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I APRESENTAÇÃO 

A educação ministrada pela escola é uma ação intencional que objetiva, principalmente, 

a formação do homem para atuar na vida ssocial e no mundo do trabalho. Para conseguir 

alcançar esse objetivo, é necessário, a criação de regras para o funcionamento e estruturação 

da escola, bem como a adoção de uma forma de planejamento das ações e decisões que 

devem representar a síntese dos anseios, projetos e necessidades dos vários sujeitos 

participantes e atuantes na escola. Entende-se esse projeto síntese da vontade coletiva, como 

sendo o projeto pedagógico da escola que aglutina em torno de sua construção e 

desenvolvimento a dimensão política e pedagógica, favorecendo o fortalecimento da unidade 

e da identidade da escola, buscando posicionar-se como instância representativa frente às 

proposições lançadas pelo sistema. 

 O Projeto Político Pedagógico é um instrumento que norteia e projeta as práticas e 

ações realizadas na instituição escolar respeitando a identidade da comunidade e tem por 

finalidade o comprometimento na construção de uma sociedade mais humana, justa e 

democrática, vendo o homem como ser social e sujeito da educação. Cabe ressaltar que a 

educação que tem como eixo a cidadania, a diversidade e a sustentabilidade humana tiveram 

inspiração nas histórias e ideias do Professor Carlos Ramos Mota, que lutou pela inclusão e 

por uma sociedade mais justa solidária e feliz. 

 De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, antever no seu art. 12, I, que “os estabelecimentos de ensino, 

respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino terão a incumbência de elaborar 

e executar a sua proposta pedagógica”.  

 Veiga (2004, p12) afirma que a construção da proposta pedagógica de uma Instituição 

Educacional se dá com o planejar a partir do que a escola pretende ou idealiza fazer, seus 

objetivos, metas e estratégias permanentes, tanto no que se refere às suas atividades 

pedagógicas, como às funções administrativas. Portanto, o projeto político-pedagógico faz 

parte do planejamento e da gestão escolar. 

 O planejamento é um modo de ordenar a ação tendo em vista os fins desejados, e por 

base conhecimentos que deem suporte ao objetivo. A questão principal do planejamento é 

então, expressar a capacidade de se transferir o planejado para a ação. Como a ação é um 

ato coletivo não só devido a nossa constituição social, como seres humanos, mas, de que o 

ato escolar de ensinar e aprender são coletivos. O envolvimento e a participação de todos é 



de suma importância, pois o planejar assim com projeto político pedagógico de uma instituição 

realizam um processo cíclico de ação-reflexão, onde jamais se finalizam, mas se 

redirecionam. 

  Paulo Roberto Padilha, diretor do Instituto Paulo Freire, em São Paulo diz que: 

``O P.P.P (Projeto Político Pedagógico) se torna um documento vivo e 

eficiente na medida em que serve de parâmetro para discutir referências, 

experiências e ações de curto, médio e longo prazo”  

A Proposta Pedagógica da Escola Classe 02 ao ser desenvolvida buscou compreender 

e identificar a realidade que circunda a Instituição, os servidores e principalmente as famílias 

dos educandos, pois, certamente, a realidade histórica e social de todos os envolvidos são 

elementos de relevância para a construção da identidade institucional.  

Toda a construção do Projeto político pedagógico da Instituição e levantamento de 

dados para a organização do mesmo, foi desenvolvido de forma democrática utilizando-se de 

questionários, reuniões e roda de conversas onde todos os segmentos foram participantes e 

atuantes no planejar das ações. Ressalta-se que os dados levantados contribuíram para 

orientar todo o organismo escolar para os fins de tratar tais indícios com a devida relevância, 

transformando-os em currículo, objeto de planejamento e potencial de aprendizagem. 

Como afirmado anteriormente a proposta pedagógica de uma escola nunca se dá por 

finalizada. A Escola Classe 02 de Ceilândia que tem como mola propulsora os avanços 

contundentes no processo de aprendizagem de nossos estudantes, com crescimento 

expressivo, respeitando a individualidade e temporalidade dos alunos. Reestabeleceu e 

complementou sua proposta pedagógica a partir das necessidades vigentes em sua 

comunidade para o ano de 2022. 

II. HISTÓRICO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

2.1. DESCRIÇÃO HISTÓRICA 

 

Em 07 de maio do ano de 1971 as instalações da escola foram entregues a antiga 

Fundação Educacional do Distrito Federal sendo inaugurada pelo então governador Hélio 

Prates.  



No ato de sua inauguração a instituição recebeu a denominação de Escola Classe 32 

de Taguatinga e teve suas atividades iniciadas em 26 de maio do ano de 1971. 

Passados cinco anos de sua inauguração a escola então intitulada de Escola Classe 

nº 32 de Taguatinga tem seu nome institucional alterado por meio de uma Resolução de Nº 

95-CD de 21 21/10/76 publicada no Diário Oficial no ano seguinte (DODF nº 30, de 11/02/77. 

Passando a denominar-se Escola Classe 02 e pertencente a cidade satélite de Ceilândia. 

A clientela atendida inicialmente por esta instituição foram os filhos dos trabalhadores 

que ajudaram na construção da nova capital do Brasil. Essas famílias vieram transferidas de 

invasões localizadas nas proximidades do Núcleo Bandeirante, e preferiram permanecer aqui 

com a esperança de encontrar novas perspectivas de vida do que voltar para sua localidade 

de origem. 

 A princípio, o funcionamento da escola se dava para o Ensino fundamental (antigo 1º 

grau) no diurno e posteriormente passou a atender, também, a Educação de Jovens e Adultos- 

EJA- no turno noturno devido a demanda local. Como na época a cidade contava com poucas 

escolas, houve a necessidade de ampliação dessa Instituição de Ensino para se adequar à 

legislação vigente, chegando a atender até 1500 alunos nos três turnos (matutino, vespertino 

e noturno). 

 Ressalta-se que a escola foi um centro de alfabetização que consistia em planejamento, 

estudo e aplicação de projetos pedagógicos transmitidos até mesmo para professores de 

outras escolas da cidade. 

 Atualmente a Escola Classe 02 de Ceilândia oferta as seguintes etapas e modalidades 

de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental -anos iniciais e Ensino Especial- anos 

iniciais. Está organizada em ciclos e tem como prioridade a excelência no atendimento de 

seus alunos e de toda a comunidade escolar. 

O histórico da Escola Classe 02 é resultado de pesquisas baseadas em atos oficiais, 

documentos e portarias que normatizam o espaço da escola e principalmente na participação 

da comunidade escolar ao longo dos anos, pois a relação das pessoas com o espaço é 

essencial para a construção do que ele é. 

“Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem 

em torno da escola, e dentro da escola, no sentido de participarem, de 

tomarem um pouco o destino da escola na mão, também. Tudo o que a 



gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho 

imenso que se põe diante de nós que é o de assumir esse país 

democraticamente”. (Paulo Freire apud MEC, 2007, p. 07) 

Baseando-se nas palavras de Paulo Freire a escola aberta para a comunidade favorece 

a transformação do meio escolar e social, trazendo para todos os agentes envolvidos nesse 

processo uma participação social, consciente e democrática. Onde a responsabilidade é de 

todos e para todos.  

É apoiada nessa ideia e por acreditar em uma educação com relevância social e em 

uma escola construída a partir da ação coletiva que a Equipe Gestora ressalta diariamente a 

importância social e histórica da escola para toda a comunidade escolar. 

 O público-alvo atendido pela Escola classe 02 de Ceilândia é em sua maioria crianças 

que residem nas proximidades da Instituição, nas quadras (QNM 19 e QNM 21 de Ceilândia 

Sul) e do setor QNL de Taguatinga Norte, alguns são do Condomínio Sol Nascente, Pôr do 

Sol, P Sul e até mesmo de Águas lindas-GO, esses encontram-se matriculados nesta escola 

por ausência de vagas nas proximidades de sua residência e outros cujos pais trabalham na 

proximidade da escola.  

 Percebe-se que a escola deve abrir espaço para participação de todos, 

conscientizando-os sobre direitos e deveres de cada indivíduo, dentro de seu segmento, com 

regras claras e o trabalho educacional planejado, para o cumprimento do currículo e 

cumprimento de metas prevista para cada ano/série dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

2.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

 No decorrer desses 51 anos, a escola passou por transformações físicas onde suas 

dependências sofreram ampliações e modificações para melhor atender as necessidades da 

comunidade escolar. Além das modificações realizadas pela Secretaria de Educação, a partir 

da descentralização dos recursos destinados às unidades escolares pelo Governo do Distrito 

Federal, os gestores que atuaram e atuam nesta instituição vêm realizando pequenas 

reformas na tentativa de conservação da estrutura física do prédio. 

 Desde a construção a estrutura física da escola não havia passado por uma grande 

reforma estrutural, apesar da necessidade e do empenho dos gestores anteriores. No decorrer 

do ano de 2018 até a presente data a escola passou por grandes benfeitorias oriundas do 



recebimento do PDAF (Programa de Descentralização Administrativa e Financeira), de 

emendas parlamentares e ações da Coordenação regional de Ensino de Ceilândia.  

