolvendo análise e interpretação 
de tabelas e gráficos, aumentando 
o nível de complexidade 

o Comparação de medida de 
comprimento, massa e capacidade, 
utilizando termos como mais alto, 
mais baixo, mais comprido, mais 
curto, mais grosso, mais fino, mais 
largo, mais pesado, mais leve, cabe 
mais, cabe menos, entre outros, para 
ordenar objetos de uso cotidiano. 
Utilização de instrumentos de 
medidas não convencionais, como 
as partes do corpo, como unidade 
de medida. 

regularidades, utilizando 
também a linguagem oral 

o Consolidar a identificação da 
quantidade de algarismos e da 
posição ocupada por eles na 
escrita numérica. 

o Identificar a ideia de grandezas: 
massa, comprimento, 
capacidade, temperatura e 
tempo. Utilizar instrumentos de 
medidas não convencionais 

/ arbitrárias. 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Ambiente em que vivem os 
animais do cotidiano. 

o Tipos de alimentação dos 
seres vivos: herbívoros; 
carnívoros; onívoros e outros. 

 
o Hábitos de vida dos animais: 

Animais diurnos e animais 
noturnos. 

o Características dos 
animais - reino animal 

o Diferenciar os animais por 
grandes grupos, dando 
destaque às 
características que os 
assemelham. 

o Elencar os animais mais 
frequentes nos cotidianos 
urbano e rural (animais 
domésticos, animais de 
pecuária e animais 
selvagens), identificando as 
suas 

principais características 

o Os patrimônios históricos e 
culturais da cidade e/ou do 
município em que vive. 

o A produção dos marcos da 
memória: formação cultural da 
população. 

o A produção dos marcos da 
memória: formação cultural da 
população. 

o Identificar os patrimônios 
históricos e culturais de sua 
cidade ou região e discutir as 
razões culturais, sociais e 
políticas para que assim sejam 
considerados. 

o Identificar os marcos históricos 
do lugar em que vive e 
compreender seus significados. 

o Selecionar, por meio da 
consulta de diversas 

fontes, e registrar 
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o Ciclo de vida dos animais: 
nascimento; crescimento; 
reprodução; envelhecimento; 
morte. 

o Desequilíbrios ambientais e 
seus impactos nas populações 
de animais e extinções 

e destacando a relação desses 
animais com os seres humanos 

o Sugerir ações de 
preservação das espécies 
do cerrado, tanto fauna e 
flora, considerando as 
espécies mais afetadas 
pelas interferências 
humanas no meio 
ambiente. 

o Relatar desequilíbrios 
ambientais, destacando a 
influência humana em cada 
situação e os consequentes 
distúrbios às populações de 
animais envolvidas. 

o Estratégias de preservação 
dos vertebrados do Cerrado, 
considerando as espécies 
mais afetadas pelas 
interferências humanas no 
meio ambiente. 

o Reconhecer a reprodução 
como forma de continuidade 
das espécies que passam 
por alterações ao longo do 
seu ciclo de vida. Relatar 
desequilíbrios ambientais, 

destacando a influência humana 

em cada situação e os 

consequentes distúrbios às 

 acontecimentos ocorridos 
ao longo do tempo na 
cidade ou região em que 
vive. 
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 populações de animais 
envolvidas 

  

 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA LINGUAGENS – ARTES 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Localização de Brasília em 
relação à sala de aula, à 
escola, à região administrativa, 
ao Distrito, à Região, ao Brasil 
e ao mundo. 

o Brasília, Distrito Federal, 
RIDE, capitais do Brasil 

o Identificar e comparar a organização 
geográfica da cidade de Brasília com 
outras cidades 

o 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. 

o Explorar a imaginação e a 
expressividade por meio de 
temas que contextualizem a ação 
criadora. 

o Conhecer e identificar a 
diversidade cultural presente em 
manifestações artísticas 
brasileiras. 

o Conhecer alguns fundamentos da 
linguagem visual, aplicando seus 
princípios na criação de trabalhos 
artísticos variados. 

o Produzir diferentes 
imagens/composições por meio 
das mídias digitais. 

o 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. 

o Desenhos, pinturas, 
esculturas, etc. 

o Espaços de informações e de 
comunicação artística/cultural: 
museus, mostras, exposições, 
galerias, oficinas, ateliês e 
outros. 

o Elementos básicos da 
linguagem visual: relação entre 
texturas, formas, ritmos, 
movimentos e equilíbrio. 

o Leitura de imagens (fotografia, 
desenho, pintura, escultura, 
colagem, instalação, objetos). 

o Monumentos/pontos 
turísticos do Distrito 
Federal. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO RELIGIOSO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Brincadeiras e jogos que 
possibilitem a combinação de 
habilidades estabilizadoras 
(rotar, desviar, equilibrar e 
apoiar), locomotoras (correr, 
saltar, saltitar, galopar e pular), 
manipulativas (chutar, 
arremessar, apanhar, 
interceptar e driblar) 

o Movimentos que exigem 
diferentes habilidades 
perceptivo motoras 
(coordenação, lateralidade, 
equilíbrio e organização espaço-
temporal) 

o Brinquedos e jogos com 
materiais alternativos 
(sucatas, reutilizados e 
recicláveis. 

o Movimentos que exigem 
diferentes habilidades 
perceptivo motoras 
(coordenação, lateralidade, 
equilíbrio e organização espaço-
temporal 

o Danças populares do 
Brasil; brincadeiras 
cantadas; jogos de 
expressão corporal 

o 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. 

o 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 

o 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 

o Identificar semelhanças e 
diferenças existentes entre 
comunidades de sua cidade ou 
região, e descrever o papel dos 
diferentes grupos sociais que as 
formam meio em que vivem. - 
Ações voluntárias, como expressão 
da alteridade humana. 

o Visões da natureza, segundo a 
percepção humana da ação do 
Sagrado. 

o Espaços e territórios 
religiosos. 

o Compreender o fenômeno 
religioso como expressão do 
sagrado presente na 
diversidade cultural e religiosa 
da comunidade. 

o Compreender e exercer a 
alteridade como princípio 
orientador do relacionamento 
com o outro. 

o Identificar, caracterizar e 
respeitar os diferentes 
espaços e territórios 
religiosos de diferentes 
tradições e movimentos 
religiosos como locais de 
realização das práticas 
celebrativas. 

o 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. 
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3º BIMESTRE: 

 

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Uso do dicionário: função, 
organização e utilização; 

o Vocabulário (ampliação, 
significação): sinônimos, 
antônimos, homônimos. 

o Leitura com autonomia de 
textos instrucionais: agendas, 
avisos, receitas, regras de 
jogos; 

o Conto folclórico, lendas e conto 
acumulativo: escuta da 
conotação e comparação com a 
leitura do texto escrito 
(exploração de contos 
indígenas e africanos). 

o Fábulas: leitura, apreciação e 
análise 

o Texto: verbal (escrita), não 
verbal (imagem) e multimodal 
(escrita e imagem), 
concretizados em diversos 
gêneros, em diferentes suportes 

o Leitura e escuta de listas 
diversas de acordo com alguns 
critérios, contexto semântico 
(lista de compras, lista de uma 
receita) 

o Compreensão da leitura: 
objetiva, inferencial e 
Avaliativa. 

o Correspondências regulares 
contextuais entre letras ou 
grupo de letras e seus sons: 

o Uso do R/RR 

o Uso do S/SS 
o Uso do S ou Z 

o Manusear e conhecer 
suportes como verbetes de 
Dicionário. 

o Identificar palavras 
semelhantes com significado 
diferente (homônimas), 
palavras diferentes com 
sentidos semelhantes 
(sinônimas) e palavras com 
sentidos contrários 
(antônimas). 

o Identificar as características 
composicionais de gêneros 
textuais, relacionando-as ao 
assunto e ao contexto de uso 

o Corresponder as linguagens 
verbal e não verbal 
presentes em diversos 
gêneros textuais para 
construção de sentido e 
compreensão do 
tema/assunto. 

o Ler e interpretar com 
autonomia, textos em 
diversos gêneros, 
mobilizando e combinando 
estratégias de antecipação, 
inferência, seleção e 

 

o Estruturas lógicas ou processos 
mentais: Conservação, 
correspondência, comparação, 
classificação, sequenciação, 
seriação, ordenação e inclusão. 

o Resolução de situações- problema 
envolvendo significados da adição: 
juntar e acrescentar, aumentando o 
nível de complexidade 

o Resolução de situações- problema 
envolvendo significados da 
subtração: retirar, comparar e 
completar, aumentando o nível de 
complexidade 

o Resolução de situações- problema 
envolvendo análise e interpretação 
de tabelas e gráficos, aumentando 
o nível de complexidade 

o Resolução de situações- problema 
envolvendo as ideias da 
multiplicação: soma de parcelas 
iguais, combinações, 
proporcionalidade e configuração 
retangular. 

o Cálculos de divisão (ideias de 

repartir a coleção em partes iguais 

e determinação de 

 

o Consolidar critérios de: 
Conservação, correspondência, 
comparação, classificação, 
sequenciação, seriação, 
ordenação e inclusão. 

o Compreender e aplicar as 
diferentes ideias de adição: 
juntar e acrescentar por meio de 
situações problema com 
registros pictóricos e numéricos. 

o Solucionar problemas 
envolvendo as diferentes ideias 
de subtração: retirar, comparar e 
completar por meio de situações 
problema com registros 
pictóricos e numéricos. 

o Compreender e aplicar 
diferentes ideias de 
multiplicação: soma de parcelas 
iguais, e configuração retangular 
por meio da resolução de 
situações-problema com 
registros pictóricos e numéricos, 
utilizando imagens e/ou material 
manipulável. 

o Compreender as diferentes 

ideias de divisão: partilha e 

medida. 
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o Uso do Z inicial 
o Uso do S (Se/Si) ou C 

(Ce/Ci) 

verificação para leitura e escuta: 

o Compreender e desenvolver 
o assunto principal de textos 
lidos, com autonomia ou por 
outros leitores 

o Retomar e relacionar 
informações explícitas e 
implícitas para a 
compreensão de textos lidos 

o Relacionar os assuntos de 
textos lidos a conhecimentos 
prévios construindo 
significados. 

o Compreender e utilizar a 
organização de ideias em 
parágrafos na produção de 
textos escritos em diferentes 
gêneros 

o Relacionar fonemas e 
grafemas na leitura e na 
escrita: 

quantas vezes uma quantidade cabe 
na outra) 

o Consolidar a contagem de 
coleções e ou eventos. 
Consolidar a produção de 
escritas numéricas, levantando 
hipóteses com base na 
observação de regularidades, 
utilizando a linguagem oral. 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Tipos de solo: o arenoso; o 
argiloso; o humoso; o silte; o 
calcário e o uso do solo. 

o Características dos solos: cor; 
textura; o tamanho das 
partículas; a permeabilidade. 

o Solo e agricultura. 

Conservação e 

preservação do solo. 

o Identificar os diferentes tipos de 
solo e classifica-los com relação 
às aplicações na agricultura, na 
construção civil, extração de 
minerais, etc. 

o Observar e relatar os 
diferentes tipos de solo 
existentes na cidade e no 

entorno da escola. 

o A cidade, suas zonas urbana e 
rural e seus espaços públicos, 
privados e protegidos (áreas de 
conservação ambiental. 

o O trabalho nas zonas urbanas e 

rurais das cidades e as tecnologias 

utilizadas. Profissões, produtos e 

serviços ontem e hoje: 

o Conhecer 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 
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 o Reconhecer a importância de se 
fazer o uso equilibrado do solo, 
preservando as nascentes e 
respeitando as espécies de cada 
região, especialmente o Cerrado. 

o Propor ações para conservação 
e preservação do solo como: 
reflorestamento; proteção de 
nascentes; rotação de culturas 
agrícolas; adubação e plantio 
direto. 

características; semelhanças e diferenças; 
razões das modificações. 

o A cidade e suas atividades: cultura e lazer 
nas zonas rurais e urbanas. 

pública, esporte, assistência 
social, entre outros. 

o Identificar a produção dos 
marcos da memória: a cidade e 
o campo, aproximações e 
diferenças. 

o Selecionar, por meio da 
consulta de diversas fontes, e 
registrar acontecimentos 
ocorridos ao longo do tempo na 
cidade ou região em que vive 
(seja urbana ou rural) 

 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA LINGUAGENS – ARTES 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Relacionar a evolução dos meios de 
transporte e de comunicação, suas 
funções, a partir do avanço das 
tecnologias. 

o Função dos meios de transporte 
(particular e coletivo). 

o Espetáculos cênicos: teatro de 
rua, teatro de sombras, teatro de 
bonecos/ marionetes. 

o Expressão corporal e vocal. 
Criação e interpretação de 
personagens de filmes, livros, 
contos, desenhos animados, 
peças infantis, entre outros. 

o Compreender diferentes 
formas de manifestações do 
teatro em diversos contextos, 
conhecendo aspectos de 
formação de plateia. 

o Expressar-se cenicamente por 
meio do corpo, visando criar 
hábitos sociais, organizar ideias 
e pensamentos. 

o Criar e interpretar 
personagens de narrativas 
teatrais para estimular a 
confiança em si mesmo, 
desenvolver a 
autodisciplina e 

liberdade de 

autoexpressão. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO RELIGIOSO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

o Danças populares do 
Brasil; brincadeiras 
cantadas; jogos de 
expressão corporal 

o Brincadeiras e jogos que 
possibilitem a combinação de 
habilidades estabilizadoras 
(rotar, desviar, equilibrar e 
apoiar), locomotoras (correr, 
saltar, saltitar, galopar e pular), 
manipulativas (chutar, 
arremessar, apanhar, 
interceptar e driblar). 

o Brinquedos e jogos com 
materiais alternativos 
(sucatas, reutilizados e 
recicláveis) 

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

o Aprimorar ritmo, equilíbrio 
e expressividade através da 
vivência de brincadeiras, 
jogos e danças. 

o Ampliar o repertório motor 
vivenciando diversas 
combinações de 
habilidades motoras 
fundamentais no contexto 
de jogos e brincadeiras. 

o Construir e criar brinquedos e 
jogos feitos com sucata e 
material reciclável 
desenvolvendo a criatividade. 

o Compreender regras dos 
jogos de tabuleiro 
tradicionais. 

o Espaços e territórios 
religiosos. 

 

o Indumentárias religiosas. 
 

o Admiração e contemplação da 
natureza como ação 
transformadora de si mesmo e 
do meio em que vive. 

o 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. 

o 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. 

o Compreender o 
fenômeno religioso como 
expressão do sagrado 
presente na diversidade 
cultural e religiosa da 

comunidade. 
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4º BIMESTRE: 

 

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Níveis de compreensão da 
leitura: objetiva, inferencial e 
avaliativa. 

o Enunciados de tarefas 
escolares, curiosidades, 
relatos de experimentos, 
entrevistas. 

o Instruções de montagem, 
notícias, anúncios, dentre outros 
gêneros usados no cotidiano, de 
acordo com o contexto de uso, 
sua forma e finalidade 

o Jornal, campanhas e anúncios 
publicitários, cartazes de 
conscientização, notícias, 
folhetos, textos digitais 

o Observação e escrita de 
fonemas em final de verbos, 
exemplo: vender – comprar; u 
(indicando pretérito), exemplo: 
vendeu, comeu 

o Observação e escrita de 
fonemas em final de verbos. 
Exemplo: r - vender, comprar, 
sentir; u (indicando pretérito) – 
vendeu, comprou, sentiu 

o Contextualização entre 

letras ou grupo de letras e 

seus sons: usando o X e 

seus sons, usando o til em 

o Compreender a 
especificidade do texto 
literário e lidar com 
enunciados. 

o  Compreender a 
especificidade da autoria, a 
relação intrínseca entre 
autor e obra. 

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

o Escrever, revisar e 
reescrever textos em 
diferentes gêneros 
considerando um ou mais 
aspectos de cada vez: 
coerência, coesão, 
pontuação, translineação, 
concordância verbal, 
pronomes pessoais. 

o Participar de situações de 

produção oral de 

diferentes gêneros: 

debate, entrevista, 

o Estruturas lógicas ou processos 
mentais: Conservação, 
correspondência, comparação, 
classificação, sequenciação, 
seriação, ordenação e inclusão. 

o Registros pictóricos orais ou 
escritos de experiências 
vivenciadas a partir de situações 
problema envolvendo adição 
(ideias de juntar e acrescentar), 
subtração (ideias de retirar, 
comparar e completar), 
multiplicação (ações de agrupar 
parcelas iguais, combinações e 
configuração retangular) e divisão 
(ideias de repartir a coleção em 
partes iguais e determinação de 
quantas vezes uma quantidade 
cabe em outra). 

o Figuras geométricas planas 
(círculo, quadrado, retângulo e 
triângulo) e o 

reconhecimento de seus formatos nas 
faces de figuras geométricas espaciais. 

o Sistema Monetário Brasileiro 
(reconhecimento de cédulas e 
moedas). Situações Problemas 
envolvendo 

situações de compra, venda e troco. 

o Consolidar critérios de: 
Conservação, correspondência, 
comparação, classificação, 
sequenciação, seriação, 
ordenação e inclusão. 

o Identificar e resolver situações 
problema significativas de 
adição, subtração, multiplicação 
e divisão envolvendo as 
diferentes ideias por meio de 
registros pictóricos, orais ou 
escritos de experiências 
vivenciadas a partir de jogos, 
brincadeiras, etc 

o Identificar e nomear figuras 
planas (círculo, quadrado, 
retângulo e triângulo) em 
desenhos apresentados em 
diferentes disposições ou em 
contornos de faces de sólidos 
geométricos. 

o Reconhecer cédulas e moedas 
do nosso Sistema Monetário 
Brasileiro por meio de 
atividades lúdicas. 
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substantivos (maçã, anão) e 
ações. 

exposição, relatos de experiências 
para desenvolver as habilidades 
de argumentar, relatar, expor, 
narrar e descrever. 