Entre essas benfeitorias estruturais vale destacar que foram realizadas reformas e 

adaptações nos espaços da instituição para melhor atender a comunidade. Foram essas: 

• Substituição do piso do acesso as partes administrativas e do pátio do refeitório por 

granitina se estendendo até a entrada do portão de pedestres; 

• Remanejamento do portão de acesso dos pedestres para evitar acidentes, pois o portão 

de carros e de pedestres eram muito próximos; 

• Adequação e nivelamento na entrada da escola para acesso ao novo portão de 

pedestres com construção de rampa de acesso para cadeirantes e corrimão; 

• Reforma da cantina e depósito de gêneros alimentícios; 

• Substituição das janelas dos blocos A, B e C para melhor ventilação das salas de aula; 

• Revitalização do palco; 

• Cobertura da entrada do pátio frontal 

• Reforma do parque recreativo; 

• Construção na área verde de um espaço de convivência e de lazer para os alunos; 

• Aquisição de bens pedagógicos para proporcionar a inserção da tecnologia nas aulas 

com maior frequência. 

• Mobiliário planejado para os setores administrativo. 

• Reforma dos banheiros feminino e masculino dos alunos 

• Construção de rampa para área de recreação 

 

2.3. INFRAESTRUTURA FÍSICAS  

 A escola Classe 02 de Ceilândia, possui uma estrutura física adequada de acordo com 

a necessidade pedagógica e dos educandos, sendo organizada e distribuída da seguinte 

forma: 

Bloco A: 

• Sala de reforço e projetos; 

• Sala da SEAA/ Sala de Recursos; 

• Serviço de Orientação Educacional 

• Almoxarifado/arquivo escolar 



• Sala de Leitura; 

• 04 salas de aula; 

• Area verde  

• Parque recreativo 

Bloco B: 

• Sala de Vídeo; 

• 06 salas de aula, sendo uma desta o antigo laboratório de informática que foi desativado 

e tornou-se sala de aula; 

Bloco C: 

• Sala dos professores; 

• Copa  

• Mecanografia; 

• 05 (cinco) salas de aula; 

• Estacionamento 

Bloco Administrativo 

• Secretaria; 

• Sala dos servidores 

• Direção / Supervisão; 

• Banheiros de funcionários (masculino e feminino); 

• Cantina 

• Pátio/ Refeitório; 

• Banheiros para alunos (masculino e feminino); 

 

Outras áreas  

 

• Sala dos servidores 

•  Pátio calçado (1º aos 5º anos); 

• Pomar/área de convivência; 



• Parque e quadrinha (Educação Infantil e 1º ano) 

 

Visão da área da escola via satélite. FONTE: Google Maps 

 

2.4. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR 

 

2.4.1. PERFIL INSTITUCIONAL 

Escola Classe 02 de Ceilândia 

Localização: Área Urbana 

Endereço: EQNM 19/21 área especial – Ceilândia Sul 

Telefone: 3901 3736 

Direção Institucional (2020-2021): Diretora: Fabiana Malaquias de Mesquita 

  Vice-Diretora: Sandra Maria da Silva 

Clientela: Educação Infantil, Ensino fundamental (anos iniciais) e Ensino Especial (anos 

iniciais) 



 

2.4.2. PERFIL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

Os servidores enquanto profissionais da educação são responsáveis pela transmissão 

de valores, exemplos positivos e conhecimento cultural, pedagógico e social. Sendo assim, 

têm participação ativa na formação do cidadão, consciente dos seus direitos e deveres e são 

peças fundamentais para o sucesso e bom funcionamento da Escola Classe 02. 

Os educadores que atuam nesta instituição buscam com regularidade uma capacitação 

funcional com expectativas de refletir sobre as questões legais e históricas que sustentam a 

sua atividade, além de formações no interior da instituição que facilitem a comunicação, 

interação e atendimento de todos os envolvidos no processo educacional. 

A Equipe gestora busca favorecer e promover um ambiente salubre e harmonioso que 

vise a valorização profissional dos funcionários, buscando reconhecimento da carreira, 

qualidade da educação, gestão democrática, resultando também em melhoria da qualidade 

de vida. A efetivação da gestão democrática só se realizará com a participação de toda a 

comunidade escolar, abrindo-se assim, espaço para o debate e a troca de experiências, no 

sentido de melhorar o ambiente de trabalho, tornando-o mais construtivo e respeitoso. 

Cabe ressaltar que a Escola Classe 02 no ano de 2022 apresenta um quadro elevado 

de professores temporários, devido nos últimos quatro anos sofrer desfalques em seu quadro 

de professores regentes e não ter o número correto de vagas disponibilizadas no 

remanejamento. Os fatores que ocasionaram a queda no número de docentes nesta 

instituição são: processos de aposentadorias, readaptação e restrição funcional além de 

ausência de concurso público nos últimos 5 anos.  

Embora a mudança no quadro de docentes os educadores que estão atuando nesta 

instituição, demonstram compromisso e interesse em realizar seu trabalho com excelência. 

Buscam novas formas de atender as necessidades dos seus alunos e fazem da coordenação 

um espaço de estudo e troca de experiências. Além disso a Instituição tem promovido no 

espaço da coordenação momentos de formações continuada e de trocas de experiências em 

todos os seguimentos que compõem o corpo de servidores buscando favorece o sucesso de 

todos e a construção de ambiente harmônico e de qualificação profissional. 



 

PROFISSIONAIS DA CARREIRA MAGISTERIO  

 

• 01 (uma) diretora 

• 01 (uma) vice-diretora 

• 25 professores regentes; 

• 03(três) com restrição temporária; 

• 01(um) com readaptadas; 

• 02(dois) coordenadoras; 

• 01 (uma) Orientadora Educacional; 

• 01 (uma) Pedagoga; 

• 01 (uma) Professora da Sala de Recursos; 

 

AUXILIARES DE EDUCAÇÃO: 

 

• 01 (um) supervisor administrativo 

• 01 chefe de secretaria 

• 02 (dois) agentes de educação com funções na secretaria; 

• 01(uma) agente de educação apoio na direção; 

• 01 (um) agente de educação na Mecanografia; 

• 02(dois) agente de educação na portaria; 

• 04 (quatro) agentes de vigilância terceirizados CONFEDERAL; 

• 06 (seis) agente de limpeza e conservação-terceirizados pela empresa REAL 

2.4.2. PERFIL DOS ESTUDANTES E DA COMUNIDADE ESCOLAR  

 No ano de 2022 atenderemos alunos na modalidade de Educação Infantil, 1° e 2° 

Período- (4 e 5 anos), Ensino Fundamental- Anos iniciais do 1° ao 5° ano ( 06 a 14 anos) , 

Educação Especial (TGD- Transtorno Global do Desenvolvimento, TDAH-Transtorno Déficit 

de Atenção e Hiperatividade, DI- Déficit intelectual, DPAC– ). A escola possui atualmente um 

total de aproximadamente 412 alunos, distribuídos em 25 turmas.  

 

III - DIAGNÓSTICO DA REALIDADE DA UNIDADE ESCOLAR 

 



3.1. CARACTERÍSTICAS SOCIAIS, ECONÔMICAS E CULTURAIS DA COMUNIDADE 

 

O público-alvo atendido pela Escola classe 02 de Ceilândia é em sua maioria crianças 

que residem nas proximidades da Instituição, nas quadras (QNM 19 e QNM 21 de Ceilândia 

Sul) e do setor QNL de Taguatinga Norte, alguns são do Condomínio Sol Nascente, Pôr do 

Sol, P Sul- esses encontram-se matriculados nesta escola por ausência de vagas nas 

proximidades de sua residência e outros cujos pais trabalham na proximidade da escola. 

Percebe-se que a escola deve abrir espaço para participação de todos, 

conscientizando-os sobre direitos e deveres de cada indivíduo, dentro de seu segmento, com 

regras claras e o trabalho educacional planejado, para o cumprimento do currículo e 

cumprimento de metas prevista para cada ano/série dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A comunidade é formada por famílias na sua maioria de classe média baixa, com 

escolaridade em nível médio. A escola conta com uma comunidade participativa que 

comparece às chamadas para reuniões pedagógicas, mas ainda carece de um 

amadurecimento quanto à percepção da função da educação enquanto transformadora da 

sociedade, pois ainda acredita que a educação escolar passa apenas conhecimentos 

acadêmicos. Que se intensificou com a pandemia e o isolamento social com atraso na 

aprendizagem e aumento significativo de faltas. 

Atualmente, a escola atende aproximadamente 417 alunos no diurno, nas modalidades 

Educação Infantis, Educação Fundamental I (anos iniciais) e Ensino Especial (anos iniciais). 

Alguns desses estudantes são netos ou até bisnetos dos habitantes que ajudaram a fundar a 

cidade e em sua maioria de ex-alunos da instituição que vem acompanhando o seu 

desenvolvimento social, econômico e cultural. 

Com a contribuição de todos os profissionais inseridos no meio social escolar e 

comunidade atendida (alunos e pais e/ou responsáveis), a Instituição de Ensino tem buscado 

melhorar a escola tanto em sua parte física quanto na pedagógica, buscando parcerias e 

propostas inovadoras em prol do desenvolvimento pleno do educando. 

Dentre os projetos realizados pode-se destacar o Recreio Dirigido, Festa Cultural 

Brasileira (Junina), Festa da Família, Projeto X Plenarinha, Projeto Interventivo, Projeto de 

Cultura de Paz e Projeto Transição da Educação Infantil para o Ensino Fundamental e do 

5°ano para o C.E.F(Centro de Ensino Fundamental), Conselho de Classe participativo com 

analise de materiais individuais estabelecidos pelo corpo docente e gestão em pastas de 

acompanhamento psicogenético da língua escrita ao longo da vivência acadêmica do 

estudante na instituição, formação continuada na coordenação pedagógica. 