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

  

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Produção de som 
 

o Variáveis que influenciam na 
produção do som: composição 
(da madeira, do vidro, do metal, 
do elástico, do aço e do 
plástico) a forma/formato a 
vibratilidade a espessura. 

 

o Poluição sonora e visual. 
 

o A saúde auditiva e visual em 
termos de som e luz. 

o Produzir sons a partir da 
vibração de objetos de 
diferentes constituições e 
formatos. 

o Identificar as variáveis que 
influenciam no som emitido 
por materiais de diferentes 
constituições e formatos. 

o Discutir sobre a 
qualidade de vida e o 
bem-estar 
proporcionados por 
paisagens sonoras 
agradáveis. 

o Identificar os sons do 
cotidiano escolar, urbano e 
rural, incluindo ruídos, em 
especial aqueles que 
produzem 

incômodo, como obras, 

o Profissões e Tecnologias 

o Atividades produtivas: tipos de 
produção; locais de trabalho; 
ferramentas e instrumentos; 
modificação da natureza, impactos 
e riscos. Instrumentos e máquinas 
de trabalho; remuneração e 
salário; remuneração e gênero; 
relações de poder; regras de 
trabalho 

o  Identificar mudanças que 
ocorreram em profissões, 
produtos e serviços em sua 
comunidade, ao longo do 
tempo. 

o Reconhecer as profissões 

existentes na família. 
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 aviões, trens, fogos de 
artifício etc. 

o Relacionar as condições 
sonoras do ambiente e 
hábitos pessoais à saúde 
auditiva, considerando os 
efeitos negativos de sons 
altos, ruídos frequentes, uso 
indevido dos fones de ouvido 
etc., propondo estratégias 
para mitiga- los ou eliminá-
los. 

  

 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA LINGUAGENS – ARTES 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Meios de comunicação e tecnologias. 
Uso das tecnologias no dia a dia. 

o Relacionar a evolução dos meios de 
transporte e de comunicação, suas 
funções, a partir do avanço das 
tecnologias. 

o Teatro Nacional, Centro Cultural 
Banco do Brasil, Complexo Cultural 
Funarte Brasília, Teatro Dulcina, 
Espaço Cultural Renato Russo, 
Teatro Mapati, Espaço Cena, 
Espaço Cultural Bagagem, Espaço 
Semente, Teatro da Escola Parque 
307/308 Sul, entre outros. 

o Leitura de imagens (fotografia, 
desenho, pintura, escultura, 
colagem, instalação, objetos). 

o Gêneros dramáticos: comédia, 
drama, musical, entre outros. 

o Espaços de informações e de 
comunicação artística/cultural: 
museus, mostras, exposições, 
galerias, oficinas, ateliês e outros. 

o Conhecer espaços culturais 
de comunicação artística 
teatral do Distrito Federal. 

o Produzir diferentes 
imagens/composições por meio 
das mídias digitais. 

o Criar e interpretar personagens 
de narrativas teatrais para 
estimular a confiança em si 
mesmo, desenvolver a 
autodisciplina e liberdade de 
autoexpressão. 

o Produzir e encenar 
espetáculos teatrais. 

o Conhecer e identificar a 
diversidade cultural presente em 
manifestações artísticas 
brasileiras. 

o Compreender as diferentes 

características das cores, 
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  o Cor, forma, textura, equilíbrio, movimento, 
contrastes de claro e escuro. 

como forma de elaborar 
novos parâmetros de 
conhecimento e observação 
da natureza. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO RELIGIOSO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Circuitos psicomotores; jogos 
com regras; jogos e 
brincadeiras trazidas e criadas 
pelos estudantes. 

o Elaboração de espetáculos em 
grupo. 

o Brincadeiras e jogos que 
possibilitem a combinação de 
habilidades estabilizadoras 
(rotar, desviar, equilibrar e 
apoiar), locomotoras (correr, 
saltar, saltitar, galopar e pular), 
manipulativas (chutar, 
arremessar, apanhar, 
interceptar e driblar) 

o Brincadeiras e jogos 
populares (Exemplo: 
amarelinha, elástico pula- 
corda, brincadeiras de pique 
etc.) 

o Danças populares do 
Brasil; brincadeiras 
cantadas; jogos de 
expressão corporal. 

o 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. 

o Utilizar os elementos 
teatrais nas produções 
cênicas. 

o Ampliar o repertório motor 
vivenciando diversas 
combinações de 
habilidades motoras 
fundamentais no contexto 
de jogos e brincadeiras. 

o 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 

o Admiração e contemplação da 
natureza como ação transformadora 
de si mesmo e do meio em que vive. 

o Percepção da presença do 
Sagrado nas diversas culturas. 

o Indumentárias religiosas. 

o Compreender o fenômeno 
religioso como expressão do 
sagrado presente na 
diversidade cultural e religiosa 
da comunidade. 

o Identificar, caracterizar e 
respeitar os diferentes 
espaços e territórios 
religiosos de diferentes 
tradições e movimentos 
religiosos como locais de 
realização das práticas 
celebrativas. 

o 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. 
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 de modo a valorizar a diversidade 
cultural do nosso país. 

o Aprimorar as habilidades 
perceptivo motoras por meio 
de jogos e brincadeiras. 

o Introduzir noções de 
ritmo, equilíbrio e 
expressividade através 
da vivência de 
brincadeiras, 

jogos e danças. 
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1º BIMESTRE: 

 

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

o Recursos para 
linguísticos:gestos, 
tonalidade da voz e 
expressão facial, de 
acordo com oobjetivo do 
ato de interlocução. 

o Debates: espontâneo, 
temático,intencional e 
planejado como a escuta 
organizada e 
apresentaçãode 

argumentos, opiniões e 
comentários. 

o Entrevistas. Obras 
literárias,de arte e 
pinturas conhecidas. 

o Relatos de 
acontecimentos, histórias 
e experiências vividas a 
partir de anotações 
prévias 

o Textos: verbal escrita, 
nãoverbal. Concretizados 
em diversosgêneros 

textuais e diferentes 

o  Planejar a fala 
selecionando e 
monitorando o uso de 
recursos de vocabulário, 
pronúncia, entonação, os 
gestos, adequados ao 
gênero oral a ser 
produzido. 

o  Interpretar oralmente 
pinturas e obras literárias 
e de arte conhecidas. 

o  Relatar para a turma 
algumaexperiência 
vivida. 

o  Ler com fluência e 
compreensão diversos 
gêneros textuais. 

o Antecipar conteúdos de 
textos a serem lidos, em 
função de seu suporte, 
gênero e contextualização. 

o Adequar 
procedimentos de 
leitura e destacar 

o Sequência oral numérica; 
leitura, registro, escrita 
numérica,comparação e 
ordenação até 9999. 

o Valor posicional dos 
números. 

o Composição e decomposição 
de números naturais até quatro 

ordens. 

o Resolução de situações- 
problema envolvendo 
significados da adição e 
subtração: juntar e 
acrescentar, retirar, comparar 
e completar. 

o  istema de numeração decimal: 
ordem de unidade de milhar. 

o Representação e relação de 
ordem de números naturais na 
reta numérica. 

o Identificar e respeitar as 
diferentes formas de registro 
das memórias pessoais, 
familiares, escolares e 
religiosas. 
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suportes. 

o Níveis de compreensão da 
leitura: objetiva, inferencial 
e avaliativa. 

o Comparar ação e 
diferenciação de 
diversos gêneros 
textuais quanto a 
aspectos 
composicionaise 

finalidade. 

informações importantes, 
analisar o contexto de 
produção, comparar 
informações, a objetivos 
daprópria leitura. 

  

 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Substâncias e misturas. 

o Composição de misturas. 

o Propriedades físicas 

das substâncias e 
das misturas. 

o Efeitos da variação de 
temperatura, radiação (luz) e 
umidade nas transformações 
físicas da matéria. 

o Transformações 
reversíveis e não 
reversíveis da matéria. 

o  Apontar situações 
cotidianas nas quais é 
possível identificar 
misturas. 

o Identificar as misturas e 
suas propriedades físicas. 

o  Observar as alterações 
das propriedades 
físicas das substâncias 
e misturas. 

o Discutir situações em que 
os materiais sofrem 
transformações quando 
submetidos a 
determinadas condições 
de temperatura, luz e 
umidade e suas 
variações. 

o Testar as 

o A ação das pessoas, grupos 
sociaise comunidades no 
tempo e noespaço: 
nomadismo, agricultura, 
escrita, navegações, 
indústria, entreoutras. 

o O passado e o presente: a noção 
de permanência e as lentas 
transformações sociais e 
culturais. 

o O mundo da tecnologia: a 
integração de pessoas e as 
exclusõessociais e culturais. 

o Reconhecer a história como 
resultado da ação do ser 
humano no tempo e no 
espaço, com base na 
identificação de mudanças e 
permanências ao longo do 
tempo. 

o Conhecer as mudanças 
epermanências ao longo do 
tempo, discutindo os 
sentidos dos grandes 
marcos da história da 
humanidade: nomadismo, 
desenvolvimento da 
agricultura e da criação da 
indústria. 

o Identificar as 

transformações ocorridas 

na cidade ao longo do 

tempo e discutir suas 
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 transformações que ocorrem em 
materiais quandosubmetidos a 
condições de 

temperatura e de umidade. 

 interferências nos modos de 
vida de seus habitantes, 
tomando como ponto 
departida o presente 

 
 
 
 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA LINGUAGENS – ARTES 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

o Distância e orientação, 

o Noções de proporção, 
escala ereferenciais de 
localização. 

o Realidade das 
diferentescomunidades. 

o Territórios existentes no DF e 
noBrasil. 

o Aplicar a linguagem cartográfica para 
obter e representar informações, 
comparando com outros lugares de 
vivência. 

o Manifestações culturais e 
artísticas das culturas 
locais,regionais e nacionais. 

o Vivências com brinquedos, 
brincadeiras, jogos, danças, 
canções e histórias de 
diferentes matrizes estéticas e 
culturais. 

o Experimentação com cores frias 
e cores quentes. Cores na 
natureza e as produzidas pelo 
ser humano. 

o Diferenciação de cores 

primárias, secundárias e 

terciárias. 

o Reconhecer e valorar a 
influênciade distintas 
matrizes estéticas e 
culturais das artes visuais 
nas manifestações artísticas 
das culturaslocais, regionais 
e nacionais. 

o Conhecer obras de arte 
sobre a diversidade cultural 
presente no Distrito 
Federal. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO RELIGIOSO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Regras de convívio social 
escolar;respeito à 
diversidade; cooperaçãoe 
solidariedade. 

o O corpo e seu 

o Identificar e perceber as relaçõesda 

atividade física com o corpo, 

respeitando as características de 

gênero e biótipos. 

o  Paz e justiça em 
diversos grupos sociais 
(família, escola e 
comunidade). 

o Solidariedade e percepção do 

outro como postura 

o Compreender os 

fenômenosreligiosos como 

manifestação das diferentes 

experiências e 

expressõeshumanas, 

inclusive as expressões 
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desenvolvimento como forma de 
linguagem e comunicação social, 
afetiva e biológica. 

o Participar de atividadesadaptadas de 
esportes, lutas e ginásticas 
criando estratégias individuais e 
coletivas. 

ética. artísticas (pinturas, 
arquitetura, esculturas, 
ícones, símbolos, imagens), 
que se apresentam como 
parte da identidade de 
diferentes culturas e 

tradições religiosas e 

resultado da liberdade. 

 

2º BIMESTRE: 

 

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Reportagens e 
suplemento infantil de 
grandes jornais: leitura e 
estudo de reportagem levando 
em conta o tipo de leitor. 

o Obras literárias para 
apreciação, escuta e 
manuseio; compreensão e 
interpretação, leitura 
individual ecoletiva. 

o Ditados populares, 
trovas, literatura de cordel e 
adivinhações, contos de fada, 
contos populares, 
contos indígenas e africanos, 
folclóricos, causos, mitos e 
fábulas. 12. Livros e obras 
infantis: Clássicos da 
Literatura Infantil. 

o Poesia/Poema: moderna e 

contemporânea; uso de 

metáforas e outras 

o Buscar pistas textuais, 
intertextuaise contextuais 
para ler nas entrelinhas 
fazendo inferências, 
ampliando a 
compreensão. 

o Destacar, no texto, 
elementos linguísticos, 
verificando a validade de 
hipóteses levantadas. 

o Estabelecer relações entre 
o texto eoutros textos e 
recursos de natureza 
suplementar que 
acompanham, 
comográficos, tabelas, 
desenhos, fotos no 
processo de compreensão 
e interpretação do texto. 

o Escrever textos em 
diferentesgêneros de 

o Identificação e descrição de 
regularidades em 
sequênciasnuméricas recursivas. 

o Relação de igualdade. 

o Figuras geométricas espaciais 
reconhecimento, análise
 e planificações. 

o  Relação de ordem dos 
números naturais e seu 
posicionamento na reta 
numerada. 

o Propriedades das operações. 

o Cálculo mental, cálculo 
aproximado, estimativa, uso de 
calculadora. 

o Utilizar as propriedades das
operações para desenvolver 
estratégias de cálculo. 

o Reconhecer e estudar os 
elementosdas figuras 
espaciais 

o Medir, comparar e estimar 
área de figuras planas 

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

o  Interpretar textos em que 
consteminformações que 
envolvam medidas. 
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figuras de linguagem, 
estudo   sem 
classificação, apenas 
discutindo osentido. 

o Elementos da narrativa: 
enredo, tempo, espaço. 

o Personagens, narrador e a 

construção do discurso 

direto e discurso indireto. 

acordo com a finalidade da 
situação comunicativa de gênero: 
convite, e- mail, cartaz, bilhete, 
notícia, receita, regra de jogo, 
conto. 

  

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Sol como fonte de 
energiaprimária para os 
seres vivos. 

o Sol com fonte primária de 
energia para a produção de 
alimentos. 

o Ciclagem de nutrientes. 

o Teias Alimentares. 

o Cadeias Alimentares. 

o  Investigar técnicas 
para reduçãodos efeitos 
das variações de 
temperaturas. 

o Relatar situações em que 
se observam 
transformações 
irreversíveis e 
reversíveis dos 
materiais. 

o Reconhecer o papel do 
Sol como fonte primária 
de energia para a 
produção de alimentos. 

o Compreender o papel dos 
fungos ebactérias no 
processo de 
decomposição. 

o Os processos migratórios do 
final do século XIX e início do 
século XX no Brasil. 

o Os processos migratórios para 
a formação do Brasil: os 
gruposindígenas, seu 
deslocamento e sua 
reorganização territorial. 

o Descrever as 
transformaçõesocorridas nos 
meios de comunicaçãooral, 
imprensa, rádio, televisão, 
cinema, internet e demais 
tecnologias digitais. 

o Analisar as motivações dos 
processos migratórios em 
diferentes tempos e 
espaços e avaliar o papel 
desempenhado pela 
migração nas regiões de 
destino. 

o Analisar diferentes fluxos 
populacionais e suas 
contribuições para a 
formação da 
sociedadebrasileira. 
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CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA LINGUAGENS – ARTES 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

o Características do trabalho 
nocampo e na cidade, 5. 
População totaldo DF e sua 
distribuição, fluxos 
migratórios. 6. Modos de vida 
nas regiões administrativas 
do DF. 

o Principais atividades 
econômicas eprodutivas. 

o Identificar o papel da 
sociedade na 
transformação do 
espaço geográfico, 

o Identificar as 
atividadeseconômicas do 
DF e suas relações. 

o Desenhos, pinturas, 
construções eesculturas 
temáticas. 

o Athos Bulcão. 

o Desenho de Lúcio Costa. 

o Monumentos de Oscar 
Niemeyer. 

o Pesquisar e exercitar as 
diferentespropriedades da 
cor. 

o Pesquisar e conhecer três 
dos maiores protagonistas 
na cena daconstrução de 
Brasília,estabelecendo a 
relação deelementos visuais 
como formas geométricas, 
volume, equilíbrio, 
edinâmica de cores e traços 
(linhas) 

com a Arquitetura. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO RELIGIOSO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

o Brincadeiras e jogos 
populares, 

o  Oficinas de criação de 
brinquedoscom materiais 
recicláveis 

o Jogos pré desportivos; 
atividadesadaptadas de 
modalidades esportivas; 
jogos de combate; 
atividades adaptadas de 
lutas; ginástica geral. 