Será realizado o acompanhamento diário do desenvolvimento do aluno, em processo 

de aprendizagem, através de observações, de registros sistemáticos, autoavaliação e 

atividades específicas para a faixa etária. 

 

3.2. INDICADORES DO DESEMPENHO ESCOLAR  

Os Indicadores de desempenho são instrumentos de grande importância para o fazer 

pedagógico e para organização escolar, jamais devem ser utilizados somente de forma 

quantitativa, devem ser analisados e utilizados para a organização e planejamento de todas 

as ações escolares buscando alcançar sempre o sucesso escolar. 

Ao analisar e fazer uso dos indicadores educacionais os gestores e os educadores 

conseguem identificar quais são as áreas interesse e de em quais áreas os alunos apresentam 

defasagem e dificuldades, quais habilidades estão bem apuradas e o que ainda precisa ser 

aprimorado. 

Porém no contexto atual de pós pandemia a educação foi um dos setores que 

encontraram grandes desafios, pois durante este período de suspensão das aulas presenciais 

os alunos se viram distantes do sistema educacional em decorrência de dificuldades 

econômicas e principalmente pela gritante desigualdade de acesso ao ensino remoto.  Isso se 

corrobora pelos dados do IBEGE que afirmam que 30% da população brasileira não possui 

acesso internet, item básico para o ensino remoto. 

Diante da realidade após a pandemia a escolar compreendeu a importância de dar uma 

ressignificação ao processo de ensino aprendizagem visando alcançar os alunos nas mais 

diversas individualidades apresentas sem causar perda de habilidades e competências 

revisando e reforçando os conteúdos observando a individualidade e a inclusão de todos no 

processo educacional que causou lacunas que levaram um tempo maior para serem 

preenchidas.  

Para desenvolver metodologias e mecanismos para favorecer a aprendizagem e 

sucesso a instituição se apoio em indicadores escolares internos e externos para o 

planejamento sistemático do trabalho escolar. 

3.2.1. INDICADORES INTERNOS 

Uma das melhores formas de manter um bom gerenciamento nas escolas é com o 

monitoramento dos indicadores de desempenho escolar de maneira contínua. 



Dessa forma, é possível trabalhar pontos que exigem melhorias e inserir novas 

metodologias de ensino, além de continuar a investir em estratégias que mostrem resultados 

positivos. Para o ano de 2022 a escola realizou um planejamento pautado no diagnóstico 

inicial realizado por ano elaborado pela equipe pedagógica onde a intenção era evidenciar as 

fragilidades e potencialidades de cada ano para que as intervenções pedagógicas se fizessem 

claras para a elaboração do planejamento anual e para a recuperação e preenchimento das 

lacunas ocasionadas na pandemia e nas já existentes mesmo antes da pandemia. 

Destaca-se as seguintes fragilidades nesses objetivos de aprendizagens: 

1º ano: 

Português 

  1. Escrever o próprio nome e reconhecer a sua importância e sua utilidade como elemento 

de identificação pessoal. 

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

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

4. Realizar leituras por meio de gravuras, imagens (identificar as letras do alfabeto) 

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

Matemática 

2.Comparar medidas (peso, altura etc.) 

4.Reconhecer as cores primárias e secundárias. Classificar e seriar objetos e figuras de 

acordo com os comandos. 

10.Identificar o antecessor e sucessor. 

 

2º ano: 

Português 

3. Identificação do som da sílaba na palavra. 



5. Escrever palavras com estrutura silábica. 

7. Letras iniciais de palavras significativas. 

8.Análise de palavras significativas quanto a número de letras, letras inicial e final. 

9. Identificação de consoantes e vogais. 

10. Texto: verbal (escrita); não verbal (imagem) e multimodal (escrita e imagem), 

concretizados em diversos gêneros, em diferentes suportes. 

Matemática 

3. Valor posicional do algarismo. Composição e decomposição de números naturais. 

 

3º ano: 

Português 

3. Leitura e escuta de listas diversas de acordo com alguns critérios: ordem alfabética, 

contexto semântico  

6. Níveis de compreensão da leitura: objetiva, inferencial e avaliativa. 

Matemática 

2. Leitura, interpretação e análise de tabelas simples. 

5. Registro, leitura e escrita numérica de quantidades até 999. 

6. Resolução e elaboração de situações- problema envolvendo as diferentes ideias da adição 

e da subtração. 

9. Valor posicional. Sistema de numeração decimal 

 

4º ano: 

Português 



1. Identificar as características composicionais de gêneros textuais, relacionando-as ao 

assunto e ao contexto de uso. 

5 Segmentação (divisão) oral da palavra em sílabas. Identificação do som da sílaba na 

palavra. 

Ler e escrever palavras e textos utilizando diversas estruturas silábicas. 

6. Níveis de compreensão da leitura: objetiva, inferencial e avaliativa. 

7. Identificar as características composicionais de gêneros textuais, relacionando-as ao 

assunto e ao contexto de uso. 

Matemática 

1. Intervalo de tempo, uso do calendário. 

6. Resolução e elaboração de situações- problema envolvendo as diferentes ideias da adição 

e da subtração. 

 

5º ano: 

Português 

2. Identificar as características composicionais de gêneros textuais, relacionando-as ao 

assunto e ao contexto de uso. 

3. Compreender a especificidade do texto literário, lidando com seus elementos estéticos e 

discursivos. 

 5. Ler e interpretar com autonomia, textos em diversos gêneros. 

6.Segmentação (divisão) oral da palavra em sílabas. Identificação do som da sílaba na 

palavra. 

Ler e escrever palavras e textos utilizando diversas estruturas silábicas. 

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



Matemática 

3. Compreender a identificação de quantidade de algarismos e da posição por eles ocupadas. 

4. Construir e utilizar fatos básicos da multiplicação para o cálculo mental ou escrito. 

5. Registro, leitura e escrita numérica de quantidades até 999. 

6. Resolução e elaboração de situações- problema envolvendo as diferentes ideias da adição 

e da subtração. 

7. Medida de comprimento: Padronizada 

8. Figuras geométricas plana reconhecimento e características. 

9. Construir e utilizar fatos básicos da subtração para o cálculo mental ou escrito. 

10. Compreender e resolver situações-problema significativas de adição. 

 

 Outro aspecto da avaliação da diagnóstica foi o teste psicogênese segue os resultados: 

Resultados do teste da Psicogênese por ano: 

1º anos - total = 62 alunos  

PS = 46                S= 6              SA = 1     A= 3        A1 =0       A2 =0         A3=0 

 6 alunos do 1º ano não realizaram o teste, dessa maneira não foi possível os avaliar pois são 

aos faltosos ou infrequentes, mas, foram realizados os encaminhamentos necessários sobre 

este aspecto. 

 

2º anos - total = 55 alunos  

PS = 8                S= 12               SA = 11       A= 14       A1 =4      A2 =1         A3=0 



 5 alunos do 2º ano não realizaram o teste, dessa maneira não foi possível os avaliar pois são 

aos faltosos ou infrequentes, mas, foram realizados os encaminhamentos necessários sobre 

este aspecto. 

 

3º anos - total = 83 alunos  

PS = 5              S= 7              SA = 13       A= 15       A1 =16      A2 =5          A3=10   A4=3 

 2 alunos do 3º ano não realizaram o teste, dessa maneira não foi possível os avaliar pois são 

aos faltosos ou infrequentes, mas, foram realizados os encaminhamentos necessários sobre 

este aspecto. 

 Diante o quadro de isolamento social e suspensão de aulas. Houve um atraso na 

aprendizagem nota-se pelos resultados das turmas finais do 2º ciclo: 

4º anos - total = 55 alunos  

PS = 0              S= 0              SA = 0       A= 1      A1 =10      A2 =12          A3=22   A4=8 

 2 alunos do 4º ano não realizaram o teste, dessa maneira não foi possível os avaliar pois são 

aos faltosos ou infrequentes, mas, foram realizados os encaminhamentos necessários sobre 

este aspecto. 

 

5º anos - total = 70 alunos  

PS = 3              S= 0             SA = 1     A= 6       A1 =17      A2 =14          A3=18   A4=10 

 1 aluno do 5º ano não realizou o teste, dessa maneira não foi possível os avaliar pois são aos 

faltosos ou infrequentes, mas, foram realizados os encaminhamentos necessários sobre este 

aspecto.  

Diante deste quadro se faz necessário o regaste das aprendizagens. 

Algo que deve se explicitado no contexto pós isolamento é a rotatividade de aluno (grande 

número de transferência entradas e saída). Bem como um alto índice de faltas justificadas 

oralmente como: está gripado, está com mal-estar, alguém da família adoeceu e as sem 



justificativas também. Tal aspecto influencia no ensino-aprendizagem e nos dados do 1º 

bimestre. 

• Resultados das turmas de alfabetização ao fim do 1º Bimestre 

Resultados do teste da Psicogênese por ano: 

1º anos - total = 60 alunos  

PS = 31              S= 16               SA = 7       A= 4        A1 =2      A2 =0         A3=0 

  

2º anos - total = 58 alunos  

PS = 27                S= 18               SA = 4       A= 5       A1 =18      A2 =4          A3=5 

 9 alunos do 2º ano não foram avaliados pois estão em busca ativa ou não realizaram o teste 

por alguma circunstância tecnológica ou familiar. 