o  Experimentar 
movimentos 
psicomotores ligados à 
força, à resistência, ao 
equilíbrio e à 
coordenação motora fina 
e grossa, 

o Vivenciar momentos de 
autonomia e criação 
lúdica, 

o Experimentar e fruir, 
diferentes atividades 
adaptadas relacionadas 
aos esportes, lutas e 

ginástica. 

o Percepção das diversas 
formasde manifestação do 
fenômeno religioso, crenças 
religiosas e filosofias de vida. 

o Lugares do sagrado no 
Brasil:templos, igrejas, 
terreiros,cemitérios 
indígenas, dentreoutros. 

o Conhecer os ritos presentes 
nocotidiano pessoal, 
familiar, escolar 
ecomunitário e as suas 
funções em diferentes 
manifestações e tradições 
religiosas. 
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3º BIMESTRE: 

 

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Análise e percepção de 
elementos da narrativa, 
presentesem diferentes 
gêneros: foco narrativo; 
características físicas e 
psicológicas do personagem 
principal; identificação de 
personagens secundários; 
caracterização de lugar e o 
tempo no enredo no discurso 
direto e indireto. 

o Vocabulário: sinônimos e 
antônimos e uso do 
dicionário. 

o Elementos coesivos e de 
coerência e revisão na 
reescrita detextos 
produzidos, considerando 
um ou mais aspectos: 
pontuação, paragrafação, 
ortografia, concordância 
nominal e verbal, 

o Classificação quanto à 
tonicidade: oxítona, 
paroxítona e 
proparoxítona. 

o Substantivo comum e 
próprio. 

o Adjetivos apresentação do 

conceito, em 

o Compreender o que 
ouve, argumentando, 
comparando e 
concluindo 

o Escrever textos 
atentando-se para 
elementos que compõem 
a estrutura e a 
apresentação de cada 
gênero que compõe uma 
fábula, um poema, uma 
notícia, uma regra de 
jogo. 

o Reconhecer 
indicadores que 
permitam situar a 
cadeiacronológica: 
localizadores 
temporais, tempos 
verbais e advérbios. 

o Consultar dicionários, 
enciclopédias e gramáticas 
sempreque necessário, em 
momentos de leitura e 
escrita ampliando 
conhecimentos. 

o Medidas de comprimento, 
massa ecapacidades, 

o Identificação e utilização dos 
principais instrumentos de 
medidas, 

o Medidas de tempo: leitura e 
registro de horas em relógios 
digitais e analógicos, 

o  Realização de leituras de 
medidas em instrumentos que 
expressem o resultado por 
número decimal 

o Relógio analógico 

o Situações-problema 
envolvendo asprincipais 
unidades de tempo. 

o Construir relógio analógico 
para registro, leitura e 
interpretação de horas e 
minutos. 

o Resolver situações- 
problemaenvolvendo 
unidades de tempo, 

o Ler e registrar medidas, 

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

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

o  As queimadas que 
ameaçam a biodiversidade 
e o meio ambiente. 

o Pontos cardeais. 

o Instrumentos de orientação 
localização: Bússola e 
GPS. 

o Movimentos do Sol e da 
Lua omovimento de rotação 
e translação da Terra. 

o Registro do tempo e a 
organizaçãoda vida. 

o Calendários e anos 
bissextos;Estações do ano. 

o Observar as posições do 
Sol eidentificar os pontos 
cardeais. 

o Conhecer e saber fazer o 
uso de bússolas e 
aplicativos mobile de 
GPS. 

o As dinâmicas internas de 
migração no Brasil a partir dos 
anos 1960. 

o Antigas capitais, Missão Cruls, 
a história de JK, os 
idealizadores deBrasília (Lúcio 
Costa e Niemeyer), 
oscandangos. 

o Verificar na sociedade em 
que vive,a existência ou não 
de mudanças associadas à 
migração: interna e 
internacional. 

o Identificar atores que 
contribuíram com a 
idealização de Brasília por 
meiode várias linguagens, 
principalmente aqueles 
invisibilidados pela 
historiografia, utilizando 
referênciasfílmicas e 
literárias e outras 
disponíveis em vários 

acervos demuseus no DF. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA LINGUAGENS – ARTES 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Espaços de memória, cultura, 
lazer e patrimônio. 

o Características das 
paisagens naturais e 
antrópicas no ambiente emque 
vive. 

o Relevo. 

o  Comparar os usos dos 
diferentes tipos de 
tecnologia em seu 
cotidiano, 

o Relacionar as 

características sócio 

culturais e 

territorialidades de 

o Obras de artistas do 
modernismobrasileiro. 

o Arte no Distrito Federal e 
seusartistas locais. 

o Tecnologia e recursos 

digitais em produções 

cênicas, gravador, 

câmeras, 

o Conhecer diferentes imagens 
/ composição por meio de 
mídias digitais. 

o Conhecer o patrimônio 
artísticodo Distrito Federal. 
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o Questões da infraestrutura. gruposde diferentes 

origens, no campo e nacidade. 

celulares, jogoseletrônicos, aplicativos, 

websites, entre outros. 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO RELIGIOSO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

o Danças de matriz 
Indígena, 

o Danças de matriz 
africana. 

o Experimentar e fruir diferentes 
ritmos a partir das danças e 
manifestações populares 
regionais de matrizes africanas e 
indígenas. 

o Cantos, danças e narrativas nas 
principais manifestações religiosas 
presentes no Brasil e no DF e 
asrepresentações religiosas na arte. 

o Conhecer e respeitar as ideias 
de divindades de diferentes 
tradições manifestações e 
religiosas, noscontextos 
familiar e comunitário, bem 
como seus nomes, 
significados e 

representações. 

 

4º BIMESTRE: 

 

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Verbo (pretérito perfeito, 
presente e futuro) – em 
texto com lacunas (apenas 
evidenciar o tempo 
passado, sem classificar o 
aspecto). 

o Pronomes pessoais 
(reto,oblíquo) – uso do 
pronome no texto, 
realçando seus efeitos na 
coesão. 

o  Pontuação: importância 
e uso contextual; 
pontuação do diálogo. 

o Gêneros que apresentam a 

narrativa 

o Refletir, revisar e 
reescrever textos 
produzidos 
considerando um ou 
maisaspectos a seguir: 
organização em 
parágrafos sequência 
lógica de 
ideias,coerência e 
coesão, pontuação, 
escrita correta das 
palavras. 

o Apropriar-se de diferentes 
procedimentos 
necessários ao ato de 

escrever e compreender aspectos 

o Elaboração e resolução de 
problemas envolvendo 
diferentes significados da 
multiplicação, da divisão, 
adição e subtração, 

o Ampliação dos procedimentos 
operatórios de adição e 
subtração dos números 
naturais, 

o Composição e decomposição de 
um número natural de até cinco 
ordens, por meio de adições e 
multiplicações por potências de 
10 

o Relações entre adição e 
subtração eentre 

multiplicação e divisão. 

o Resolver e elaborar 
situações problema 
envolvendo diferentes 
significados da 
multiplicação utilizando 
estratégias diversas, 

o Identificar regularidades em 
sequências numéricas 
compostas pormúltiplos de 
um número natural. 

o Reconhecer as relações 
inversasentre as operações 
de adição e de subtração e 
de multiplicação e de 
divisão. 
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em sua organização interna: 
fábulas tradicionais e modernas; 
contos de suspense; conto 
popular; lendas, mitos e crônica, 
reconto oral e produção escrita. 

notacionais discursivos, 
considerando a diversidade de 
gêneros que circulam em 
sociedade 

o Usar a variedade linguística 
apropriada à situação de 
produção detexto, fazendo 
escolhas adequadas quanto a 
vocabulário e 

gramática. 

  

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

o A nova corona vírus. 

o A importância da vacina e 
da higienização para a 
prevenção de doenças. 

o Prevenção de acidentes 
domésticos. 

o Investigar e mapear a comunidadeem 
busca de doença causadas 
porinfecções de microrganismos. 

o Povos indígenas que migraram 
paraa região e ajudaram na 
construção de Brasília. 

o Declaração dos Direitos 
Humanos. 

o  Identificar as 
transformaçõesocorridas na 
cidade ao longo do tempo e 
discutir suas interferências 
nos modos de vida de seus 
habitantes, tomando como 
ponto de partida o presente. 

o Reconhecer a existência de 

diferentes condições que 

tornam umsujeito refugiado. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA LINGUAGENS – ARTES 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Distância e orientação, 

o Noções de proporção, 
escala ereferenciais de 
localização. 

o Realidade das 

diferentescomunidades. 

o Aplicar a linguagem cartográfica para 
obter e representar informações, 

comparando com outros 

lugares de 

o Grupos indígenas (Tapuias-Fulniôs, 
Guajajaras, Pataxós, tukanoe outros), 
Quilombo 

Mesquita, Ciganos e 

Afrobrasileiros. 

o Vivenciar cenas cotidianas 
das culturas indígenas, 
ciganas, quilombolas e 
afro- 

brasileiras dos grupos que 

residem no Distrito 
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o Territórios existentes no DF e 
noBrasil. 

vivência. o Manifestações de dança na 
comunidade local e regional. 

o Espaços culturais do 
Distrito Federal. 

Federal e entorno 
respeitando suas 
especificidades. 

o Pesquisar a diversidade 

cultural presente nas 

manifestações de dança 

brasileira. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO RELIGIOSO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

o Regras de convívio social 
escolar;respeito à 
diversidade; cooperaçãoe 
solidariedade. 

o O corpo e seu 
desenvolvimento como 
forma de linguagem e 
comunicação social, afetiva 
e biológica. 

o  Identificar e perceber as 
relaçõesda atividade 
física com o corpo, 
respeitando as 
características de gênero 
e biótipos. 

o Participar de 
atividadesadaptadas de 
esportes, lutas e 
ginásticas criando 
estratégias individuais e 
coletivas. 

o Importância da família, em suas 
diferentes composições e da 
comunidade na estruturação do ser 
humano em sociedade 

o Compreender a 
diversidade religiosa 
existente no Distrito 
Federal. 
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PLANEJAMENTO ANUAL 5º ANO 1º BIMESTRE: 

 

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

o Recursos para 
linguísticos. Debates: 
espontâneo, temático, 
intencional e planejado 
(escuta organizada e 
apresentação  de 
argumentos, opiniões e 
comentários). 

o Comentário crítico sobre 
obras literárias, de arte e 
pinturas conhecidas. Peças 

teatrais,   cordel, 
declamação, performances  
 orais, jogral, auto, 
comédia, contos, obras literárias. 
Textos: verbal (escrita), não verbal 
(imagem) e multimodal (escrita e 
imagem) concretizados em diversos
 gêneros em diferentes 
suportes. 

o Comparação e 

diferenciação  de 
diversos gêneros 

textuais quanto a 

o  Organizar    a  fala, 
selecionando       e 
monitorando o uso de 
recursos   (tipo    de 
vocabulário, pronúncia, 
entonação, gestos etc.) 
adequados ao gênero oral 
a ser produzido. Interpretar 
e opinar oralmente sobre 
pinturas  e   obras 
literárias e    de   arte 
conhecidas. 

o Produzir e reproduzir textos 
orais. Relatar e expor temas 
estudados em 
apresentações, feiras 
culturais, ler com fluência e 

compreender diversos gêneros 
textuais. 

o Utilizar conhecimentos 
prévios e buscar pistas 
textuais, intertextuais e 
contextuais para ler nas 
entrelinhas. 

o Identificar e selecionar 

o Sistemas de numeração (hindu, 
romano, maia, arábico) em 
contexto da História da 
Matemática. 

o Sistema de Numeração Decimal: 
composição e decomposição. 

o Situações-problema envolvendo 
 as quatro 
operações, explorando  a 
diversidade    de 

procedimentos e de 
registros. 

o Propriedades da igualdade e noção 
de equivalência. 

o Identificação e utilização dos 
principais instrumentos de 
medidas presentes no contexto
 sociocultural: 
régua, para medir pequenos 
objetos e distâncias; trena e metro, 
para medir distâncias maiores; fita 
métrica, para medir o corpo. 

o Reconhecimento da 

evolução das medidas e de seus 

instrumentos na 

o  Reconhecer outros sistemas 
de numeração em contexto da 
História da Matemática para 
a compreensão da 
importância do número para a 
civilização atual. 

o  Ler, escrever e ordenar 
números naturais até a 
ordem das dezenas de milhar
 com 
compreensão das 
principais características  do 
sistema de numeração 
decimal. 

o  Comparar e representar 
números na reta numérica. 

o  Ampliar procedimento s 
operatórios de adição, 
subtração, multiplicação e 
divisão dos números 
naturais, por meio de 
situações problemas 

o Concluir, por meio de 

investigações,   que    a 
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aspectos composicionais e 
finalidade. 

o  Leitura textual, 
contextual, inferencial e 
intertextual. 

o Poesia moderna e 
contemporânea: leitura e 
análise; paródias. Cordel: 
análise do gênero e estudo 
de obras de alguns autores. 

o  Autobiografia. 
Poesia/popular (Cordel), 
considerando um ou mais 
aspectos: pontuação, 
Revisão e 

reescrita de textos. 

informações relevantes para a 
compreensão do texto. 

o Compreender a 
especificidade do texto 
literário. 

o Compreender   e 
valorizar obras 
decorrentes da cultura 
popular  em 

publicações antigas e atuais. 
o Ler e interpretar diversos

 textos 
literários. 

história da civilização. 

o Correlacionar e reconhecer a 
importância de 

o Resolver e elaborar problemas 
envolvendo medidas das 
grandezas comprimento, área, 
recorrendo  a 

transformações entre as unidades 
socioculturais. 

relação de igualdade 
existente entre dois membros 
de uma equação permanece 
ao adicionar, subtrair, 
multiplicar ou dividir cada um 
desses membros por um 
mesmo número, para 
construir a noção de 
equivalência 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Estados físicos da água. 

o Ciclo hidrológico. 

o Relação da cobertura vegetal 
com: o ciclo hidrológico, a 
conservação do solo, dos cursos 
de água e a qualidade do ar 
atmosférico. 

o Alternativas sustentáveis para 
a produção de alimentos e 
bens de consumo. 

o Uso sustentável de 
recursos naturais. 

o Uso consciente dos 

recursos hídricos 

Reciclagem 

o Investigar em que 
estado físico a água se 
apresenta em diferentes 
ambientes e 
ecossistemas. 

o Relacionar a variação da 
temperatura com a 
mudança de estado físico 
da água. 

o  Associar as mudanças 
de estado físico da água 
com o ciclo hidrológico. 

o Discutir a importância do 

ciclo hidrológico para as 

sociedades humanas. 

o  1. Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, Constituição 
Federal do Brasil, Estatuto da 
Criança e do Adolescente, 
Estatuto do Idoso, Lei Maria da 
Penha, Declaração e Plataforma 
de Ação de Pequim - 4ª 
Conferência Mundial sobre a 
Mulher, Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, 
Leis 10.639/03 e 11.645/08. 

o Cidadania, diversidade cultural 

e respeito às diferenças 

socioeconômica 

o 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. 

o Conhecer e manusear os 

documentos que 

subsidiam os direitos 

conquistados ao longo da 

história, 
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o Consumo Consciente. 

o Nutrição do organismo. 

o Associar as condições 
climáticas do Cerrado ao 
ciclo hidrológico local. 

o Analisar, considerando a 
realidade local, as 
implicações do ciclo 
hidrológico na agricultura, 
no clima, na geração de 
energia elétrica, no 
fornecimento de água 
potável. 

o 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. 

o Conhecer a relação 
entre cobertura vegetal 
e o ciclo hidrológico 

s, étnico-raciais, religiosa, de gênero, de 
orientação sexual, de idade, culturais e 
históricas. Combate ao bullying e à 
LGBTfobia. 

o Compreensão do outro e respeito às 
diferenças socioeconômicas, étnico 
raciais, religiosa, de gênero, de 
orientação sexual, de idade, culturais, 
dentre outras. 

compreendendo os devidos 
contextos em que foram 
promulgados. Associar a 
noção de cidadania aos 
princípios de respeito à 
diversidade, à pluralidade e 
aos direitos humanos. 

o Reconhecer e respeitar a 
diversidade sociocultural, 
étnicoracial e de gênero que 
compõe a sociedade atual. 

o Identificar os processos de 
formação das culturas e dos 
povos, relacionando-os com 
o espaço geográfico 
ocupado. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA LINGUAGENS – ARTES 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Etapas de ocupação das regiões 
brasileiras – semelhanças, 
permanências e mudanças; Realidade 
das diferentes comunidades 

(urbana, do campo, 

o Representar o território em 
diferentes aspectos por meio de 
mapas, maquetes e desenhos. 
Investigar a 

dinâmica dos principais 

problemas 

o  Profissões artísticas: pintor, 
escultor, arquiteto, artesão, 
musicista, ator, fotógrafo, 
designer, poeta etc. 

o Arte como manifestação da 

cultura e identidade de um 

o  Pesquisar e conhecer as 
diversas áreas de 
produção e trabalhos 
artísticos. 

o  Reconhecer e valorar a 

influência de distintas 

matrizes estéticas e 
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quilombolas, indígenas e outras). 

o Espaços: urbano e rural – suas 
semelhanças e diferenças. 
Espaços urbanos: 
infraestrutura, mobilidade, 
moradia e direito à cidade. 

o Órgãos Públicos 
responsáveis. Canais de 
participação social. 

o Organizações não 
governamentais organizações 
comunitárias 

ambientais globais. 

o  Reconhecer os diversos 
tipos de poluição, 
discutindo atitudes para 
a preservação ambiental 
e soluções para superar a 
degradação ambiental. 

o Identificar as diversas 
fontes de energia nos 
processos produtivos. 
Representar o território em 
diferentes aspectos por 
meio de mapas, maquetes 
e desenhos. 

o Utilizar linguagem 
cartográfica para obter 
informações e adequar na 
vida cotidiana. 

o 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 

povo (matriz africana, indígena e 
europeia). 

o Relação da arte e do 
artesanato com a cultura do 
estudante e de outras regiões. 

o Características da produção 
visual inspirada na cultura afro-
brasileira e indígena. 

o Manifestações culturais e 
artísticas das culturas locais, 
regionais e nacionais. 
Artesanato regional e 
nacional. 

o Relação da arte e do 
artesanato com a cultura do 
estudante e de outras regiões. 

o Arte no Distrito Federal e 
artistas locais. 

o Culturas indígenas e afro- 
brasileiras no teatro: danças, 
rituais, brincadeiras, jogos, 
danças, canções e histórias, 
entre outras. 

culturais das Artes Visuais 
nas manifestações artísticas 
das culturas locais, regionais 
e nacionais e internacionais. 

o  Adquirir repertório 
relativo às diferentes 
manifestações de dança 
de matrizes indígenas, 
africanas e europeias. 

o Identificar e caracterizar as 
formas, as ações corporais, 
as estruturas espaciais e 
temporais mais presentes 
nas manifestações de 
diferentes danças. 

o  Utilizar gêneros e estilos da 
expressão musical no 
contexto das tradições orais, 
em pesquisas musicais. 

o  Conhecer elementos dos 
vários gêneros e estilos 
musicais do repertório 
das regiões do Brasil. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO RELIGIOSO 
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CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 

o Brincadeiras e jogos de matriz 
indígena (peteca, 

o Vivenciar, por meio de múltiplas o Respeito e aceitação das diferentes 
manifestações 

o Perceber nos textos 
religiosos, escritos e 
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jogo da onça, corrida de tora etc.). 
o Brincadeiras e jogos de matriz 

africana. (Escravos de Jó, terra- 
mar, mamba, mancala etc.). 

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. 

religiosas, em uma relação dialógica. 

o Amor, cooperação, justiça e 
respeito, como sentimentos 
altruístas Funções da 
meditação, da oração, das 
canções, músicas e da 
expressão corporal, como 
momentos reflexivos que 
enaltecem o ser humano. 

o Ações voluntárias para 
além dos espaços 
religiosos 

o Tradições religiosas e 
culturais do Brasil 

orais, propostas de 
valorização da vida, 
construção da cidadania e 
superação de 
fundamentalismo e 
posturas radicais 
divergentes de uma ética 
pública plural. 

o Entender a necessidade de 
propiciar para si momentos 
reflexivos através da 
meditação e ou oração, 
como processo de 
valorização da vida. 

o Valorizar a vida em função 
da dignidade do ser 
humano. Perceber e 
vivenciar o valor da 
existência humana. 

o Identificar elementos da 
tradição oral nas culturas e 
religiosidades indígenas, 
afro- brasileiras, ciganas, 

entre outras 
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2º BIMESTRE: 

 

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Técnica de discussão em 
grupo, para posterior 
plenária: debate de 
temas em grupos. 

o  Comparação e 
diferenciação de 
diversos gêneros 
textuais quanto a 
aspectos 
composicionais e 
finalidade. 

o  Elementos que compõem 
apresentação de diversos 
gêneros e seu contexto de 
produção (autor, 
interlocutor, situação de 
interação, suporte e 
circulação). 

o  Leitura textual, 
contextual, inferencial e 
intertextual. 

o  Livros e obras infantis: 
Clássicos da literatura 
Infantil. 

o  Elementos da narrativa: 
enredo, tempo, espaço, 
personagens, narrador e a 
construção do discurso 
direto e indireto. 

o  Notícia: escrita de texto de 

autoria a partir 

o  Debater tema em 
grupo, defendendo 
ponto de vista 
(argumentos) e 
elaborando síntese 
sobre o assunto 
debatido. 

o Debater tema em 
grupo, defendendo 
ponto de vista 
(argumentos) e 
elaborando síntese 
sobre o assunto 
debatido. 

o Identificar na leitura 
elementos que compõem a 
narrativa, presentes em 
diversos gêneros. 

o 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. 

o Demonstrar autonomia para 

revisar o próprio texto 

durante e depois do 

processo de 

o Reconhecer e representar 
localização, trajetórias e 
orientações por meio de 
mapas. 

o Utilizar e compreender 
diferentes representações para 
a localização de objetos no 
plano geográficas 

o Reconhecimento de 
semelhanças e diferenças entre 
poliedros. 

o Fração de quantidade para 
cálculo de porcentagem 
simples. 

o Cálculo de porcentagem e 
representação fracionária. 

o Formulação e interpretação de 
situações problema envolvendo 
as quatro operações (adição, 
subtração, multiplicação e 
divisão) com números naturais e 
números racionais não 
negativos (fração e número 
decimal) 

o Grandezas diretamente 
proporcionais: associar a 
quantidade de um produto ao 
valor a pagar. 

o Construir e utilizar os 
principais instrumentos de 
medidas presentes a 
descoberta de suas 
relações: Comprimento 
(Km/m; m/dm; m/ cm; 
cm/mm; m/ mm); Superfície 
(m2/ cm²). 

o Trajetórias e orientações por 
meio de mapas. 

o Plano cartesiano: 
coordena das 
cartesianas (1º 
quadrante) e 
representação de 
trajetórias no plano 
Cartesiano. 

o  Leitura e interpretação de 
informações presentes nos 
meios de comunicação e no 
comércio, registradas por 
meio de tabelas e gráficos. 

o  Leitura, coleta, classificação 
interpretação e 
representação de dados por 
meio da construção de 
tabelas de dupla entrada, 
gráfico de colunas, barras, 

setores, pictóricos e de 

linhas 
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de pesquisa de dados e 
organização de informações. 

o Paragrafação, ortografia, 

concordância nominal e verbal, 

coerência e coesão, 

escrita. 

o Revisar e corrigir a grafia 

empregada na produção textual, 

levando em conta a importância 

da grafia adequada à produção de 

sentido. 
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o Vida e Evolução Sistema 
circulatório, seus principais 
órgãos e funções. 

o Sistema digestório, seus 
principais órgãos e funções. 
Sistema respiratório, seus 
principais órgãos e funções. 

o Interação entre sistemas: 
digestório, circulatório e 
respiratório. 

o Sistema excretor, seus 
principais órgãos e 
funções. 

o Os rins como órgãos filtradores 
de resíduos e toxinas do corpo. 
6.Interação dos rins com o 
sistema circulatório 
Hemodiálise. 

o Alimentação saudável e 
educação alimentar. 

o Grupos alimentares. 

o Atuação dos diferentes 
grupos alimentares no 
organismo. 

o Alimentação saudável e 

o  Vida e Evolução Sistema 
circulatório, seus 
principais órgãos e 
funções. 

o Sistema digestório, seus 
principais órgãos e 
funções. Sistema 
respiratório, seus 
principais órgãos e 
funções. 

o Interação entre 
sistemas: digestório, 
circulatório e 
respiratório. 

o Sistema excretor, seus 
principais órgãos e 
funções. 

o Os rins como órgãos 
filtradores de resíduos e 
toxinas do corpo. 
6.Interação dos rins com o 
sistema circulatório 
Hemodiálise. 

o Alimentação saudável e 
educação alimentar. 

o Grupos alimentares. 

o Atuação dos 

o Conceitos de cultura. 

o As lutas sociais que 
buscavam a aplicação de 
direitos inerentes às classes 
sociais, aos gêneros, aos 
grupos étnicos, dentre outros. 

o  Associar o conceito de 
cidadania à conquista de 
direitos dos povos e das 
sociedades, 
compreendendo-o. 

o A formação das matrizes 
populacionais brasileiras 
(indígenas, africanas e 
europeias). Políticas de 
ações afirmativas. 

o Compreender os papéis dos 
povos indígenas, das 
diversas sociedades africanas 
e dos povos europeus na 
sociedade brasileira e suas 
implicações sociais na 
atualidade. 
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equilíbrio da microbiota intestinal. 

o Distúrbios nutricionais: 
anemia, subnutrição e 
obesidade. 

o Alimentação, práticas físicas, 
repouso, uso de 
medicamentos, atividades 
cotidianas. 

diferentes grupos alimentares 
no organismo. 

o Alimentação saudável e 
equilíbrio da microbiota 
intestinal. 

o Distúrbios nutricionais: 
anemia, subnutrição e 
obesidade. 

o Alimentação, práticas 
físicas, repouso, uso 

de medicamentos, atividades 

cotidianas. 

  

 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA LINGUAGENS – ARTES 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Vida e Evolução Sistema 
circulatório, seus principais 
órgãos e funções. 

o Sistema digestório, seus 
principais órgãos e funções. 
Sistema respiratório, seus 
principais órgãos e funções. 

o Interação entre sistemas: 
digestório, circulatório e 
respiratório. 

o Sistema excretor, seus 
principais órgãos e 
funções. 

o Os rins como órgãos 
filtradores de resíduos e 
toxinas do corpo. 

o Interação dos rins com o 
sistema circulatório 
Hemodiálise. 

o  Alimentação saudável e 

educação alimentar. 

o Reconhecer a 
importância da 
microbiota intestinal no 
processo de nutrição e 
desenvolvimento do ser 
humano. 

o Destacar a importância 
das vitaminas e sais 
minerais para a 
manutenção da saúde do 
organismo. 

o Compreender que há 
diferentes necessidades 
nutricionais entre os 
indivíduos determinadas 
por diversos atores como: 
idade, sexo, hábitos 

de vida, restrições alimentares 

etc. 

o Manifestações da cultura 
popular retratadas em diferentes 
imagens. Composições a partir 
de técnicas artísticas com 
variados instrumentos, materiais 
(pincéis, lápis, giz de cera, 
papéis, tintas, argila) e meios 
tecnológicos (fotografias, 
softwares, vídeos etc.). 

o Obras artísticas em 
períodos e movimentos 
distintos. 

o Obras de artistas do 
modernismo brasileiro. Pesquisa 
de espaços teatrais nas regiões 
do Brasil por meio de recursos 
tecnológicos e digitais. Exemplo: 
Teatro Municipal 

de São Paulo, Teatro Municipal do 

Rio de 

o  Compor movimentos 
corporais e vocais em 
atividades cênicas em 
grupo ou individual. 

o  Encenar textos 
dramáticos de peças 
brasileiras expressando-
se por meio do corpo, 
voz e sensações. 

o  Produzir peças teatrais com 
definição de elenco (atores, 
diretor, sonoplasta, 
cenógrafo). 

o Explorar jogos 
eletrônicos de dança. 

o  Vivenciar propostas de 
criação coletiva em dança. 

o  Experimentar movimentos 

a partir de diferentes 

estímulos narrativos e 

factuais. 
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o Grupos alimentares. 

o Atuação dos diferentes 
grupos alimentares no 
organismo. 

o Alimentação saudável e 
equilíbrio da microbiota 
intestinal. 

o Distúrbios nutricionais: 
anemia, subnutrição e 
obesidade. 

o Alimentação, práticas físicas, 
repouso, uso de 
medicamentos, atividades 
cotidianas. 

o Propor cardápios que 
atendam às necessidades 
nutricionais para pessoas 
de diferentes grupos 
(homens, mulheres, 
idosos, crianças, bebês), 
considerando suas 
características individuais. 

o Conhecer os principais 
distúrbios nutricionais e 
suas possíveis causas. 

o Destacar a relação entre 
distúrbios nutricionais e 
hábitos de vida, como a 
prática de exercícios 
físicos, a alimentação, 

o uso de medicamentos etc. 

Janeiro, Teatro da Paz– Belém, Teatro 
José de Alencar – Fortaleza, Teatro 
Ópera de Arame – Curitiba, Teatro 
Nacional – Brasília. 

o Dramaturgos e atores 
brasileiros. 

o Espetáculos cênicos 
convencionais e não 
convencionais 

o Montar espetáculos 
temáticos para 
execução de 
composições. 

o Explorar jogos 
eletrônicos de dança. 

o Vivenciar propostas de 
criação coletiva em dança. 

o  Experimentar movimentos 
a partir de diferentes 
estímulos narrativos e 
factuais. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO RELIGIOSO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Regras de convívio social e escolar; 
respeito à diversidade; cooperação 
e solidariedade. 1. Brincadeiras e 
jogos populares (piques, pula corda, 
elástico, bola de gude etc.). 

o  Praticar a resolução de 
conflitos por meio do 
respeito à opinião do 
outro e à troca de 
experiências, visando à 
compreensão da disputa 
como um elemento 
intrínseco da competição 
e não como uma atitude 
de rivalidade frente aos 
demais. 

o Desenvolver 

o Amor, cooperação, justiça e 
respeito, como sentimentos 
altruístas Funções da 
meditação, da oração, das 
canções, músicas e da 
expressão corporal, como 
momentos reflexivos que 
enaltecem o ser humano. 

o Ações voluntárias para 

além dos espaços 

religiosos. Tradições 

religiosas e culturais do 

o Identificar e respeitar 
acontecimentos sagrados 
de diferentes culturas e 
tradições religiosas como 
recurso para preservar a 
memória. 

o  Valorizar a vida em função 
da dignidade do ser 
humano. 

o Perceber e vivenciar o 

valor da existência 

humana. 
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 movimentos psicomotores ligados 
à força, à resistência, ao equilíbrio 
e à coordenação motora fina e 
grossa 

Brasil. 

o Lugares do sagrado no 
Brasil: templos, igrejas, 
terreiros, cemitérios 
indígenas, dentre outros. 

o Relações entre 
acontecimentos históricos e 
mitos na formação dos textos 
religiosos. 

o 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. 

o 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 

 
 

 

3º BIMESTRE: 

 

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Revisão e reescrita de 
textos produzidos, 
considerando um ou mais 
aspectos: pontuação, 
paragrafação, ortografia, 
concordância nominal e 
verbal, coerência e coesão, 
características do gênero 
produzido. 

o Elementos coesivos e 

o  Planejar e produzir textos 
jornalísticos e publicitários, 
oralmente ou em meio 
digital, considerando a 
situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidad e do 
texto. 

o  Empregar recursos 

expressivos (ênfase, 

entonação de acordo 

o Áreas e perímetros de figuras 
poligonais: algumas relações. 
Noção de volume. 

o Cálculo do perímetro e da área 
de figuras planas a partir de 
situações problema. 

o Noções de combinação 
associada à multiplicação e 
tabela. 

o Situações-problema simples, 

envolvendo noções 

o Propriedade s da igualdade 
e noção de equivalência. 
Representação de locais, 
espaços e edificações por 
meio de maquetes utilizando 
poliedros, esferas, cilindros 
e cones. 

o  Resolver e elaborar 

problemas cuja conversão 

em sentença 
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de coerência (para garantir a 
progressão temática e conceitual. 

o  Pronomes pessoais (reto, 
oblíquo) – uso do pronome 
no texto. 

o Verbos: presente, 
passado e futuro Verbos 
“pôr”, “querer”, “dizer” –
foco na forma ortográfica. 
Verbos na terceira pessoa. 

o Fonemas/sibilantes: 

/s/, /z/ representados pela letra 
“s”. 
6.Sufixos: esa e eza. 7.Fonemas 
/ch/, /ksi/, 
/s/, /z/ representadas pela letra “x” 
(xarope, fixo, próximo, exato) – 
sons da letra X. 

o Vocabulário: ampliação, 
significação sinônimos e 
antônimos (inferir o sentido 
a partir da leitura e uso 

do dicionário). 

com a pontuação etc.) durante a 
leitura. 

o Identificar e selecionar informações 
relevantes para a compreensão do 
texto, de acordo com os objetivos 
da leitura. 4. Utilizar vocabulário 
específico ao gênero textual 
produzido. 5.Revisar e corrigir a 
grafia empregada na produção 
textual. 6. 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. 

de possibilidade e 
probabilidade. 

o Adição e subtração de frações 
com denominadores diferentes 
por meio das equivalências. 

o Resolução de problemas 
envolvendo ideia de 
equivalência e desigualdades 
de frações. 

matemática seja uma 
igualdade com uma 
operação em que um dos 
termos é desconhecido, 

o  Representar locais, 
espaços e edificações por 
meio de maquetes 
utilizando poliedros, 
esferas, cilindros e cones. 

o Reconhecer a congruência 
dos ângulos e a 
proporcionalidade entre os 
lados correspondentes de 
figuras poligonais em 
situações de ampliação e de 
redução por meio de 
desenhos ou figuras em 
malhas quadriculadas e 
usando tecnologias digitais 
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o Propriedades físicas da 
matéria: 

o Densidade; 

o Condutibilidade elétrica e 
térmica; 

o Magnetismo; 

o Dureza; 

o Elasticidade. 

o Utilizar pilhas e baterias 
para testar a 
condutibilidade elétrica 
dos materiais. 

o Experimentar situações 

nas quais há 

condutividade térmica dos 

materiais. 

o Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, Constituição Federal do 
Brasil, Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei 
Maria da Penha, Declaração e 

Plataforma de Ação de 

o Reconhecer a 
necessidade de 
conviver eticamente 
com o outro, 
conhecendo e 
respeitando seus 

direitos, deveres, 

costumes e modos de 



195 
 

 o Testar a resposta 
magnética de diversos 
materiais com o uso de 
imãs. 

o Investigar as 
deformações causadas 
por forças mecânicas, 
considerando a 
elasticidade e a dureza 
dos materiais. 

o Relacionar o uso e as 
aplicações dos materiais 
com suas propriedades 
físicas. 