 

3º anos - total = 82 alunos  

PS = 2               S= 12               SA = 07       A= 17     A1 =15     A2 =10          A3=11 A4=05 

Abaixo segue o detalhamento do quantitativo de alunos de cada segmento da Instituição e 

demais marcadores importantes. 

QUANTITATIVO DE ALUNOS POR MODALIDADE 

Modalidade 
Quantidade de 

turmas 

Quantidade de 

alunos 

Ensino especial 01 02 

Educação Infantil 06 101 

Ens. Fund. – anos 

iniciais 
18 312 

Total 25 414 

 



QUANTITATIVO DE ALUNOS POR ANO 

MODALIDADE ANO/PERÍODO 
QUANTIDADE 

DE TURMAS 

QUANTIDADE 

DE ALUNOS 

Ensino especial - 

Ensino Fund. 

(anos iniciais) 

 01 02 

Educação Infantil 
1º período 04 55 

2º período 02 45 

Ens. Fund. – anos 

iniciais 

1º ano 03 62 

2º ano 03 55 

3º ano 05 78 

4º ano 03 49 

5º ano 04 68 

Total  25 414 

 

DEMAIS MARCADORES CONSIDERADOS 

MODALIDADE QUANTIDADE DE TURMAS QUANTIDADE DE ALUNOS 

Turmas inclusivas 10 14 

Correção de fluxo 00 03 
01alunos 4º ano 

02 alunos 5º ano 

Transtornos 

funcionais 
03 03 

Bolsa família 00 82 

Observação: informações sobre alunos da correção de fluxo 01aluno 5º ano (1 TDAH)  

EVASÃO ESCOLAR  

A evasão escolar é um grande desafio para as escolas, segundo a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB9394/96) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), um 

número elevado de faltas sem justificativa e a evasão escolar ferem os direitos das crianças e 

dos adolescentes. Nesse sentido, a escola Classe 02 nos últimos anos tem alcançado sucesso 

escolar nesse quesito conseguindo zerar evasão escolar.  

https://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
https://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
https://www.infoescola.com/direito/estatuto-da-crianca-e-do-adolescente/


A escola tem buscado mecanismo que favoreceram para conscientização das famílias 

sobre a importância do aluno permanecer na escola. O trabalho tem sido de todos os 

segmentos envolvidos analisando e replanejando o atendimento ao público e ofertando em 

sala, aulas dinâmicas e motivadoras, auxiliando os pais na condução e na solução dos fatores 

que induzem os alunos a faltar com frequência, fortalecendo o elo de comunicação entre 

escola e família.  

O acolhimento dos alunos e dos responsáveis em atendimentos individuais e coletivos 

onde o foco é esclarecer que a escola e lugar de socialização e de aprendizado diário e que 

um dia ausente o aluno já tem prejuízo pedagógicos e sociais e que a instrução educacional 

é libertadora e transformadora de qualquer realidade. 

A equipe gestora em conjunto com a secretaria e o serviço de orientação educacional 

fazem a busca ativa para não deixar ninguém fora da escola e todo esse trabalho tem sido 

exitoso de tal forma que a evasão escolar no presente momento já não é mais uma 

preocupação para esta Instituição, a atenção agora é fortalecer o s laços e ter o sucesso 

escolar. Sempre buscando valer-se de todos os recursos dos quais disponha para garantir a 

permanência dos alunos na escola. 

EVASÃO ESCOLAR 

 2018 2019 2020 2021 

1º período --- --- --- --- 

2º período --- --- --- --- 

1º ano --- --- --- --- 

2º ano --- --- --- --- 

3º ano --- --- --- --- 

4º ano --- --- --- --- 

5º ano --- --- --- --- 

 

RETENÇÃO 

 Na Secretaria de Educação do Distrito Federal as escolas públicas são organizadas 

em ciclos e de acordo com critérios da progressão continuada, na rede pública, só deve haver 

reprovação de alunos ao final de cada ciclo escolar. Ressalva-se alunos com excesso de faltas 

superior a 30% dos dias letivos 



 Muitos estudantes têm problemas familiares ou vivem em situação de risco, esses 

fatores são determinantes quando se fala em baixo desempenho. Por isso, é preciso promover 

a equidade de oportunidades, considerar que as diferenças de aprendizagem que se verificam 

no trabalho do dia a dia em sala de aula devem ser respeitadas. Somente por meio de 

estratégias inclusivas a diminuição e quem sabe até mesmo zerar os índices de reprovação 

serão alcançados. 

 Ë importante destacar que cada estudante tem sua especificidade em sua vivência 

escolar e vai construir sua história. Assim, para que a finalidade da retenção escolar seja 

qualitativa, as estratégias a serem seguidas devem sempre respeitar a história de vida 

do estudante. 

 Uma medida para evitar a reprovação nas escolas é investir em acompanhamento 

pedagógico daqueles alunos em eminência de reprovação, realizando reagrupamentos, 

reforço escolar, atividades diferenciadas e diversificação de atividades que promova aos 

alunos diferentes mecanismos para adquirir o conhecimento e sanar suas dificuldades 

alcançando assim o sucesso escolar. 

 Essas alternativas têm que ser pensadas tendo em vista que a reprovação é um 

fracasso também da escola, muito mais do que do aluno. Engana-se quem pensa que uma 

escola é boa quando reprova alunos. 

RETENÇÃO 

 2018 2019 2020 2021 

1º ano 01 01 --- --- 

2º ano -- --- --- --- 

3º ano 20 12 --- 22 

4º ano 01 01 --- ___ 

5º ano -- 03 --- 02 

Os alunos retidos no 1º ano e no 4º ano foram em decorrência de excesso de faltas e no ano de 

2020 em decorrência da pandemia não ocorreu retenção. 

 

3.2.2 INDICADORES EXTERNOS  

 

IDEB – RESULTADOS E METAS 



 

O IDEB funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da 

qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade 

pode se mobilizar em busca de melhorias. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e reúne, 

em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade 

da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. 

A perceptível que desde a criação do IDEB a educação no Brasil apresentou 

significativos avanços, podemos verificar que ao longo dos anos cada competência e etapa 

escolar cresceram e desenvolveram mecanismos para fortalecer a permanência do aluno na 

escola e a qualidade do ensino. No ano de 2019 o IDEB nos anos iniciais atingiu a meta, 

cresceu e alcançou 6,0. 

Na Escola Classe 02 de Ceilândia o índice do IDEB é utilizado como ferramenta capaz 

de aprimorar o ensino e buscar qualificar cada vez mais o atendimento aos discentes e o 

planejamento pedagógico de cada ano, pois ao analisar o rendimento e a proficiência dos 

alunos nas avaliações desenvolvidas pelo Instituto a escola repensa suas ações pedagógicas, 

estabelecendo metas e buscando compreender se as ações pedagógicas desenvolvidas na 

escola estão favorecendo ou não o sucesso e qualidade no ensino. 

IDEB 2019 

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS 

2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

4,2 3,9 5,0 5,1 5,7 5,2 5,4 6,7 4,2 4,6 5,0 5,2 5,5 5,8 6,0 6,3 

 



 

 

AVALIAÇÃO NACIONAL DA ALFABETIZAÇÃO – ANA 

 

 De acordo com INEP a aplicação da Ana é realizada com intuito de apreciar como os 

educandos das escolas públicas, do 3º ano do ensino fundamental se desempenham nos 

aspectos de leitura e escrita em Língua Portuguesa e Matemática. 

Os resultados anexados abaixo correspondem a dados retirados do portal do INEP- 

Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e demonstram o 

desempenho da escola Classe 02 de Ceilândia em leitura, em matemática e escrita. 

 Ressalta-se que o resultado é referente as avaliações aplicadas no ano de 2016 sendo 

estes os últimos resultados encontrados desta instituição no site/portal INEP. 

 

 

 

 

QUANTIDADE DE ALUNOS QUE REALIZARAM A AVALIAÇÃO 



 

 

DESEMPENHO EM LEITURA 

 

DESEMPENNHO NA ESCRITA 

 



 

 

DESEMPENHO EM MATEMÁTICA 



 

 

 

PROVA BRASIL 



 

 A Prova Brasil é uma avaliação realizada com alunos dos 5º anos (4ª série) e 9º ano 

(8ª série) do Ensino Fundamental das escolas públicas e tem como objetivo verificar a 

qualidade do ensino nas escolas das redes públicas quanto a aprendizagem dos educandos 

na língua Portuguesa e Matemática. Os dados coletados nessa prova servem como subsídios 

para as instituições avaliarem o trabalho pedagógico desenvolvido na escola e realizarem um 

planejamento que priorize a melhoria do trabalho institucional e a qualidade do ensino na 

escola visando garantir transmitir aos educandos uma educação de excelência. 

Os resultados anexados abaixo correspondem a dados retirados do portal do INEP- 

Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e demonstram o 

desempenho da escola Classe 02 de Ceilândia no ano de 2017. 

QUANTIDADE DE ALUNOS QUE REALIZARAM A PROVA BRASIL 

 

DESEMPENHO EM LÍNGUA PORTUGUESA -LEITURA 

 

OBSERVAÇÃO: A descrição dos níveis encontra-se nos anexos deste documento. 

IV FUNÇÃO SOCIAL 

Nos dias atuais, pensar em educação requer uma visão ampla e de certo modo como 

algo inacabado e sem modelo ideal, que deve ser construído com base na vivência diária, e 

nas diversas situações e relações que ocorrem no dia-a-dia da escola. Com isso, acreditamos 



e vemos a escola como uma possibilidade de participação, socialização, desenvolvimento, 

integração, aquisição e aprofundamento do conhecimento nos diversos ramos do saber 

humano, bem como a preparação de novos membros para viver e se integrar na comunidade, 

para enriquecê-la e transformá-la, tornando-a cada vez melhor e mais humana. 

Espera-se também, criar na escola um ambiente de discussão onde os educandos 

possam desenvolver suas percepções de mundo por meio de conversas, questionamentos, 

respeito e consciência ao meio em que está inserido e ao próximo, e não apenas por quadros-

negros, livros e avaliações. 

Segundo Barbosa (2009), desde muito pequenas, as crianças fazem atividades na vida 

cotidiana, ensinadas por suas famílias: são saberes, conhecimentos, hábitos e valores. Esse 

conjunto de atividades molda um modo de ser, de fazer e de estar de seu grupo social. O 

ingresso nas práticas da vida social é uma tarefa das famílias e das escolas”. 

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

Distrito Federal, a Escola Classe 02 de Ceilândia, compreende que a democratização das 

práticas sociais, requer relações de cooperação e solidariedade, envolvimento coletivo de 

todos os sujeitos, para a construção de conhecimentos e identidade em nossos estudantes. 

O desenvolvimento da autonomia cognitiva e social ocorrerá com ações concretas que 

nortearão as práxis pedagógica. O educando assumirá o papel de autor social de seu processo 

de aprendizagem, rompendo com os mecanismos de exclusão social e desenvolvendo 

atitudes individuais e coletivas, respeitando as diferenças, para que possa interagir em todos 

os espaços, inclusive na escola. Pois como afirma Moreira ainda que a escola não mude o 

mundo, está pode ajudar o aluno a compreender como o mundo opera, o que é condição 

indispensável para o convívio social no mundo globalizado em que vivemos. 

V– Missão da Unidade Escolar 

 

A missão da SEEDF é  

Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática, 

voltada à formação integral do ser humano para que possa 

atuar como agente de construção científica, cultural e política 

da sociedade, assegurando a universalização do acesso à 



escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso 

escolar de todos os estudantes. (PPP Carlos Mota, p25). 

Assim sendo a missão da Escola Classe 02 de Ceilândia é a tradução dos anseios de 

toda comunidade escolar (equipe gestora, pais e/ou responsáveis, professores, apoios 

técnicos e administrativos), por essa razão deve ser construída coletivamente, contemplando 

as propostas que são diversas pela especificidade da escola. Pretendendo atingir a melhoria 

na qualidade de ensino e disponibilizar ambientes com recursos materiais e humanos, para 

garantir um percurso formativo de sucesso para as crianças e os estudantes, como também 

para cumprir o seu compromisso com a sociedade. 

VI– Princípios Orientadores da Prática Educativa 

A função primordial da educação já não pode ser adaptar o 

aluno a uma ordem já existente fazendo com que assimile os 

conhecimentos e o saber destinados a inseri-lo em tal ordem, 

como procederam gerações anteriores, mas, ao contrário, 

ajudá-lo a viver num mundo que se transforma em ritmo sem 

precedente histórico tornando-o capaz de criar o futuro e de 

inventar possibilidades inéditas. (LUCKESI, 2005) 

 

Assim, não se pode negar que a conjuntura social, na qual todos estão imersos, amplia 

o papel e o significado da educação escolar, exigindo que a escola tenha condições mínimas 

de responder aos anseios da sociedade na formação do indivíduo para a vida. Para conseguir 

alcançar esse objetivo, é necessário, a criação de regras para o funcionamento e estruturação 

da escola, bem como a adoção de uma forma de planejamento das ações e decisões que 

devem representar a síntese dos anseios, projetos e necessidades dos vários sujeitos 

participantes e atuantes na escola. 

“Uma proposta pedagógica consistente, que reflita o pensamento e a identidade de 

todos os membros da Escola, mobiliza seus agentes, desenvolve lideranças, aprimora 

competências, melhora desempenhos e estabelece valores humanos” (Currículo da Educação 

Básica das Escolas Públicas do D.F.). 

O apoio coeso de todos os profissionais inseridos no âmbito escolar e com a liderança 

efetiva da equipe gestora, possibilitando a efetivação da gestão democrática. 



De acordo com o Currículo em Movimento, (pag. 14), a Educação Integral para as escolas 

públicas do Distrito Federal pretende a equalização social ao cumprir a função de preparar os 

indivíduos para uma participação responsável na vida social. É importante destacar que as 

atividades pedagógicas precisam contemplar aspectos psicomotores, cognitivos, afetivos, 

intuitivos e socioculturais integrados às experiências da vida, o que permite a “Integralidade” 

na formação do educando. 

A palavra currículo, em seu significado tem como sinônimo as palavras direção e 

movimento. Partindo dos sinônimos de currículo é possível descrever a importância deste para 

o trabalho pedagógico, é o currículo que direciona a construção de uma Proposta pedagógica 

respeitando a realidade em que a escola está inserida. 

No Currículo os conteúdos são destacados, porém não se apresentam de uma forma 

fechada permite ao docente transcender os muros da escolar e valorizar os saberes já 

existentes em cada aluno a partir de sua realidade. O Currículo em Movimento caracteriza 

bem as novas perspectivas sócio pedagógicas em que a escola está inserida, transparece a 

heterogeneidade social vigente em que vivemos e deixa nítido a interdisciplinaridade dos 

componentes curriculares e a visão panorâmica e contextualizada que o conhecimento da vida 

e do mundo propõe. 

A interdisciplinaridade começou a ser abordada no Brasil a partir da Lei de Diretrizes e 

Bases Nº 5.692/71. Desde então, sua presença no cenário educacional brasileiro tem se 

tornado mais presente e, recentemente, mais ainda, com a nova LDB Nº 9.394/96 e com os 

Parâmetros. Além da sua grande influência na legislação e nas propostas curriculares, a 

interdisciplinaridade tornou-se cada vez mais presente no discurso e na prática de 

professores. 

A utilização da interdisciplinaridade como forma de desenvolver um trabalho de 

integração dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas de conhecimento é uma das 

propostas apresentadas pelos PCN`s que contribui para o aprendizado do aluno. Apesar 

disso, estudos têm revelado que a interdisciplinaridade ainda é pouco conhecida. 

É possível a interação entre disciplinas aparentemente distintas e outras áreas como 

Orientação Educacional, Sala de Recursos, Sala de Apoio, Equipes Especializadas de Apoio 

e Aprendizagem, outras. Esta interação é uma maneira complementar ou suplementar que 

possibilita a formulação de um saber crítico reflexivo, saber esse que deve ser valorizado cada 

vez mais no processo de ensino aprendizagem. É através dessa perspectiva que ela surge 



como uma forma de superar a fragmentação entre as disciplinas. Proporcionando um diálogo 

entre estas, relacionando-as entre si para a compreensão da realidade. A interdisciplinaridade 

busca relacionar as disciplinas no momento de enfrentar temas de estudo. 

Segundo Libâneo (1994), o processo de ensino se caracteriza pela combinação de 

atividades do professor e dos alunos, ou seja, o professor dirige o estudo das matérias e 

assim, os alunos atingem progressivamente o desenvolvimento de suas capacidades mentais. 

É importante ressaltar que o direcionamento do processo de ensino necessita do 

conhecimento dos princípios e diretrizes, métodos, procedimentos e outras formas 

organizativas. 

Ela implica na articulação de ações disciplinares que buscam um interesse comum. 

Dessa forma, a interdisciplinaridade só será eficaz se for uma maneira eficiente de se atingir 

metas educacionais previamente estabelecidas e compartilhadas pelos atores da unidade 

escolar. 

O desenvolvimento de projetos é uma prática educacional rica em possibilidades 

formativas pelo caráter que assume no trabalho escolar, pois possibilita a participação dos 

estudantes que não apresentam necessidades de aprendizagem e que poderão atuar como 

ajudantes no desenvolvimento das atividades previstas. Em virtude das necessidades e novas 

perspectivas da sociedade atual, a gestão eficaz da educação não pode esta desvinculada 

dos mecanismos legais e institucionais e de um planejamento coeso e coletivo. 

Diante dessa premissa, o Projeto Pedagógico da EC 02 foi elaborado encontra-se em 

consonância com os documentos e referenciais que a educação possui no âmbito estadual e 

federal. 

O aspecto pedagógico revela-se na definição das ações e das características 

necessárias às escolas para alcançarem os objetivos projetados, ou seja, refere-se ao 

planejamento do processo de ensino-aprendizagem. Como a educação ministrada pela escola 

é uma ação intencional que objetiva, principalmente, a formação do homem para atuar na vida 

social e no mundo. 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

• Princípios éticos: Referem-se à valorização da autonomia, da responsabilidade, da 

solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, 

identidades e singularidades. 



• Princípios políticos: Referem-se à garantia dos direitos de cidadania, o exercício da 

criticidade e do respeito à democracia A criança, produtora e consumidora de cultura, é 

participante da vida social, modifica e é modificada pelas interações que estabelece com o 

outro, com a cultura e com o ambiente, por meio de múltiplas linguagens. 