Pequim - 4ª Conferência Mundial sobre a 
Mulher, Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, Leis 10.639/03 e 11.645/08. 

o Cidadania, diversidade cultural e 
respeito às diferenças 
socioeconômica s, étnico-raciais, 
religiosa, de gênero, de 
orientação sexual, de idade, 
culturais e históricas. Combate ao 
bullying e à LGBTfobia. 

o Compreensão do outro e 
respeito às diferenças 
socioeconômicas, étnico 
raciais, religiosa, de gênero, de 
orientação sexual, de idade, 
culturais, dentre outras. 

viver, na busca da 
eliminação da 
discriminação e do 
preconceito. 

o Conhecer e manusear os 
documentos que subsidiam 
os direitos conquistados ao 
longo da história, 
compreendendo os devidos 
contextos em que foram 
promulgados. Associar a 
noção de cidadania aos 
princípios de respeito à 
diversidade, à pluralidade e 
aos direitos humanos. 

o Reconhecer e respeitar a 
diversidade sociocultural, 
étnicoracial e de gênero que 
compõe a sociedade atual. 

o Identificar os processos de 
formação das culturas e dos 
povos, relacionando-os com 
o espaço geográfico 

ocupado. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA LINGUAGENS – ARTES 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Etapas de ocupação das regiões 
brasileiras – semelhanças, 
permanências e 

mudanças: realidade das diferentes 

comunidades 

o Representar o território em 
diferentes aspectos por 
meio de mapas, maquetes 
e desenhos. 

o Utilizar os mapas 

o Formação de plateia. 

o Composição de cenas 
teatrais: monólogo, 
diálogos, standup, 
enquetes. 

o Produção e encenação de 

o Analisar manifestações 
artísticas brasileiras 
expostas em espaços 
culturais, com atitudes 

de respeito a fim de 

desenvolver a 
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(urbana, do campo, quilombolas, 
indígenas e outras). 

o Aspectos geográficos das 
regiões brasileiras: relevo, 
vegetação, hidrografia, clima e 
população. Referenciais de 
localização, pontos cardeais, 
direção. 

o Divisões e contornos políticos 
dos mapas, o sistema de cores 
e legendas; tipos de mapas; 
projeções cartográficas. 

como ferramentas de análise dos 
fenômenos geográficos. 

o Representar o território em 
diferentes aspectos por meio de 
mapas, maquetes e desenhos. 

peças teatrais em grupo, definição de 
papéis. 
Exemplo: diretor, atores e atrizes, 
sonoplasta, cenógrafo. 

o Auto da Compadecida, Pluft o 
Fantasminha, Os Saltimbancos, 
entre outros. 

o Elementos do teatro: palco, 
bastidores, camarim, cenário, 
cortina, plateia, sonoplastia, 
figurino, maquiagem, 
iluminação, entre outros. 

o Produção e encenação de 
peças teatrais em grupo, 
definição de papeis. Exemplo: 
diretor, atores e atrizes, 
celulares, jogos eletrônicos, 
aplicativos, websites, entre 
outros. 

o Jogos eletrônicos de dança: 
Pump It Up, Dance Dance 
Revolution, Just Dance etc. 

o Experiências pessoais e 

coletivas em dança 

argumentação e o 
repertório relativo às 
diferentes linguagens 
artísticas, aspectos de 
plateia. 

o Apreciar obras artísticas, 
identificando fundamentos 
da linguagem visual e 
estabelecendo conceitos e 
significados propostos por 
artistas. 

o Explicar o fazer artístico 
como meio de 
desenvolvimento de 
potencialidades, percepção, 
reflexão , intuição, 
sensibilidade, imaginação e 
flexibilidade 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO RELIGIOSO 
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o Oficinas de criação de brinquedos 
com materiais recicláveis (garrafa 
PET, barbante, papelão, papel de 
diversas cores, caixas de papelão 
etc.). 

o Pesquisar para a criação 
autônoma de jogos, 
brinquedos e 
brincadeiras do universo 
infantil. 

o Ampliar o repertório 

motor desenvolvendo 

habilidade motoras 

específicas relacionadas 

aos 

o Amor, cooperação, justiça e 
respeito, como sentimentos 
altruístas. 

o Funções da meditação, da 
oração, das canções, músicas 
e da expressão corporal, como 
momentos reflexivos que 
enaltecem o ser humano. 

o Ações voluntárias para 

o 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. 
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 esportes, lutas e ginásticas. além dos espaços religiosos. 

o Tradições religiosas e 
culturais do Brasil. 

o Tabus, mitos e realidade nas 
relações socioculturais e 
psicológico afetivas. 

o Acontecimentos religiosos e a 

origem dos mitos 

o Valorizar a vida em função da 
dignidade do ser humano. 
Perceber e vivenciar o valor 
da existência humana. 

 

4º BIMESTRE: 

 

LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Comédia, piada, 
tragédia, drama. 

o Gêneros que apresentam a 
narrativa em sua 
organização interna: 
fábulas tradicionais e 
modernas; contos de 
suspense; conto popular; 
lendas, mitos e crônica – 
análise de mecanismos de 
coesão e coerência, 
reconto oral e produção 
escrita. 

o  Resumo e sinopse (de 
livros ou filmes). 

o Contraposição – fazendo/ 
fazendo (uso popular do 
gerúndio). 

o Revisão: modos de 

nasalização – M e N no 

final de sílaba (bombom, 

ponte); NH (galinha); 

usando o til 

o  Revisar e corrigir a grafia 
empregada na produção 
textual, levando em conta 
a importância da grafia 
adequada à produção de 
sentido. 

o Estabelecer relações 
entre normas 
sistematizadas e uso na 
fala e na escrita. 

o Aplicar conhecimentos 
morfossintáticos na leitura 
e escrita. 

o 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. 

o Compreender 

regularidades e 

o  Resolução de situações 
problema envolvendo 
decimais, medidas com 
situações de adição e 
subtração explorando a 
diversidade de 
procedimentos e de 
registros. 

o Cálculo mental, cálculo 
aproximado, estimativa, uso da 
calculadora, socialização de 
estratégias de conferência. 

o Problemas envolvendo a partição 
de um todo em duas partes 
proporcionais, tais como dividir 
uma quantidade em duas partes, 
de modo que uma seja o dobro 
da outra, com compreensão da 
ideia de razão entre as partes e 
delas com o todo. 

o Figuras geométricas espaciais: 

reconhecimento, 

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

o  Realizar pesquisa 
envolvendo variáveis 
categóricas e numéricas, 
organizar dados coletados 
por meio da construção de 
tabelas, gráficos de colunas, 
barras, setores, pictóricos e 
de linhas, com e sem uso de 
tecnologias digitais, e 
apresentar texto escrito 
sobre a finalidade da 
pesquisa e a síntese dos 
resultados. 

o Resolver e elaborar 
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(maçã, anão); contiguidade 
(cama, dama); uso do “m” antes 
de “p” e “b”. 

o Vocabulário: ampliação, 
significação, sinônimos e antônimos 
(inferir o sentido a partir da leitura e 
uso do dicionário). 

irregularidades ortográficas 
aplicadas em produção de texto. 

representações, 
planificações e 
características. 

o Figuras geométricas planas: características, 
representações e ângulos. 

problemas cuja conversão 
em sentença matemática 
seja uma igualdade com 
uma operação em que um 
dos termos é desconhecido. 

o Representar locais, 
espaços e edificações por 
meio de maquetes 
utilizando poliedros, 
esferas, cilindros e cones. 

o Reconhecer a 
congruência dos 
ângulos e a 

proporcionalidade 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o Terra e Universo 
Constelações. 

o Mapeamento de corpos 
celestes. 

o Movimento de rotação da Terra 
e movimento aparente dos 
astros. Instrumentos ópticos 
para observação dos astros. 

o Terra e Universo. 

o Utilizar mapas celestes e 
aplicativos digitais para 
conhecer as 
características das 
principais constelações 
como formato, brilho de 
alguns componentes, 
posição etc. 

o Identificar algumas 
constelações no Céu e os 
períodos do ano em que 
são visíveis. 

o Associar o movimento 

diário do Sol e das demais 

estrelas no céu ao 

movimento de rotação da 

Terra. 

o Combate ao racismo e à 
discriminação de todos os tipos 
de preconceitos. 

o Os patrimônios materiais e 
imateriais da humanidade. 
Política de educação 
patrimonial. 

o Conhecer formas de marcação 
da passagem do tempo em 
distintas sociedades, 
incluindo os povos indígenas 
originários e os povos 
africanos. Inventariar os 
patrimônios materiais e 
imateriais da humanidade e 
analisar mudanças e 
permanências desses 
patrimônios ao longo do 
tempo. 
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 o rojetar, 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 LINGUAGENS – ARTES 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 



204 
 

o Etapas de ocupação das 
regiões brasileiras – 
semelhanças, permanências e 
mudanças; Realidade das 
diferentes comunidades 
(urbana, do campo, 
quilombolas, indígenas e 
outras). 

o Espaços: urbano e rural – suas 
semelhanças e diferenças. 
Espaços urbanos: 
infraestrutura, mobilidade, 
moradia e direito à cidade. 

o Órgãos Públicos 
responsáveis. Canais de 
participação social. 

o Organizações não 
governamentais organizações 
comunitárias 

o Representar o território em 
diferentes aspectos por 
meio de mapas, maquetes 
e desenhos. Investigar a 
dinâmica dos principais 
problemas ambientais 
globais. 

o Reconhecer os diversos 
tipos de poluição, 
discutindo atitudes para 
a preservação ambiental 
e soluções para superar a 
degradação ambiental. 

o Identificar as diversas 
fontes de energia nos 
processos produtivos. 
Representar o 

território em diferentes aspectos por 

meio de 

o Criação e improvisação em 
grupos. 

o Execução musical ao vivo em 
saraus, peças teatrais, eventos 
culturais, festividades. 

o Execução musical, utilizando 
instrumentos da bandinha e 
canto. 

o Leitura de imagens 
(fotografia, desenho, 
pintura, escultura, 
sonoplasta, cenógrafo. 

o Criação de um personagem 
(sua própria “cara de 
palhaço"), maquiagem, 
mímica, acrobacia, 
malabarismo, improvisação, 
exercícios de equilíbrio, 
criação de histórias e outros. 

o Espaços de informação e de 

comunicação 

o Conhecer possibilidades 
alternativas de espaços 
cênicos urbanos e seus 
elementos constitutivos. 

o  Explorar a criação 
artística por meio de 
fotografias, vídeos, 
áudios e outros. 

o Registrar e organizar 
material audiovisual de 
produções artístico musicais 
no contexto da comunidade 
escolar. 

o Participar de festivais de 
curtas e vídeos. 
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 mapas, maquetes e desenhos. 

o Utilizar linguagem 
cartográfica para obter 
informações e adequar na 
vida cotidiana. 

o 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 

artística/cultural, museus, mostras, 
exposições, galerias, oficinas, ateliês a 
feiras. 

o Espaços naturais, como áreas 
verdes, parques ecológicos, 
parques urbanos e de múltiplas 
funções, Jardim Botânico e 
outros. 

o Artistas nacionais e locais que 
utilizaram a cidade e temáticas 
sociais 

 

 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA ENSINO RELIGIOSO 

CONTEÚDOS OBJETIVOS CONTEÚDOS OBJETIVOS 
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o  Jogos pré desportivos; 
atividades adaptadas de 
modalidades esportivas; 
jogos de combate; ginástica 
geral (passos, corridas, 
saltos, giros, equilíbrios, 
ondas, poses, marcações e 
balanceamentos). 

o Jogos pré desportivos; 

esportes (marca, precisão, 

campo e taco, rede/parede e 

invasão); modalidades de 

luta; 

o Manifestações de danças 
urbanas emergentes, 
compreendendo suas 
principais características 
e contexto cultural. 
Pesquisar e estudar os 
benefícios que a 
atividade física regular 
exerce sobre o corpo 
humano, tendo em vista a 
promoção da saúde. 

o Compreender os 

o Amor, cooperação, justiça e 
respeito, como sentimentos 
altruístas. 

o Funções da meditação, da 
oração, das canções, músicas 
e da expressão corporal, como 
momentos reflexivos que 
enaltecem o ser humano. 

o  Ações voluntárias para 
além dos espaços 
religiosos. 

o Tradições religiosas e 
culturais do Brasil 

o Valorizar a vida em função da 
dignidade do ser humano. 
Perceber e vivenciar o valor 
da existência humana. 
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tipos de ginástica. 

o Regras de convívio social 
e escolar; respeito à 
diversidade; cooperação e 
solidariedade. 

o Danças de matriz indígena 
(Toré, Cateretê, Acyigua 
etc.). 

o Danças de matriz 
africana (Maracatu, 
Jongo, Samba, Frevo 
etc.). 

o Conhecimentos sobre o 
corpo e seu 
desenvolvimento (aspectos 
culturais, históricos, 
políticos, 

religiosos e sociais). 

principais elementos dos jogos, 
esportes, lutas e ginástica, 
identificando as características 
que os constituem na 
contemporaneidade 

  

 

 

REPLANEJAMENTO CURRICULAR – ANOS FINAIS – 2022 

(Matrizes a serem inseridas posteriormente) 
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A- PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

 

DIMENSÃO: PEDAGÓGICA 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Melhorar a 
qualidade de 
ensino dos 
estudantes 
 
 
 
 
 

- 

Implementar 

-Aumentar em 80 % a 
participação
 d
os 
professores
 
na Formação 
Continuada; 
- Aumentar em 90% da 
participação da família
 
ou 
responsáveis         na 

escola 

- Trocas de experiências nas 
Coordenações; 

- Elaboração de oficinas pedagógicas, 
colocando em práticas os cursos de formação; 

- Elaboração nas coordenações de Planos 
de aulas diferenciados e atividades 
diversificadas; 

- Elaboração   de      estratégias   para 

projetos de   reagrupamentos   e   Intra 

- Formação 
Continuada 

- Avaliação 
Multidisciplinar 

- Participação 
das oficinas 
pelos alunos 
- 

Monitoramento 
pelos
 aluno
s 

Coordenadores, 
professores, 
alunos monitores, 
Sala de Recursos, 
Equipe Pedagógica, 
Orientadora 
Educacional 
e Educadores 
Sociais Voluntários 

Semestral 
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os Ciclos de 

Anos Finais 

 classe; 

- Participação dos professores em palestras 

sobre Ciclos e Formação Continuada, 

- Apresentação nos Conselhos de Classes 

das autoavalições dos alunos para melhorar a 

aprendizagem; 

- Participação dos pais/responsáveis nas 

palestras ministradas pela Equipe Pedagógica 

sobre Acompanhamento e Rotina Escolar e 

Ciclos 

- Elaboração de plano de ação participativo 

focando a participação da comunidade 

escolar; 

- Utilização das Tic’s como mais uma 

ferramenta atrativa para o aprendizado eficaz 

em sala.   
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DIMENSÃO: RESULTADOS EDUCACIONAIS 

 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Melhorar o 

desempenho 

escolar dos 

estudantes 

- Aumentar em 90% 

Aprovação

 dos alunos; 

- Diminuir 95 % da 

evasão escolar 

- Através de Avaliação Diagnóstico no início do 

ano letivo, verificamos a realidade de ensino 

dos nossos alunos, com alguns dados do ano 

anterior de 2017, nas coordenações coletivas 

viabilizamos projetos relacionados as 

dificuldades apresentadas nessa avaliação. ( 

Ver projeto CEI e Interventivo). 

- Formação 

Continuada 

- Avaliação 

Multidisciplinar 

- Participação 

das oficinas 

pelos alunos 

- 

Monitoramento 

pelos 

alunos 

Coordenadores, 

professores, 

alunos monitores, 

Sala de Recursos, 

Equipe Pedagógica, 

Orientadora 

Educacional 

e Educadores 

Sociais Voluntários 

Semestral 
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  - Elaboração de projetos intra-classe com 

atividades diferenciadas; 

- Criação ou expansão do projeto de reforço 

escolar ou reagrupamento intra classe; 

- Monitoramento entre os estudantes 

- Elaboração em conjunto com 

os professores planos de aulas com atividades 

diversificadas; 

- Elaboração por disciplinas afins objetivos 

e temas que sintetizam para os alunos a 

aprendizagem; 

- Elaboração nas coordenações, a avaliação 

multidisciplinar e a aplicação da mesma; 

- Elaboração das estratégias de avaliação 

para os alunos com defasagem e/ou 

readaptação curricular; 

- Elaboração nas coordenações 

- Participação dos alunos nos Conselhos de 

Classe e critérios de avaliação de 

em sala.   
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  cada disciplina 

- Aplicação da dependência com 

atividades indiretas; 

- Elaboração junto a coordenação, 

professores e Educadores Sociais 

Voluntários nas aulas de 

acompanhamento de Matemática e 

Português no atividades interventivas 

e lúdicas relacionadas as disciplinas 

afins. 