• Princípios estéticos: Referem-se à valorização da sensibilidade, da criatividade, da 

ludicidade e da pluralidade de manifestações artísticas e culturais. 

VII– Fundamentos Teórico-metodológicos Norteadores da Prática Educativa 

 O currículo em movimento tem como base teórico-metodológica Pedagogia Histórico-

Crítico e Psicologia Histórico-cultural que priorizam o contexto social e realidade dos alunos. 

Dessa maneira, o PPP também deve trilhar esses pressupostos: 

A Pedagogia Histórico-Crítica 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... 

Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, o estudo dos 

conteúdos curriculares tomará a prática social dos estudantes como 

elemento para a problematização diária na escola e sala de aula e 

se sustentará na mediação necessária entre os sujeitos, por meio da 

linguagem que revela os signos e sentidos culturais. 

(SEEDF,2018.31-32) 

 

VIII. ORGANIZAÇÃO DO TARBALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

8.1 ORGANIZAÇÃO ESCOLAR, DOS TEMPOS E ESPAÇOS 

 

O trabalho pedagógico realizado pelos professores será organizado por ciclos. Na 

organização de ciclos, a ordenação do conhecimento se faz em espaços de tempo maiores e 

mais flexíveis, que favorecem o trabalho pedagógico diversificado e integrado, necessário em 

qualquer sistema de ensino democrático que ao acolher indistintamente a comunidade, inclui 

estudantes de diferentes classes sociais, estilos e ritmos de aprendizagem. 



Os Ciclos de Formação já foram experimentados em países como a Espanha, Bélgica, 

França (Miranda, 2009), no Brasil é legitimado pela Lei de Diretrizes e Base da Educação 

Nacional (9394/96), no artigo nº 23 prevê como forma de organização escolar. 

A princípio está fortemente ligado a necessidade de responder aos altos índices de 

reprovação e evasão escolar. Cunha (2012, p. 7) apresenta os ciclos como opção das 

reformas educacionais no país e como uma orientação presente nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) de 1997, segundo ele: “os PCNs trazem orientações gerais para o processo 

de ensino-aprendizagem no ensino fundamental, que ratificam que essa estrutura (ciclada) 

possibilita trabalhar melhor com as diferenças e está coerente com os fundamentos dos 

psicopedagógicos.” 

A Escola Classe 02, numa perspectiva da inclusão, atenderá a seguinte clientela em 

2020: alunos do 1º Ciclo (1º e 2º período da Educação Infantil) e 2º Ciclo, 1º e 2º Blocos, 

contando com o Serviço Especializado de Apoio a Aprendizagem (SEAA), do Serviço de 

Orientação Educacional (SOE) e Sala de Recurso. Todos estes serviços de apoio contribuem 

intensamente para que a rotina escolar seja bem desenvolvida e as necessidades específicas 

atendidas e sanadas. 

Esta Unidade de Ensino aderiu à proposta de ciclos em 2013 e desde o início vivenciou 

modificações estruturais nos modos de trabalho e atuação pedagógica. Experiências, como o 

reagrupamento já estão consolidadas na rotina escolar e contribuem para o entendimento 

geral das intervenções necessárias. 

Enquanto organização curricular a Educação Infantil é pautada pelos seguintes eixos 

integradores: Educar e Cuidar / Brincar e Interagir assim os campos de experiências vão 

desenvolvem um contexto educativo. Além da divisão curricular bimestral na agenda da escola 

que facilita o trabalho pedagógico. 

Segue Plano de ação Projetos da Educação Infantil PPP e a divisão bimestral no item 

XVII em anexo. 

 

8.2. RELAÇÃO ESCOLA-COMUNIDADE 

Pretende-se sempre estreitar o vínculo família-escola e comunidade a fim de contribuir 

para o desenvolvimento integral da criança, considerando a sua família como parte essencial 



e significativa do processo de aprendizagem. A promoção da interação família e escola, por 

meio da realização do Projeto Família e Escola: Caminhando juntos, com palestras de temas 

atrativos de interesse dos pais e/ou responsáveis e conforme a necessidade escolar, 

realização da Festa da Família, Festa Cultural e Gincana. Como também as campanhas de 

sensibilização como: Maio-Laranja, Setembro-amarelo, Outubro-rosa, Novembro-azul entre 

outros. 

• Certificação das famílias modelos em acompanhamento escolar, oficinas, dentre outras 

ações planejadas junto aos sujeitos envolvidos no meio social escolar. Além do 

acompanhamento das faltas. 

 

8.3. ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DISPONÍVEIS NA INSTITUIÇÃO  

As escolas devem garantir condições de acesso, participação, permanência e 

aprendizagem de todos os alunos. Além disso, o PPP deve institucionalizar o atendimento 

educacional especializado. Isso permite a participação das crianças com deficiência nas 

diversas atividades promovidas pela escola. 

A inclusão escolar é um dos pilares mais importantes para a construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária, que respeita e acolhe a diversidade e que ajuda a superar 

os preconceitos ainda existentes. Assim, é possível construir uma comunidade segura, livre, 

plural e solidária. 

 A escola pode transformar-se em um agente para mobilizar esforços e debater a 

inclusão por meio de experiências, referências e ações que podem ser de curto, médio ou 

longo prazo — desde que seja sempre acessível a toda comunidade escolar. Pretendemos 

atentar ao fato de que todos os alunos são únicos, portanto, devem ser atendidos em suas 

necessidades e potencialidades, sem rótulos ou discriminação, realizando adequação 

curricular aos atendidos pela Sala de Recursos do Ensino Especial e através de trabalho 

diversificado cotidianamente em sala de aula. 

 De acordo com o Currículo em Movimento, a Educação Básica fundamenta-se nos 

princípios da equidade, do direito à dignidade humana, na educabilidade de todos os seres 

humanos, independentemente de comprometimentos que possam apresentar, no direito à 

igualdade de oportunidades educacionais, à liberdade de aprender e de expressar-se e no 

direito a ser diferente. Prevê a formulação de políticas públicas educacionais reconhecedoras 



da diferença e da necessidade de condições distintas, para a efetivação do processo 

educacional. Essa previsão se encontra respaldada desde a garantia em Carta Magna 

(Constituição Federal, 1988), que assegura em seu artigo 1°, incisos II e III, a cidadania e a 

dignidade da pessoa humana como Fundamentos da República que, em seu artigo 3º, inciso 

IV, estabelece a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação, como um dos objetivos da República.  

 O aluno Portador de Necessidade Educacional terá seu atendimento, observada à 

adequação curricular, onde poderá ocorrer:  

I - -Introdução ou eliminação de conteúdos, considerando a condição individual do estudante;  

II - Modificação metodológica dos procedimentos, da organização didática e da introdução de 

métodos;  

III - Flexibilização da carga horária e da temporalidade, para desenvolvimento dos conteúdos 

e realização das atividades;  

IV - Avaliação e promoção com critérios diferenciados, em consonância com a proposta 

pedagógica da instituição educacional, respeitada a frequência obrigatória.  

 Sabendo que, as pessoas com altas habilidades formam um grupo heterogêneo, com 

características e habilidades diversificadas; que diferem uns dos outros, de acordo com as 

pesquisas, esta instituição educacional considera essencial encorajá-los e atendê-los para o 

desenvolvimento de suas potencialidades logo em seus anos iniciais, tendo em vista que a 

maioria desses estudantes demonstra um padrão desigual de desenvolvimento cognitivo, 

expresso em diferenças entre o desenvolvimento intelectual e o emocional ou psicomotor. 

  

 Queremos que o nosso educando seja capaz de:  

• Sentir indignação diante de injustiças e de perda da dignidade humana;  

• Apresentar companheirismo e solidariedade nas relações entre as pessoas; bem como 

respeito às diferenças culturais, raciais e estilos pessoais;  

• Planejar atividades e dividir tarefas, tendo disciplina no trabalho e no estudo;  



• Demonstrar sensibilidade ecológica e respeito ao meio ambiente, utilizando os recursos 

naturais de maneira sustentável;  

• Praticar o exercício permanente da crítica e da autocrítica, bem como a criatividade e o 

espírito de iniciativa diante dos problemas;  

• Sonhar, partilhar o sonho e as ações de realizá-la;  

• Demonstrar atitude de humildade, mas também de autoconfiança;  

• Cultivar hábitos saudáveis de alimentação e praticar exercícios físicos para manter a saúde 

física. 

8.3.1 ATUAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO À APRENDIZAGEM – SEAA 

Pedagoga: Maria do Socorro 

Psicóloga: Carência 

Atende os estudantes com dificuldades de aprendizagem, problemas com 

comportamento e dificuldade na linguagem. As principais atribuições do SEAA são: 

• Orientar as ações dos professores e de outros profissionais da educação para o 

planejamento de intervenções educacionais adequadas à situação escolar do aluno; 

• Promover estudos de casos nas situações em que haja necessidade de adequação ou de 

mudanças de atendimento dos alunos que já tenham sidos avaliados pelo SEAA possuam 

Relatórios de Avaliação e Intervenção Educacional; 

• Criar um espaço de escuta do discurso dos professores, para conhecer suas concepções e 

suas expectativas a respeito dos desempenhos escolares dos estudantes; 

• Avaliar de maneira contextual os estudantes para encaminhamentos necessários, sendo que 

no caso dos Centros de Ensino Especial, será realizada a avaliação funcional, podendo contar 

com a participação de outros profissionais do contexto escolar; 

• Participar da elaboração da Proposta Pedagógica; 



• Participação, em conjunto com os demais profissionais da Instituição Educacional, nas 

atividades de planejamento e de avaliação do trabalho: coordenações coletivas, semana 

pedagógica, Conselhos de Classe, reuniões extraordinárias, dentre outras; 

• Observação da dinâmica em sala e dos demais contextos educativos; 

• Elaborar documentos e Relatórios de Avaliação e Intervenção Educacional apresentando a 

conclusão de cada caso e indicando as possibilidades de atuação pedagógica no âmbito da 

Secretaria de Educação do Distrito Federal. 