- Nas coordenações são verificados 

os alunos que infreqüentes e 

encaminhados para o SOE para as 

devidas providências 
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DIMENSÃO: GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Melhorar

 

a Participação 

Comunidade 

Escolar 

- Aumentar em 80% 

a participação

 da comunidade 

escolar 

- Elaboração de boas práticas de 

autoavaliação escolar para um plano de ação 

participativo voltado à realidade da escola; 

- Formação dos membros do Conselho 

Escolar e da APM do CEF 01 do Cruzeiro em 

assembléia envolvendo a participação da 

comunidade. Todas as ações relacionadas 

aos aspectos pedagógicos, administrativos e 

financeiros são debatidos e apresentados em 

Assembleia geral ou extraordinárias 

quando se faz necessário; 

Avaliação nas 

assembléias e 

eventos da 

presençada 

comunidade 

escolar; 

Autoavaliação 

da participação 

da comunidade 

escolar 

-Avaliação 

após 

Equipe gestora, toda 

a comunidade 

escolar e membros 

doconselho escolar e 

da APM do CEF 01 

do Cruzeiro 

Semestral 
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  - Realização de duas Assembléias com a 

Comunidade Escolar/ Conselho Escolar, APM 

do CEF 01 do Cruzeiro, Equipe gestora e 

responsáveis/convidados nos dias 24/02/2018 

e 09/06/2018 para analisar e esclarecer os 

seguintes pontos: Regimento Interno, Ciclos 

das Aprendizagens, Uniforme e a aprovação e 

implementação do aplicativo Acadêmico Total 

com o objetivo de segurança e a comunicação 

imediata com, os responsáveis. Foi repassado 

os valores e aprovado na primeira assembléia; 

- Continuação dos parceiros da UE Batalhão 

Escolar, Posto de Saúde n° 14, Bombeiros, 

Policia Civil e Militar e a ampliação de outros; 

- Apresentação dos   Indicadores   da 

qualidade   na    Educação    para    um 
instrumento de mobilização que geram aços 

para a melhoria da escola; 

- Organização de eventos para atrair a 

comunidade com a participação dos alunos e 

equipe escolar; 

- Organização de Assembleias da APM e do 

Conselho Escolar solicitando a participação da 

comunidade escolar, para debater as 

implementação 

do aplicativo 

na segunda 

assembléia.Os 

responsáveis 

presentes 

aprovaram   

e tiveram 

avaliação 

positiva das 

mudanças 

 na UE 

  



215 
 

melhorias para o ambiente escolar; 

- Elaboração de estratégias envolvendo os 

parceiros da UE, como o Posto de Saúde 14 ao 

lado da escola com o Programa PSE com 

ações com a comunidade envolvendo saúde e 

educação; 

- Elaboração de atividades externas como 

saídas para o Planetário, Embrapa, Hospital 

Sara, Clube do Sindepol, e outros convidando 

os responsáveis a 

participarem do contexto escolar; 

- Elaboração da Formatura dos 9º anos com 

uma comissão de formatura. 

- Implementação de um Sistema de 

comunicação automática através dos cartões 

de acesso dos alunos, onde os 

pais/responsáveis recebem informações 

da rotina escolar. 
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DIMENSÃO: GESTÃO DE PESSOAS 

 
 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Reconhecer e 

valorizar o 

trabalho 

escolarde 

todosos 

funcionários ( 

servidores 

públicos, 

contratados, 
terceirizados, 
Educadores 
Voluntários) 

- Aumentar em 80 % a 

participação do 

envolvimento  das 

pessoasna 

construção do PP. 

- Elaboração coletiva da ação educacional 

e pedagógica da escola, propiciando uma 

gestão participativa e democrática de todos os 

setores; 

- Implementação de uma gestão 

humanizada, onde todos são importantes e 

valorizados no contexto escolar; 

- Efetivação e participação nas atividades 
de rotina dos profissionais da escolacomo: 

reuniões pedagógicas, conselho de classe, 

elaboração do calendário escolar, diagnóstico 

de aprendizagem e Conselho Escolar; 

- Envolvimento com situações internas e 

externas do fortalecimento das ações e 

projetos comunitários ( sociais, culturais, 

esportivos); 

- Iniciamos o ano letivo de 2018 com o 

quadro completo de todos os segmentos. No 

avaliação dos 

projetos que a 

escola 

possuíade forma 

a termos 

umaideia 

daqueles que 

foram 

produtivo ao 

ambiente 

escolar, 

- O CEF 01 do 
Cruzeiro 
apresenta
 u
m ambiente 
harmonioso, com 
profissionais 
qualificados 
 e 
competentes 

Equipe gestora, 

equipe escolar e 

comunidade. 

Anual 
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decorrer do ano, sempre que tem ausência 

justificada, a equipe gestora, entra no sistema 

SIGEP para providenciar abertura de carência, 

solicitando um professor substituto. 

- Todos os segmentos são valorizados pela 

Equipe Gestora que são incentivados à 

formação continuada e o ocorre o 

reconhecimento do trabalho de todos      os      

servidores,      que      são 

compromissados com os seus deveres e com 
a instituição. 

 
 

 

 

 

 



218 
 

DIMENSÃO: GESTÃO FINANCEIRA 

 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

- Administrar 

com 

transparência os

 recursos 

público 

- Utilizar legalmente 

100 % dasverbas 

públicas com 

benfeitoriasnos aspectos 

pedagógicose 

administrativos. 

- O Planejamento da UE é receber as 

seguintes verbas públicas: PDAF (GDF) e 

PDDE – (FNDE) e PDDE- Mais 

Educação. E PDDE/Cartão, onde todas as 

prestações estão aplicada e em dias 

passando pela aprovação do parecer do 

Conselho Escolar e membros da APM do CEF 

01 do Cruzeiro 

- Convocação da comunidade escolar, 

Aprovação em 

Assembleia 

dosrecursos 

utilizados 

-Aprovação 

daCREPP 

UNIAG da 

aplicação dos 

recursos 

Equipe gestora, 

membros do 

conselho escolar e da 

APM do CEF 01 do 

Cruzeiro 

Anual 



219 
 

 

  membros do conselho escolar e da APM do 
CEF 01 do Cruzeiro para analisar as 
prioridades do uso dos recursos públicos: 
PDAF e PDDE. 

- Organização do valor financeiro, dividindo 
os recursos nas áreas administrativa e 
pedagógicas. 

- Organização de toda a prestação de contas 
e disponibilizar para a comunidade escolar; 

- Publicação no Blog da escola a prestação 
de contas da APM do CEF 01 do Cruzeiro; 

- Encaminhamento para a CRE PP- UNIAG 
toda a prestação de contas no 
período solicitado; 

PDAF e
 do 
PDDE 
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DIMENSÃO: GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Abranger 

processos 

de gestão

 d

e materiais, 

da estrutura 

física 

 e 

patrimônios 

Melhorar  80%   

o ambiente escolar 

no aspecto físico

 para 

proporcionar 

melhorias   

 nos 

aspectos 

pedagógicos. 

- Planejamento com a equipe escolar 

e todos os funcionários sobre a 

preservação do patrimônio escolar; 

_ Planejamento cotidiano de reflexão e 

conscientização direcionado aos 

alunos, sobre o cuidar do que é seu. 

Pois a escola pública é de todos. E o 

patrimônio precisa ser preservado. 

- Planejar coletivamente com os 

membros da APM do CEF 01 dp 

Cruzeiro e do Conselho Escolar sobre 

aquisições de consumo e de capital 

para melhorar o ambiente escolar; 

_ Aplicação dos recursos em Tic’s 
para 

Osalunos 

preservam  

a escola, não 

ocorre 

pichação 

- O retorno 

da famíliaé 

imediata 

quandose 

necessitade 

reparospor 

alguma 

acidente 

causadopelo 

Equipe Gestora e 

toda a 

comunidade 

escolar 

Anual 
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  qualificar as salas de aulas; 

- Aplicação dos recursos em estruturar a 

sala de Multimídias; 

Planejamento e solicitação aos órgãos 

competentes reforma urgente nos 

banheiros dos alunos e na parte hidráulica 

da escola; 

Planejamento dos recursos para a pintura 

antes do início do ano letivo e consertos 

para segurança de todos Aplicação dos 

recursos em materiais pedagógicos para 

os professores organizarem aulas 

dinâmicas e interessantes. Promover uma 

atitude geral com uma campanha que o 

patrimônio escolar, não deve ser 

responsabilidade apenas da escola, mas 

dos alunos e dos familiares. O CEF 01 do 

Cruzeiro neste início d ano letivo, em 

assembleia, foi aprovada a pintura da estrutura da 

escola. 

aluno. Ex: 

Quebra de  idro. 
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  - Em relação a gestão administrativa é 

informado para todos os servidores os 

aspectos legais e as informações 

necessárias para cada segmento. 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PP 

 Nosso PPP é avaliado constantemente em nossas coordenações: analisando os resultados no rendimento dos nossos 

alunos, através dos projetos interventivos e demais projetos, através do feedback da comunidade escolar no final de cada bimestre 

letivo e em todas as ações pedagógicas e administrativas registradas nesse projeto. 

 A avaliação é dinâmica, não para. Nesse momento nos perguntamos se houve avanços depois das medidas 

administrativas e pedagógicas que foram tomadas, o que ainda precisa melhorar, mudar, avaliando a Instituição Escolar em suas 

partes pelo corpo docente, discente e servidores.No dia a dia observamos os comportamentos e atitudes de nossos alunos, a 

produção coletiva e individual de cada um, como se relacionam com os colegas, professores e servidores de um modo geral. Os 

questionamos sobre o desenvolvimento de alguns projetos, observamos se foram bem-sucedidos, após passarem por algum tipo de 

intervenção pedagógica como o plantão de dúvidas. Nas reuniões coletivas aproveitamos para estudar um pouquinho mais, e por 

vezes, falamos da nossa relação com o grupo de colegas e direção da escola.  

 Estamos avaliando a promoção de um encontro voltado especificamente para a apresentação do presente PPP para toda 

a comunidade escolar em uma forma de abranger todos os segmentos escolares e assim termos um retorno mais amplo das 

questões abordadas no no documento.  

 Acreditamos que construímos o nosso PPP, com a certeza de que não é um documento estático. Se fôssemos reescrevê-

lo, certamente modificaríamos alguns aspectos e atualizaríamos outros tantos. Não significa que não fomos fiéis no que escrevemos, 

mas sabe-se que em uma gestão democrática, onde todos os segmentos participam e são corresponsáveis desde o ato da criação 

deste PPP, os fatores externos mudam o planejamento diário de uma unidade de ensino, como as paralisações, as reformas 

emergenciais na infraestrutura da escola, os afastamentos em decorrência da covid… 
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 O calendário inicial inevitavelmente se altera. Mas mesmo diante de vários acontecimentos externos, acreditamos que a 

prioridades são os nossos alunos e um ensino de qualidade, focando em sempre construir um PPP flexívell.mas que nos fortaleça e 

dê autonomia para as ações internas e as modificações externas do nosso cotidiano escolar. 
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ANEXOS 

 

PLANOS DE AÇÃO ESPECÍFICOS 

 

PLANO DE AÇÃO – SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL(SOE) 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
AÇÕES PEDAGÓGICAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

 
PÚBLICO 

 
CRONOGRAMA 

 
AVALIAÇÃO 

- “Organizar e -Organização física do espaço do - Secretaria da   - análise da 

sistematizar o SOE, criando e mantendo arquivo escola Fevereiro e eficiência do 

Trabalho a ser para registro dos atendimentos  Março espaço e dos 

realizado na realizados;   instrumentos no 

Instituição Educacio- - Atualização e elaboração de   dia-a-dia da 

nal ” (retirado da instrumentos para atendimento,   Orientação 

Orientação acompanhamento e   Educacional 

Pedagógica da encaminhamento dos casos e    
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Orientação 

Educacional) 

registro das ações da OE, além de 

modelo de bilhetes diversos 

necessários ao desenvolvimento do 

trabalho; 

    

- Divulgar o - Apresentação do Plano de Ação - x 

- 

- Profissionais -Primeiro - Análise do 

planejamento do da OE de 2022 ao corpo escolar.  da escola semestre letivo envolvimento dos 

SOE para 2019 à    (após análise participantes 

equipe pedagógica    pelo Consultor da durante a 

da escola;    GREB) exposição do 

- esclarecer sobre as     Plano de Ação e 

prioridades do     avaliação oral dos 

Serviço     presentes ao final 

deOrientação     da apresentação. 

Educa-cional.      
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- “Participar do 

processo de 

elaboração, execução 

e acompanha-mento 

da Proposta 

Pedagógica da 

escola promovendo 

ações que contribuam 

para im- plantação e 

implemen-tação das 

Orientações 

Curriculares/Currícul o 

em Vigor na rede 

publica de ensino do DF” 

(retirado da Orientação 

Pedagógica da OE) 

- Participação das reuniões para 

discussão do Currículo em 

Movimento da Educação Básica; 

- Participação da Comissão 

Organizadora do processo de 

elaboração do PPP da escola. - 

Colaboração nas reuniões de 

planejamento das Avaliações 

Institucionais e demais ações de 

avaliação do trabalho da escola. 

- diretora 

- vice-diretora 

- coordenadoras 

pedagógicas 

- Supervisão 

Pedagógica 

- professoras da 

sala de recursos  

Apoio Pedagógi-co.  

- equipe de 
profissionais da 
escola 

Toda 

Comunidade 

escolar Toda 

Comunidade 

escolar 

- Primeiro 

semestre letivo 

- durante o ano 

letivo 

- Análise do 

envolvimento dos 

participantes 

(público) nas 

discussões e nas 

avaliações 

propostas; 

- Análise dos 

dados coletados 

nas avaliações. 
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- Participar da 

identificação, 

acompanhamento e/ou 

encaminhamento de 

alunos que apresentem 

queixas escolares, 

incluindo dificuldades 

de 

aprendizagem, 

- Observação do aluno; 

- Levantamento de dados do aluno 

junto à secretaria e a professores 

que já o acompanharam (na escola 

atual, na anterior ou na Escola 

Parque, conforme o caso); 

- Análise das produções escritas dos 

alunos, cadernos, portfólio, 

etc. 

- equipe 

pedagógica da 

escola; 

-responsáveis 

pelos alunos; 

- secretaria da 

escola; 

- profissionais de 

escolas que 

atenderam 

- alunos 

encaminhados à 

Orientação 

Educacional 

- durante todo 

ano letivo Obs.: 

Os atendimentos 

a alunos e 

responsáveis 

serão 

intensificados no 

primeiro 

semestre para 

- Análise oral do 

crescimento 

acadêmico do aluno 

pelos professores e 

outros profissionais 

que o acompanham; 

- Avaliação oral, 

pelos 
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comportamentais e 

outras que interfiram em 

seu sucesso escolar. 

(adaptação da 

Orientação Pedagógica 

da Orientação 

Educacional) 

- Assessoramento ao professor 

para discussão/troca de idéias 

sobre estratégias de intervenção 

junto ao aluno, grupo ou turma 

(conforme o caso); 

- -Entrevista, atendimento e 

assessoramento aos 

responsáveis, se necessário; 

anteriormente 

alunos desta 

escola; 

- Equipe 

Especializada de 

Apoio à 

Aprendizagem; 

(continua) 

- 

 identificação dos 

casos que 

precisam de 

encaminhamento à 

EEAA, 

obedecendo aos 

prazos 

estabelecidos pela 

SEEDF. 

responsáveis, do 

desempenho dos 

alunos em casa 

(apurada durante a 

reunião bimestral de 

pais, atendimentos 

individualizados e/ou 

repassados pelos 

professores); 

m(continuação) 

Observação 

importante: 

Orientador 

Educacional não é 

disciplinador. O 

atendimento do 

(continuação) 

- Atendimento (diagnóstico e/ou 

interventivo) ao aluno, individualmente, 

em grupo e também na própria turma 

(os atendimentos em grupo serão 

feitos mensalmente); 

(continuação) 

- Equipe do 

Programa de 

Altas 

Habilidades; 

- Conselho 

Tutelar/ Vara da 

 
Todas as turmas 

do CEF01 

Cruzeiro 

– matutino e 

vespertino. 

 (continuação) 

- Avaliação oral do 

desempenho e 

crescimento realiza-

do pelo próprio 

aluno 

durante o 
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aluno com dificuldade 

comportamental será 

previamente planejado e 

não ocorrerá no 

momento do ato 

inadequado com o 

objetivo de punição ou 

admoestação, sob pena 

de desarticular ou 

inviabilizar todo o 

processo. 

- Participação dos Conselhos de 

Classe; 

- Reunião com o professor regente, 

direção, coordenadores pedagógicos, 

professora da Sala de Apoio e do 

Apoio Pedagógico e/ou Equipe 

Especializada de Apoio à 

Aprendizagem (conforme o caso) para 

definição de estratégias de atuação 

junto ao aluno, grupo ou turma; 

- Encaminhamento a 

profissionais/instituições para 

atendimento específico ou 

contato/reuniões com estes 

profissionais, caso o aluno já esteja 

sendo acompanhado; 

- Participação de Estudo de Caso 

dos alunos, quando houver; 

- Elaboração de relatórios de 

alunos,   em   conjunto   com   o 

infância e da 

Adolescência/ 

Ministério 

Público; 

- Postos de 

Saúde/ Hospitais 

Públicos; 

- COMPP; 

- Adolescentro; 

- Profissionais 

liberais: 

psicopedagogos, 

psicólogos, 

fonoaudiólogos, 

entre outros. 

  atendimento com a 

OE ou verbalizado à 

professora. 
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 professor regente (e professor da Sala 

de Apoio, conforme o caso), a pedido 

dos profissionais (psicólogos, 

neurologistas, etc.) que já os 

acompanham ou que irão iniciar o 

atendimento. 

    

- Sensibilizar o corpo 

docente e possibilitar aos 

professores maior 

conhecimento sobre seu 

aluno, suas 

características 

psicológicas, sociais 

e cognitivas. 

- participação das discussões, 

reflexões e demais atividades das 

Reuniões Extraordinárias e da 

Coordenação Coletiva Semanal dos 

Professores; 

- Desenvolvimento de temas 

referentes à valorização dos 

- diretora 

- vice-diretora 

- coordenadoras 

pedagógicas 

- professora da 

sala de recursos 

- Equipe 

Especializada de 

- Professores 

regentes 

- Nas Reuniões de 

Coordenação dos 

Professores 

- Análise do 

envolvimento dos 

participantes na 

atividade. 
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 professores e/ou outros da 

competência da Orientação 

Educacional nas Reuniões de 

Coordenação dos 

Professores, por meio da 

aplicação de vídeos e/ou 

leitura reflexiva de textos e 

mensagens. 
 
- Aplicar o TAV (Teste 

de Acuidade Visual) 

 

Apoio à 

Aprendizagem 
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- Identificar alunos 

que possam 

apresentar 

dificuldades visuais 

que comprometam 

a sua 

aprendizagem e 

providenciar o 

encaminhamento à 

consulta 

oftalmológica 

 
- Comunicação às famílias 

dos alunos considerados 

suspeitos de problemas 

visuais, por meio de bilhetes, 

e posterior encaminhamento 

destes alunos, 

acompanhados de seus 

responsáveis, para 

atendimento na Clínica 

Oftalmológica, conforme 

vagas a serem 

disponibilizadas. 

- secretaria da 

escola 

- Alunos dos 1os 

e 5 os Anos, 

turno 

vespertino e 

alunos do 6º 

e7º anos, 

matutino,priorita 

riamente, e 

alunos dos 

demais Anos 

indicados pelos 

professores. 

- 

Primeiro 

Semestre 

- Retorno dos 

pais sobre as 

consultas 

oftalmológicas 

- 
 Possibilitar o maior 

-  
Coordenação e 

- 
 Secretaria de 

- 
 Alunas entre 

- 
 Março, maio e 

-  
Análise do 
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número de alunas 

(alvo da 

Campanha) sejam 

vacinadas) 

acompanhamento da 

Campanha de Vacinação 

Estado de 

Saúde do DF 

- secretaria 

da escola 

09 e 13 anos. setembro 

de 2019 

percen-tual das 

alunas 

vacinadas 

- Aprimorar conheci- 

mentos e 

compartilhar 

experiências com os 

demais 

Orientadores 

Educacionais da 

CREPPC 

- Participação das Reuniões 

de Coordenação Coletiva dos 

Orientadores Educacionais do 

Plano Piloto/Cruzeiro 

- COE 

(Coorde- 

nação 

Interme- diária 

dos OEs, 

- GOE 

(Gerência de 

OE); 

- EAPE, 

- EGOV 

(Escola de 

Governo) 

- Orientadores 

Educacionais 

da CREPPC 

- 

Semanalmente, 

às sextas feiras 

- Análise do 

envolvimento 

dos 

participantes na 

atividade. 

- Avaliação 

oral, pelos 

participantes, 

ao 

final do encontro. 
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- contribuir com o 

processo de 

transição dos 

alunos 

do 5º para o 6º Ano 

- Desenvolvimento de Projeto 

(a ser elaborado) junto às 

turmas dos 5os Anos, cujo 

professor 

aderir à proposta, que se dará 

- Professor 

(es) do 5º Ano 

que 

aderir(em) à 

proposta 

- turma(s) do 

5º Anos 

- No segundo 

semestre 

letivo 

- Observação e 

análise do 

envolvimento e 

da 

reposta dos alunos 
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orientando-os para a 

realidade da próxima 

etapa de ensino e para 

as habilidades 

necessárias para um 

melhor aproveitamento 

escolar, incentivando-os 

a avaliar e avaliar-se, 

propiciando a reflexão e 

vivência de questões 

que envolvam respeito, 

cooperação, sociabi- 

lidade, responsabili- 

dade, alteridade, 

respeito às diferenças 

sociais/individuais e 

escolha de soluções 

por meio de encontros periódicos de 

aproximadamente uma hora de 

duração, a serem coordenados pela 

orientadora educacional, na presença 

e com a colaboração do professor 

regente, em dia e horário previamente 

marcados 

- Coordenadores 

Pedagógicos 

  nas atividades 

propostas nos 

encontros por parte 

da OE e do 

professor regente; 

 
- Avaliação de 

cada encontro 

oralmente pela 

turma e pelo 

professor; 
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não violentas para 

resolução dos 

conflitos. 

     

- Valorizar e estimular os 

agentes de educação da 

escola no seu papel de 

co-educadores dos 

alunos da escola 

- realização de encontros com os 

agentes de educação utilizando 

dinâmicas e/ou leitura reflexiva de 

textos e mensagens (quando possível 

realizar este encontro em conjunto 

com os professores promovendo 

vínculos e estreitando laços) 

- diretora 

- vice-diretora 

- coordenadoras 

pedagógicas 

- apoio 

pedagógico 

(professora 

readaptada) 

Servidores da 

- Servidores da 

Carreira 

Assistência da 

escola 

- 

semestralmente. 

Observação: se a 

demanda permitir 

poderá ser 

realizado dois 

encontros no 

segundo 

semestre 

- Análise do 

envolvimento dos 

participantes na 

atividade. 

- Avaliação oral, 

pelos 

participantes, ao 

final do encontro 
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Proporcionar reflexões e 

ações relacionadas à 

valores, atitudes, 

emoções, hábitos e 

escolhas que 

contribuirão para o pleno 

desenvolvimento dos 

alunos. 

 
Atendimento às turmas do matutino, 

de 6º, 7º,8º e 9º anos e 01 turma de 

Ensino Especial, e no turno 

Vespertino, turmas do 1º ao 5º ano e 

01 turma de Ensino Especial. Para as 

turmas do 1º ao 3º ano aplicando mini 

projetos ( hábitos de higiene, valores,) 

e para turmas de 4º,5º,6º e 7º anos 

– ( valores e Projetos de vida ) – 

Temas esses norteadores do Projeto 

Político Pedagógico de nossa escola. 

Carreira 

assistência. 

 
 

Professores 

Alunos 

Coordenadores 

Supervisão 

Pedagógica Sala 

de recursos Apoio 

Pedagógico 

 
 
 

 
Alunos 

Professores 

 
 
 
 
 
 

 
As turmas serão 

atendidas mês a 

mês no decorrer 

do ano letivo. 

 
 
 
 
 

- Avaliação será 

realizada após a 

conclusão do 

trabalho do mês. 
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PLANO DE AÇÃO – SALA DE RECURSOS 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

 
PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

Promover a cultura do 
respeito às diferenças 

Propiciar situações de 
aprendizagem que 
busquem sanar ou 
minimizar as 
dificuldades do (a) 
educando (a) 
portador (a) de 
necessidades 
especiais, no Ensino 
Regular. 

Atender as 
necessidades 
específicas do (a) 
portador (a) de 
necessidades 
especiais, atuando 
com pequenos 
grupos e/ou por meio 
de 

planos educacionais 

Promoção de 
encontro nas turmas 
dos alunos inclusos. 

Identificação e 
elaboração e 
organização de 
recursos pedagógicos 
e de acessibilidade 
que diminuam e/ou 
eliminem as barreiras 
para a participação 
dos(as) 
educandos(as), 
considerando suas 
necessidades 
específicas, buscando 
sanar as dificuldades 
encontradas dentro do 
ensino regular, bem 
como possibilitar a 
aquisição de 
elementos para 
redimensionar o 
processo educacional 

Professores da sala 
de recursos. 

Professores do 
ensino regular. 

Direção e 
comunidade escolar. 

Família e 
responsáveis do 
aluno. 

 

Alunos com 
Necessidades 
Educacionais Especiais 
(ANEEs) 

O plano se 
desenvolverá ao longo 
do ano letivo de 2022, 
com reavaliações 
bimestrais. 

Ao final de cada 
encontro, será feita uma 
avaliação com os 
alunos, com 
questionários/Gráficos. 

Nas Coordenações 
Coletivas, obter junto ao 
grupo de professores, o 
desenvolvimento do 
aluno em sala de aula. 

Conselhos de classe: 
analisar se o objetivo foi 
alcançado. 
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individualizados e 
adequações 
curriculares. 

na conquista de um 
convívio mais 
harmonioso, criativo, 
superando a 
alienação dominante 
há longo tempo nas 
relações 
educacionais. 

Elaboração de planos 
de atendimentos 
educacional 
especializados (Plano 
AEE), e adequações 
curriculares que 
atenda às 
necessidades do 
aluno e que seja uma 
ferramenta para 
diminuir as 
dificuldades de 
aprendizagem, 
socialização, 
autonomia e 
independência dentro 
e fora da escola. 
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PLANO DE AÇÃO – CULTURA DE PAZ NA ESCOLA 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

AÇÕES/ 
ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

 
PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

criar um 
espaço de reflexão 
sobre a cultura de paz 
com os alunos do 
ensino fundamental, 
para a expressão 
de novas atitudes no 
cotidiano escolar. 
e fazer com que a 
comunidade escolar, 
principalmente os 
educandos, cultivem 
hábitos de cultura da 
paz e não da 
violência, para que 
possam 
conviver num 
ambiente de respeito 
e harmonia, fazendo 
com que a escola 
consiga atingir um 
dos 
objetivos principais, 
ensino aprendizagem 
de qualidade 

Reunião de Pais – 
tema: Cultura da Paz 
na escola 
Confecção do Manual 
de Convivência do 
CEF 01 do Cruzeiro 
Rodas de conversa 
sobre Regimento 
Interno e Disciplina na 
escola 
Intervenções pontuais 
Encontros Lúdicos 
com a Comunidade 
Escolar 
Promoção de Festas e 
Gincanas abordando o 
tema 
Festa Junina_tema: 
Festa Cultural da Paz 
 

Equipe gestora e 
pedagógica 
SOE 
SEEDF 

Corpo Discente 
Comunidade escolar 

Início do ano letivo e no 
decorrer 

Registro oral 
Frequência e 
participação nas 
Reuniões 
Mudança de 
comportamento 
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B - QUADRO-SÍNTESE DOS PROJETOS INDIVIDUAIS, EM GRUPOS E/OU INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA 

ESCOLA 

 

PROJETO 
 

PLANTANDO AS DIFERENÇAS - O CULTIVO ORGÂNICO E A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL NO ENSINO ESPECIAL 

OBJETIVOS 

Conscientizar os alunos e a comunidade escolar no sentido de que a vida depende do meio ambiente e que para 
continuar usufruindo dos recursos naturais precisamos mudar nossas atitudes em relação ao uso indiscriminado dos 
mesmos, cuidar do nosso planeta e melhorar nossa alimentação para termos uma vida mais longa e mais saudável. 

 

AÇÕES 

O projeto acontece na escola durante todo o ano letivo. São intercaladas aulas teóricas e práticas. Nas aulas teóricas 
estudam as plantas e suas partes, os vegetais cultivados no ambiente escolar (a forma e a época de plantio, o tempo 
de germinação e de colheita, entre outros) e os fatores abióticos que interferem no cultivo (sol, umidade, adubação, 

entre outros). 
No primeiro momento das aulas, os alunos são divididos em dois grupos: um é responsável por organizar o café da 

manhã, com produtos da nossa horta e outro que vai para a horta realizar as atividades diárias: limpeza e manutenção 
dos canteiros, organização das ferramentas, retirada de ervas daninhas, adubação, plantio, colheita, compostagem e 

poda. No segundo momento, após o intervalo acontece a parte pedagógica, com as aulas teóricas da horta e das 
demais disciplinas. 

PROFESSOR RESPONSÁVEL Professor Regente da Classe especial DI Matutino 

AVALIAÇÃO Avaliação formativa: para as aprendizagens e não das aprendizagens; Ao longo do ano letivo. 

 

PROJETO 
 

CINE COM CIÊNCIA (PD) 
 

OBJETIVOS 
Produzir vídeos cujo tema verse sobre assuntos relacionados ao universo infanto-juvenil. 
Identificar as funções dos equipamentos de filmagens disponíveis. 
Diferenciar os planos, tomadas e movimentações utilizados na linguagem cinematográfica 
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Utilizar das câmeras realizando tomadas que reproduzam os diferentes tipos de enquadramentos e de movimentações 
da câmera. 
Diferenciar num filme: “Storyline”, sinopse, argumento e roteiro. 
Realizar as descrições de um curta-metragem e Realizar a edição de um filme. 

AÇÕES 

bservar o funcionamento dos equipamentos e manipulá-los em seguida. 
Analisar um filme sob o olhar de quem o dirige. 
Experimentar as câmeras 
disponíveis, observando limitações e possibilidades de seu uso nas tomadas solicitadas. 
Analisar as descrições utilizadas numa produção cinematográfica. 
Produzir coletivamente:  storyline, sinopse, argumento e roteiro de um curta-metragem. 
Diferenciar no Software as várias 

PROFESSOR RESPONSÁVEL Professor Erizaldo 

AVALIAÇÃO 
Participação e frequência nas aulas de PD 
Produção de vídeos 
Avaliações Bimestrais 

 

 

PROJETO 
 

IDENTIDADE 

OBJETIVOS 

Interagir e socializar com seus colegas por meio de atividades relacionadas com o seu nome; 
Resgatar e conhecer a história do seu nome; 
Conhecer os vários documentos de identificação pessoal e suas utilidades (Certidão de Nascimento, Registro Geral - 
RG, Título de Eleitor, entre outros); 
Compreender a importância da Certidão de Nascimento e da Carteira de Identidade; 
Formular hipóteses sobre o tema da aula; 
Desenvolver a leitura e a escrita por meio de atividades sobre o tema; 
Desenvolver atitudes de interação, colaboração e troca de experiências em grupo. 
 

AÇÕES 
Dinâmica do espelho 
 Organizar os estudantes na roda de conversa para que todas possas se olhar e interagir. 
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 Conversar sobre a evolução dos mesmos, através de observação de fotos, de quando eram bebes e como são hoje, 
possibilitar a observação de revistar onde observem pessoas adolescentes, adultas e idosas. 
Observação e manipulação de diferentes artes visuais (tela, escultura, filme, desenhos de diferentes técnicas, obras 
entre tantos.) 
Brincar de identificar sons, vozes, da natureza, barulhos em geral, falar alto e baixo, através destas brincadeiras, chamar 
a atenção para o ato de ouvir, escutar; 
Distinguir diferentes cheiros com olhos vendados. 
Desenvolver atitudes onde o educando compreenda a importância de uma alimentação saudável. 
Estimular as rodas de conversa diariamente 
 Leitura diária de livros que estimulem a oralidade e a concentração e interesse dos alunos 
Fazer levantamento do peso, altura de cada aluno na sala de aula 
 

PROFESSOR RESPONSÁVEL 
Professores Regentes das Classes Especiais 

AVALIAÇÃO 
Avaliação formativa: para as aprendizagens e não das aprendizagens; Ao longo do ano letivo. Observação e registro. 

 

 

PROJETO 

 

DIÁLOGO ESCRITO 

OBJETIVOS 
Desenvolver uma escuta amorosa, ouvir os estudantes, demonstrar empatia e interesse nas dificuldades do momento, 
os medos, os sonhos, as possibilidades. Num espaço que promova o pensar, o agir e o transformar, permitir o 
aprofundamento destas questões com o fim de ajudá-los a aliviar as tensões, angústias, saudades, amizades, perdas. 

AÇÕES 

Encontros individuais e/ou em grupos;. 
Rodas de conversa e debates. 
Acolhimento e amparo. 
Momentos de sensibilização e escuta amorosa. 