 

8.3.2. ATUAÇÃO DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL – SOE 

SOE (Serviço De Orientação Educacional) 

Orientadora Educacional: Michelle Languedey Martins 

Atende estudantes com dificuldades de adaptação as regras de aprendizagem relacionadas 

aos hábitos de estudos, problemas de acompanhamento familiar ou negligência e/ou 

situações esporádicas. São atribuições do Pedagogo-Orientador Educacional: 

I - Participar do processo de elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP da unidade 

escolar; 

II - Elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Orientação Educacional na 

unidade escolar; 

III - participar das coordenações pedagógicas coletivas da unidade escolar visando à 

organização do trabalho pedagógico; 

IV - Planejar, implantar e implementar as ações da Orientação Educacional na unidade 

escolar; 

V - Realizar ações integradas com a comunidade escolar considerando os Eixos Transversais 

do Currículo; 

VI - Discutir, com a equipe e na equipe, o currículo e o processo de ensino e aprendizagem 

ante à realidade socioeconômica do estudante; 



VII - analisar com a equipe pedagógica as contradições da unidade escolar e as diferentes 

relações que exercem influência na aprendizagem; 

VIII - contribuir para as melhorias do processo de ensino e aprendizagem na unidade escolar; 

IX - Estruturar o seu trabalho a partir da análise crítica da realidade social, política e econômica 

do contexto escolar; 

X - Fundamentar sua ação na opção teórica do Currículo da Educação Básica; 

XI - contribuir na identificação e na reflexão, junto à comunidade escolar, dos fatores que 

interferem no processo de ensino e de aprendizagem; 

XII - coordenar o processo de informação educacional e profissional sobre o mundo do 

trabalho auxiliando na elaboração do projeto de vida do estudante; 

XIII - supervisionar estágio na área de Orientação Educacional; 

XIV - participar da identificação e/ou do encaminhamento de estudantes que apresentem 

dificuldades no processo de ensino e aprendizagem; 

XV - Apoiar e subsidiar os órgãos colegiados, como Conselho Escolar, que necessitem de 

ação articulada com a Orientação Educacional; 

XVI - articular ações em parceria com as redes sociais e outros setores da SEEDF; 

XVII - participar de programas de formação continuada com o objetivo de fomentar a práxis 

educativa; 

XVIII - elaborar e apresentar relatórios periódicos e fornecer dados dos resultados das ações 

da Orientação Educacional; 

XIX - emitir parecer técnico sobre assuntos de sua competência; 

XX - Participar do processo de conhecimento da comunidade escolar, identificando suas 

potencialidades, seus interesses e suas necessidades; 

XXI - articular ações junto à EEAA e à Sala de Recursos na promoção de uma educação 

inclusiva a fim de contribuir para a superação de dificuldades de aprendizagem; 



XXII - desenvolver ações e práticas de mediação e conciliação de conflitos, em parceria com 

a equipe gestora e com a equipe pedagógica;  

XXIII- implementar no projeto político pedagógicos práticas para atender às características 

dos estudantes com deficiência; (Incluído pela Portaria 180 de 30 de maio de 2019, publicada 

no DODF 102, de 31/5/2019, páginas 15 a 17.) 

XXIV - desenvolver práticas pedagógicas visando ao enfrentamento 

do bullying e de toda a forma de violência e discriminação; (Incluído pela Portaria 180 de 30 

de maio de 2019, publicada no DODF 102, de 31/5/2019, páginas 15 a 17.) 

XXV - elaborar relatório a ser encaminhado ao Conselho Tutelar sobre os casos previstos 

neste Regimento e no Estatuto da Criança e do Adolescente. (Incluído pela Portaria 180 de 

30 de maio de 2019, publicada no DODF 102, de 31/5/2019, páginas 15 a 17.) 

 

8.3.3. ATUAÇÃO DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE/ SALA DE 

RECURSOS 

O Atendimento Educacional Especializado/Sala de Recursos caracteriza-se como 

serviço de natureza pedagógica conduzido por professor especializado, que suplementa, no 

caso de estudantes com Altas Habilidades/Superdotação, e complementa, no caso de 

estudantes com deficiência e Transtorno Global do Desenvolvimento - TGD, o atendimento 

educacional realizado em classes comuns em todas as etapas e modalidades da Educação 

Básica. São atribuições do professor do AEE: 

I - Elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de AEE na unidade escolar; 

II - Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos estudantes da 

Educação Especial; 

III - elaborar e executar Plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

IV - Organizar o tipo e o número de atendimentos aos estudantes na sala de recursos 

multifuncionais, que se subdivide em generalista e específica; 



V - Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade na sala de aula comum, bem como em outros ambientes da unidade escolar; 

VI - Estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e 

na disponibilização de recursos de acessibilidade; 

VII - orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade 

utilizados pelo estudante; 

VIII - orientar o uso da tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais 

dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação; 

IX - Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade, e das estratégias 

que promovem a participação dos estudantes nas atividades escolares. 

8.3.4. ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR 

O profissional de apoio escolar exerce uma das atividades de grande importância no 

espaço escolar, pois os alunos são seres individuais e cada um apresenta processos de 

desenvolvimento e limitações variadas, onde em atividades rotineiras necessitam de auxílio e 

de intervenções mais especificas e individualizadas. 

De acordo com a da LBI(Lei Brasileira de Inclusão 2015), a figura do profissional de 

apoio deve exercer atividades de alimentaçãocuidados pessoais e locomoção, bem como na 

inclusão pedagógica do estudante com deficiência, sob a forma de acompanhamento 

individualizado e de promoção, em caráter geral, da inclusão na instituição de ensino.  

Segundo a Lei Brasileira de Inclusão 2015 – LBI o apoio escolar é 

XIII –pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene e locomoção do 

estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se 

fizer necessária, em todos os níveis e modalidade de ensino, em instituições 

públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados 

com profissões legalmente estabelecidas. 

Cabe complementar que o profissional de apoio escolar não é um monitor ou um auxiliar 

do professor. O professor é sempre o responsável pela avaliação, planejamento, pelas 

atividades e pelas intervenções que o estudante necessita. Esta função não pode ser 



delegada ao profissional de apoio. Este profissional deve auxiliar na continuidade das 

mediações durante as atividades e compartilhar com os professores suas observações para 

colaborar na discussão de caso para ampliar a acessibilidade deste estudante ao conteúdo e 

sua participação nas atividades escolares. 

Nos documentos que estabelecem o profissional de apoio escolar não menciona a 

formação necessária para os profissionais de apoio no âmbito da educação formal junto aos 

alunos da modalidade Educação Especial. O documento se detém a abordar quais atividades 

cabem ao profissional de apoio no contexto escolar, deixando bastante claro que as 

atribuições de tal profissional não têm relação com a dimensão pedagógico, não há exigência 

de formação na área pedagógica. Para isto o profissional deve receber informações 

importantes sobre as condições reais de desenvolvimento deste aluno, se apresenta alguma 

restrição ou orientações específicas de profissionais da área clínica (fisioterapeuta, 

fonoaudiologia entre outros) 

Outro papel importante deste profissional é alternar a mediação mais intensiva e direta 

com o estudante com períodos de distanciamento permitindo que este estudante desenvolva 

suas próprias relações com seus colegas, busque alternativas para resolver seus problemas 

e se inclua de forma mais efetiva na turma. 

8.4. METODOLOGIAS DE ENSINO ADOTADAS 

 Dentre as estratégias de ensino que a Pandemia de Covid-19 trouxe oportunidade de 

aprendizagem para escola as que serão utilizadas será: 

Canais de pesquisas: 

Escola digital - Link: https://escoladigital.org.br 

Educopédia - http://www.educopedia.com.br/ 

Edukatu - https://edukatu.org.br/ 

Canais de vídeos: 

Youtube  

Link: https://www.youtube.com/channel/UCs_n045yHUiC-CR2s8AjIwg 

http://www.educopedia.com.br/
https://edukatu.org.br/
https://www.youtube.com/channel/UCs_n045yHUiC-CR2s8AjIwg


Redes sociais como forma de comunicação como Instagram, TiKToK, Canva 

Coordenação com formação via meet ou zoom. 

Formulários dos googles para vários tipos avaliação entre elas institucional entre outros meios. 

8.5. PLANO DE AÇÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

São atribuições do Coordenador Pedagógico: 

I - Elaborar, anualmente, Plano de Ação das atividades de Coordenação Pedagógica na 

unidade escolar; 

 II - Participar da elaboração, da implementação, do acompanhamento e da avaliação do 

Projeto Político Pedagógico - PPP da unidade escolar 

Colaborar na execução das ações pedagógicas previstas no PP da escola. Revistar o PP para 

auxiliar sua elaboração; 

III - orientar e coordenar a participação docente nas fases de elaboração, de execução, de 

implementação e de avaliação da Organização Curricular;  

Organizar material para o teste da psicogênese e mapeamento ortográfico; organizar material 

para sondagem dos alunos da Educação Infantil 

Organizar material para avaliação diagnóstica 

Participação ativa nos conselhos de classe de todos os anos. 