PROFESSOR RESPONSÁVEL 
 
SOE 

AVALIAÇÃO 
Será satisfatório quando perceptível a mudança de comportamento e atitude permeada pela troca de experiências 
vivenciadas. 
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PROJETO 
 

INTERVENTIVO “APRENDENDO COM CRIATIVIDADE” 

OBJETIVOS 

Inserção de alunos em grupos de estudos adequando-os às suas capacidades intelectuais já adquiridas, beneficiando 
assim, aqueles que apresentam defasagem no processo de alfabetização e/ou avanços além do esperado para a 
série.das habilidades propostas para a série/ano em curso. 
O esperado é que possam ser incluídos no nível alfabetizado 1, conforme o nível da psicogênese. 
Desenvolver no aluno a capacidade de decodificar e interpretar os símbolos linguísticos levando-o a compreensão do 
texto. 
Desenvolver no aluno a capacidade de ler, escrever e interpretar vários gêneros textuais. 
Desenvolver a capacidade de uso da linguagem oral e escrita, ampliando a compreensão, a interpretação e a análise de 
diversos gêneros textuais, tendo a leitura como fonte de informação e ampliação de conhecimento. 
Identificar as várias linguagens (verbal e não verbal) dentro de um texto. 
Desenvolver a capacidade crítica e as habilidades de produção espontânea, utilizando situações da realidade social e do 
seu cotidiano, compreendendo e distinguindo a língua oral da escrita e seus diferentes usos culturais. 
Compreender os fatos e necessidades sociais, psicológicas e afetivas do cidadão, para ser capaz de defender e 
reivindicar direitos e deveres diante da sociedade. 
Alfabetização Matemática na perspectiva do letramento: 
Compreender os princípios fundamentais da matemática. 
Conhecer as práticas, usos e funções dos diversos conceitos e procedimentos matemáticos. 
Despertar no aluno um cidadão crítico e participativo da sociedade, interagindo com: Natureza e Ambiente; Ser Humano 
e Saúde e Recursos Tecnológicos. 
Construir a identidade social do aluno, tornando-o um cidadão crítico e participativo na sociedade: Exploração e uso 
organizado do espaço escolar; Vivência organizada das relações sociais escolares; Introdução à contagem do tempo 
cronológico; 

AÇÕES 
Organizar os reagrupamentos de alunos para atendê-los na medida das suas necessidades, nos horários e dias 
estipulados semanalmente nas reuniões da Coordenação Pedagógica. 

PROFESSOR RESPONSÁVEL 
Coordenação Pedagógica e Corpo Docente 

AVALIAÇÃO 
Avaliação formativa: para as aprendizagens e não das aprendizagens; Ao longo do ano letivo. 
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PROJETO 
 

PREVENÇÃO - CULTURA DE PAZ NA ESCOLA 

OBJETIVOS 
Aproximar a família da escola na melhoria da aprendizagem, das atitudes e comportamentos para participar ativamente 
da vida escolar de seus filhos. 

AÇÕES 

Reunião com os professores das turmas, direção, SOE, pais e estudantes;  
Apresentação com conceitos essenciais para uma boa aprendizage; 
Leitura do livro para reflexão de atitudes e comportamentos negativos praticados na escola; 
Medidas que a escola traçou para que os estudantes sigam  de forma adequada; 
Medidas traçadas com a família para melhorar a vida escolar de seus filhos na escola. 

PROFESSOR RESPONSÁVEL 
Equipes gestora e pedagógica, SOE, pais/responsáveis e estudantes.  

AVALIAÇÃO 
Serão considerados satisfatórios estes encontros com a mudança de comportamento dos estudantees, mellhorando suua 
relação com os professores e demais  funcionários da escola. 

 

PROJETO 

 

INTERVALO CULTURAL 

OBJETIVOS 

Possibilitar que os alunos criem e se expressem artisticamente por meio de apresentações e interações que promovam 
o ambiente escolar a um espaço de lazer e manifestações artísticas.  
Promover a expressão da criatividade; 
Promover um melhor entrosamento entre todos os alunos do segmento; 
Incentivar a prática de expressões artísticas; 
Promover momentos de lazer; 
Promover um ambiente escolar de harmonioso e alegre. 
 

AÇÕES 

As atividades culturais são organizadas semanalmente com base em sugestões dos próprios alunos. São desenvolvidas 
atividades como: 
trotes de fantasias, para os alunos do 9º ano, que estão no último ano do segmento; 
jogos; 
apresentações musicais; 
apresentações de dança; 
apresentações cênicas; 
rodas de conversas temáticas. 
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PROFESSOR RESPONSÁVEL 
Equipe Pedagógica e Corpo Discente 

AVALIAÇÃO 
Participação seemanal. 

 

PROJETO 

 

VALORES E VIRTUDES NA ESCOLA 

OBJETIVOS 

Refletir sobre os valores universais, amor, paz, verdade, ação correta e não violência e como aplicá-los buscando a 
construção de um mundo melhor. 
Possibilitar à comunidade escolar formas de fortalecimento da sociabilidade, desenvolvendo uma ferramenta para 
construção de uma escola humanista, que resgate o prazer de aprender, que aproxime o esforço, a confiança na 
construção de valores e conceitos que sejam significativos para a vida do educando. 
Colaborar para a promoção do processo de cultivo da solidariedade e da paz no ambiente escolar e familiar. 
Promover o fortalecimento das relações pessoais e interpessoais a fim de contribuir para a existência de uma cultura de 
paz. 
Vivenciar atitudes de paz. 
Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para a construção coletiva do conhecimento; 
Fomentar atitudes de colaboração e solidariedade; 
Favorecer a criação de espírito crítico e construtivo diante da vida cotidiana; 
Assumir, respeitar e cuidar do meio social, natural e cultural, enfocando aspectos globais e regionais; 
Respeitar e valorizar as normas de comportamentos sociais e educativas, assumir responsabilidades, respeitar sexo, 
raça, diferenças e papeis de cada um; 
Agir e desenvolver-se com autonomia; 
Estabelecer relações equilibradas e construtivas com pessoas de idades diferentes. 
Aceitar os resultados de sua atuação em competições, independentemente do êxito ou do fracasso pessoal, sem que 
isso se reverta em atitudes de rivalidade e menosprezo; 
Valorizar e respeitar a opinião de outras pessoas; 
Desenvolver capacidade de comunicação e diálogo em diferentes situações 

AÇÕES 
Utilização de textos, músicas, dramatizações, filmes, documentários, mensagens escritas e áudio visuais; 
Desenvolvimento de dinâmicas e reflexões em grupo ou individual;  
Confecção de cartazes e textos dissertativos; 

PROFESSOR RESPONSÁVEL 
Equipes gestora e pedagógica 
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AVALIAÇÃO 
Ao final de cada bimestre, os alunos farão auto avaliação do que foi produtivo e o que mudou no seu modo de pensar e 
agir diante das pessoas e da escola. Exposição de trabalhos no mural do pátio da Escola 

 

PROJETO 
 

JOGOS INTERCLASSE 

OBJETIVOS 

A realização dos jogos interclasse tem o objetivo geral de avaliar o grau de conhecimento dos alunos com relação às 
modalidades desportivas desenvolvidas nas aulas de educação física, bem como promover a interação social entre os 
alunos da escola e um ambiente  
Avaliar o grau de conhecimento dos alunos sobre as modalidades desenvolvidas. 
Promover interação social entre os alunos da escola. 
Promover atividades visando a quebra de rotina no ambiente escolar. 
Trabalhar temas dos eixos transversais. 
Incentivar a prática de atividades físicas. 
Incentivar a implementação de uma rotina saudável. 
Promover um ambiente escolar de harmonia e cooperação com o tema da Cultura da PAZ na escola. 

AÇÕES 

Atividades desenvolvidas:  
Futsal 
Queimada 
Basquete 
Voleibol 
Obs.: todos na modalidade mista por série. 
As chaves serão compostas da seguinte forma: 
- 6º A/B; 6º C; 6º D; 6º E 
- 7º A/B; 7º C; 7º D; 7º E 
- 8º A; 8º B; 8º C; 8º D 
- 9º A; 9º B; 9º C; 9º D 
Cada grupo por série irá jogando entre si até  
Os Jogos Interclasses serão realizados entre os dias 03 a 07 de outubro, durante o período normal de aulas, das 07h15 
às 12h15. 
O primeiro dia dos jogos será destinado à abertura com a apresentação da camiseta oficial dos jogos, do mascote e do 
tema do evento “Cultura da PAZ” na escola”. 

PROFESSOR RESPONSÁVEL 
Professores de Educação Física 
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AVALIAÇÃO 
Participação nos jogos e eventos desportivos. 

 

PROJETO 
 

ALUNO REPRESENTANTE 

OBJETIVOS 

Possibilitar que os alunos possam ocupar posições de liderança e exerçam ações de responsabilidade na representação 
de um grupo e exercendo a comunicação entre os alunos e os demais segmentos da escola. 
- Promover ações de liderança; 
- Promover uma melhor comunicação entre todos os segmentos da escola; 
- Incentivar a prática de ações democráticas; 
- Estabelecer a cultura do diálogo para resolução das demandas dos alunos; 
- Promover um ambiente escolar de harmonia e cooperação. 

AÇÕES 

Sensibilização dos estudantes com relação à importância do papel de liderança na representação de um grupo por meio 
de aulas, leitura de textos, debates e palestras. 
Eleição dos alunos representante, vice representante e suplente, por meio de votação feita em cada turma aonde os 
alunos serão eleitos. O professor conselheiro da turma será o mediador da votação. 
Após eleitos, a coordenação e o SOE farão uma reunião com o grupo de representantes a fim de conscientizá-los da 
missão e responsabilidade de um aluno representante. 
Apresentação dos alunos eleitos para todo o corpo docente e discente por meio de um momento solene, como a Hora 
Cívica. 
Serão realizadas reuniões bimestrais com os alunos representantes de cada turma e a equipe diretiva e SOE a fim e 
registrar as demandas pedagógicas e estruturais da escola por parte dos estudantes, para que as mesmas sejam 
encaminhadas aos professores, caso necessário ou para a criação e o desenvolvimento de novos projetos voltados às 
necessidades apresentadas. Os alunos representantes deverão buscar com seu próprio grupo de alunos (sua turma) 
sugestões de soluções para os problemas apresentados para que essas sugestões sejam repassadas à equipe diretiva 
da escola. 

PROFESSOR RESPONSÁVEL 
 

Corpo Docente e Corpo Discente 

AVALIAÇÃO 
 

Observância do cumprimento da missão de representatividade 
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C - PLANOS DE AÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO (OTP) COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA  

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - ANOS INICIAIS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
AÇÕES/ ESTRATÉGIAS 

PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

 
PÚBLICO 

 
CRONOGRAMA 

AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

Organizar as atividades 
da Coordenação 

Pedagógica levando 
em consideração o 

contexto das medidas 
sanitárias adotadas no 

DF. 

Apoio à Direção na 
implementação das 

medidas adotadas para o 
ensino presencial. 

Equipe gestora e 
pedagógica 

Comunidade 
escolar 

Início do ano letivo e no 
decorrer 

Registro oral 

Discutir os temas 
transversais propostos 

no Currículo em 
Movimento; 

Proporcionar acesso à 
diversidade cultural 

brasileira. 

Elaborar agenda de tour 
virtuais, além de listar 

sites e filmes que 
abordem as temáticas 

pertinentes 

Direção e docentes Docentes e 
discentes 

Bimestral Registro oral 

Possibilitar ao 
estudante ser atendido 
nas suas necessidades 

por meio de 
intervenções 

pedagógicas no ensino 
remoto. 

Acompanhar o 
planejamento e execução 
de recuperação contínua 

Docentes e Direção Discentes Início de cada bimestre Conversa com os 
docentes. 
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Compartilhar 
informações 

pertinentes ao 
processo educacional 

da Rede 

Participar de reuniões 
convocadas pela CRE; 

Compartilhar as 
informações com as 

equipes por meio digital. 

Direção Docentes Ano letivo Conversas nas 
Coordenações 

Coletivas 

Compartilhar os 
resultados, visando 
levantar estratégias 

para sanar as 
dificuldades 
identificadas. 

Fazer devolutiva das 
atividades avaliativas. 

Levantar estratégias para 
melhorar as habilidades. 

Direção e Docentes Docentes Início de cada bimestre. Registro oral 

Aproximar a prática 
docente das Diretrizes 

Pedagógicas, 
considerando o 
Replanejamento 

Curricular reformulado 
para o ano letivo de 

2022. 

Acompanhar o 
desenvolvimento das 

atividades docentes no 
meio virtual  

Realizar 
videoconferências para 
troca de experiências; 

  

Direção, Equipes 
especializadas e 

Docentes 

Equipe Gestora e 
Pedagógica 

Ano letivo Devolutiva dos 
participantes 

Subsidiar a prática 
docente para sanar as 

necessidades 
específicas de 

aprendizagem que 
surgirem ao longo do 

ano letivo. 

Trabalhar em conjunto 
com a OE na orientação 
às famílias no processo 
de retomada do ensino 

presencial;  
Levantar estratégias para 

que as atividades 
alcancem a todos os 

estudantes 

Docentes Discente Ano letivo Diálogo permanente 
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Apoiar os professores 
na elaboração de 

atividades pedagógicas 
avaliativas 

diversificadas. 

Acompanhar relatórios 
bimestrais propondo 
melhorias quando 

necessário. Analisar junto 
com os Docentes antes 

da entrega final; 
Acompanhamento das 
avaliações bimestrais. 

Docentes Discentes Final de cada bimestre Devolutiva dos 
docentes 

Encaminhar situações 
críticas de alunos com 

baixo desempenho 

Participar do Conselho de 
Classe. 

Direção, SOE e 
Docentes 

Docentes Final de cada bimestre Registro escrito 

 

PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA - ANOS FINAIS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

AÇÕES/ ESTRATÉGIAS PARCERIAS 
ENVOLVIDAS NAS 

AÇÕES 

PÚBLICO CRONOGRAMA AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

Organizar as atividades 
da Coordenação 

Pedagógica. 

Construir um calendário 
panorâmico anual. 

Equipe diretiva Comunidade 
escolar 

Semana Pedagógica Registro oral e 
formalização em ata. 

Discutir os temas 
transversais propostos 

no Currículo em 
Movimento; 

Proporcionar acesso à 
diversidade cultural 

brasileira. 

Elaborar agenda de 
semanas e dias temáticos. 

 Definir instituições e 
pessoas parceiras que 

contribuirão. 
Angariar parcerias. 

Equipe diretiva e corpo 
docente 

Docentes e 
discentes 

Bimestral Registro oral e 
formalização em ata. 
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Possibilitar ao estudante 
ser atendido em suas 
necessidades por meio 
de intervenções 
pedagógicas 
sistematizadas e 
intencionais. 

Acompanhar o 
planejamento e execução 
de intervenções, tais como 

reagrupamentos e 
desenvolvimento de 

projetos. 

Equipe diretiva e corpo 
docente 

Discentes Início de cada bimestre Conversa com os 
docentes e 

formalização em ata. 

Compartilhar 
informações pertinentes 
ao processo educacional 

da Rede. 

Participar de reuniões, 
cursos, oficinas e palestras 

convocadas e ofertados 
pela CRE; 

Compartilhar informações 
e replicar conhecimentos 

com as equipes. 

Equipe diretiva e corpo 
docente 

Docentes Ano letivo Conversas 
intencionais e 

propositivas, trocas de 
experiências, oficinas 

e palestras 
conduzidas pela 

coordenação 
pedagógica durante 

coordenações 
específicas e 

coletivas. 

Compartilhar e discutir 
resultados com objetivo 

de avaliar para 
reconstruir estratégias 

interventivas. 

Fazer devolutiva de 
resultados alcançados; 
Produzir e acompanhar 
respostas de relatórios 
individuais de alunos; 

Reelaborar estratégias 
para resgate de estudantes 

com defasagem nas 
aprendizagens. 

Equipe diretiva e corpo 
docente 

Docentes Durante o ano letivo e 
pontualmente após 

conselhos de classes. 

Registro oral durante 
conselhos de classes 

e formalização em ata. 
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Aproximar a prática 
docente das Diretrizes 

Pedagógicas, 
considerando o Currículo 

em Movimento e a 
BNCC 

Acompanhar o 
Planejamento Docente; 

Realizar rodas de conversa 
para troca de experiências; 

Elaborar cronograma de 
formações para as 

coordenações buscando 
parcerias internas e 

externas. 

Equipe diretiva, equipes 
especializadas e 

Docentes 

Equipe diretiva e 
corpo docente 

Ano letivo Devolutiva dos 
participantes 

Subsidiar a prática 
docente para sanar as 

necessidades 
específicas de 

aprendizagem que 
surgirem ao longo do 

ano letivo 

Acompanhar Projetos 
Interventivos; 

Definir as estratégias. 

Docentes Discentes Ano letivo Diálogo permanente 

  
Apoiar os professores na 
elaboração de atividades 
pedagógicas avaliativas 

diversificadas 

Acompanhar relatórios 
individuais de alunos 
bimestrais propondo 
melhorias quando 

necessário. 
Analisar junto com os 

Docentes antes da entrega 
final; 

Acompanhamento das 
Avaliações bimestrais. 

Docentes Discentes Final de cada bimestre Devolutiva dos 
docentes 

Encaminhar situações 
críticas de alunos com 

baixo desempenho 

Participar do Conselho de 
Classe 

Equipe diretiva, SOE e 
Docentes 

Docentes Final de cada bimestre Registro escrito 
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