IV - Articular ações pedagógicas entre os diversos segmentos da unidade escolar e a 

Coordenação Regional de Ensino, assegurando o fluxo de informações e o exercício da 

gestão democrática; 

V - Divulgar e incentivar a participação dos professores em todas as ações pedagógicas 

promovidas pela SEEDF; 

VI - Estimular, orientar e acompanhar o trabalho docente na implementação do Currículo da 

Educação Básica e das Orientações Pedagógicas da SEEDF, por meio de pesquisas, de 

estudos individuais e em equipe, e de oficinas pedagógicas locais, assegurando a 

Coordenação Pedagógica como espaço de formação continuada; 



Auxiliar os professores na elaboração e organização dos conteúdos e metas bimestrais. 

Organizar temas quinzenais para serem desenvolvidos com os alunos ao longo do ano letivo 

VII - divulgar, estimular e apoiar o uso de recursos tecnológicos no âmbito da unidade escolar; 

Participar de grupos do WhatsApp da escola, da regional e afins. Com intuito de receber e 

divulgar informações relevantes para bom funcionamento pedagógico. 

VIII - colaborar com os processos de avaliação institucional, articulando os três níveis de 

avaliação, com vistas à melhoria do processo de ensino e aprendizagem e recuperação dos 

rendimentos/ desempenho escolar. 

Segue Plano de ação da Coordenação Pedagógica no item XVII em anexo. 

8.6. ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS 

PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO 

A formação continuada é o segundo elemento constitutivo da 

organização escolar em ciclos. No DF, a formação continuada 

dos profissionais da educação deve contribuir para a melhoria 

dos processos de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. A 

perspectiva assumida é do desenvolvimento profissional 

docente que contempla, além da formação, a valorização 

profissional e a melhoria das condições de trabalho num 

continuum que possibilita a revisão das trajetórias docentes 

de forma crítico reflexiva.  SEEDF,2014,22 

Diante dessa perspectiva a formação na escola é essencial nas coletivas 

principalmente com o número de professores inexperientes que a cada ano entram na rede. 

Assim, a formação continuada é uma grande aliada neste processo e os temas tratados serão:  

Psicogênese e mapeamento ortográfico; 

Relatórios individuais e diário; 

Currículo em movimento e ciclo; 

Base teóricas e jogos pedagógicos e psicomotores para Educação Infantil; 



As Ciências da Natureza no Ensino Fundamental 

Formação com os 4º e 5º anos – (Geografia – lugar – paisagem – região - território). 

Cursos de letramentos de Português e de Matemática (EAPE) entre outros. 

8.7. PLANO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA CULTURA DE PAZ NA UNIDADE ESCOLAR 

 

A educação para a Cultura da Paz se direciona a ações voltadas para o 

desenvolvimento de valores como justiça social, diversidade, cooperação, respeito, 

solidariedade e diversidade, levando o indivíduo a uma postura mais transformadora diante 

dos conflitos como uma comunicação não-violenta e pacífica, permeada pelo diálogo e pela 

paz, sem recorrer a atos de agressão ou omissão. (SEEDF,2021) 

Segue Cultura de Paz no item XVII em anexo. 

 

8.8. PLANO DE PERMANÊNCIA ÊXITO ESCOLAR DOS ESTUDANTES 

 Na escola é realizado a busca do aluno infrequente por uma ficha conhecida como 

“ficha rosa” na qual o professor comunicar a secretaria a quantidade de faltas. Essa entra em 

contato com os responsáveis dos alunos que diante do resultado (negativo) o caso é 

encaminhado para o Serviço de orientação SOE. E os casos mais graves e recorrentes são 

enviados para o Conselho Tutelar. 

 Outra ação realizada é a reunião conjunta da secretaria, SOE, conselho tutelar com os 

pais faltosos e infrequentes enfatizando o prejuízo pedagógico das faltas e possível 

reprovação e assinaram termo de compromisso (SEEDF,2022) 

Segue termo de compromisso no item XVII em anexo. 

8.9. PLANO PARA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS 

 Este visa ampliar e garantir o direito às aprendizagens dos estudantes da Unidade 

Escolar que foram prejudicadas durante a pandemia. Dessa maneira, após as avaliações 

diagnósticas foi necessário realizar um replanejamento no qual respeite os tempos de 

aprendizagens de cada estudante.  



Segue o plano para Recomposição das Aprendizagens e as Orientações Pedagógicas para 

análise dos resultados do Diagnóstico Inicial 2022 no item XVII em anexo. 

X– AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E DA APRENDIZAGEM: CONCEPÇÕES 

E PRÁTICAS 

A avaliação pedagógica do ensino-aprendizagem terá caráter processual, formativo e 

participativo, de forma contínua, cumulativa e diagnóstica, levando-se em consideração tanto 

as estratégias didático-pedagógicas propostas, como os processos de aprendizagens dos 

estudantes. 

A avaliação das ações contidas, neste Plano de Ação, será feita através da avaliação 

institucional, da caixa de críticas e sugestões, dos encontros envolvendo família, nas reuniões 

pedagógicas e administrativas, visando sempre uma reavaliação, possibilitando rever 

estratégias semestrais, mensais e anuais, que zelem pela eficácia e eficiência dele. 

A avaliação será formativa, com vários instrumentos e análise de todo o coletivo da 

escola. A cada final de quatro semanas, haverá aplicação do teste da psicogênese, 

envolvendo os alunos do BIA e coordenação, com vistas as avaliações dos avanços dos 

alunos e reformulação de estratégias, para a progressão continuada. 

Nas turmas de 4º e 5º anos (Bloco 2), também serão avaliadas as estratégias de 

reagrupamento, envolvendo os professores do contra turno, além de recuperação de 

habilidades e intervenções necessárias. 

Ainda conforme as Diretrizes de Avaliação Educacional propostas para 2014/2016, nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental além dos registros pessoais, o docente conta com 

instrumentos legais indicados pela SEE e outros construídos pela Escola para a descrição do 

desempenho dos estudantes: RAV 1, RDIC, RAV 2, Mapeamento ortográfico, pastas de 

acompanhamento do desenvolvimento da Psicogênese. Esses princípios nos levam de 

imediato aos espaços da coordenação pedagógica e da sala de aula. Serão neles que os 

profissionais de educação deverão encontrar-se para pensar, refletir, discutir, planejar e 

avaliar as estratégias didático-pedagógicas que proporcionem a nossos estudantes a 

construção de conceitos que os levem às aprendizagens. Por conseguinte, aos 

conhecimentos históricos e acumulados pela humanidade e, por fim, possam transformar 

esses conhecimentos em saberes. Tudo isso, sem perder de vista que o trabalho pedagógico 

deve promover uma cultura escolar que respeite, reconheça e valorize as experiências dos 



estudantes atendendo a suas diferenças e necessidades específicas com o compromisso de 

efetivar a inclusão escolar e o direito de todos à educação com efetivas aprendizagens.” p.18 

livro-4 – Currículo em Movimento – SEDF. 

Para a Escola Classe 02 de Ceilândia, a avaliação é de suma importância em todos os 

âmbitos do processo educacional norteando as decisões pedagógicas bem como 

possibilitando a correção de falhas e reforçando aspectos positivos. 

 

 

 

9.1. AVALIAÇÃO PARA AS APRENDIZAGENS 

Adotando as orientações da SEEDF, que rege avaliação sob a perspectiva formativa, 

objetivamos que ao longo do processo de ensino-aprendizagem e encaminhamentos didático-

pedagógicos viabilizem: 

• Reduzir os índices de retenção, diante da característica de ser uma escola com 

organização pedagógica em 1º e 2º ciclos de aprendizagem para atender melhor às diferentes 

necessidades dos diferentes estudantes. Isto porque alguns (ou muitos) necessitam de mais 

tempo e de metodologias diversificadas para atingir as aprendizagens propostas. 

9.2. CONSELHO DE CLASSE 

Ao longo do ano também é assegurado à realização de conselhos de classe de acordo 

com o regimento da Rede Pública Ensino do DF, previsto no Art 31. O Conselho é realizado 

bimestralmente, com intencionalidade de levantamento de metas e buscando solucionar 

dificuldades diagnosticadas envolvendo professores, coordenadores, gestores, orientador, 

equipe de apoio a aprendizagem e sala de recursos. 

Utilizaremos como métodos de avaliação os seguintes recursos: diagnóstico inicial, 

avaliação escrita do aproveitamento escolar, autoavaliação do aluno e do professor, testes da 

psicogênese, portfólios, observações diárias, relatórios descritivos bimestrais, trabalhos 

escolares individuais e em grupo avaliação interdisciplinar. Onde os resultados obtidos, tanto 

internos quanto os externos (como provinha Brasil, IDEB) serão tabulados e apresentados ao 



grupo, detectando os pontos negativos e positivos do nosso fazer pedagógico, visando à 

afirmação da continuidade ou a elaboração de novas intervenções. 

Sendo a avaliação um processo de reflexão continuada sobre uma ação, e num 

contexto coletivo, também será realizada a avaliação institucional conforme previsto no 

calendário SEDF, através de instrumentos que permitam a participação de toda a comunidade 

escolar para colaborar com a melhoria da educação escolar. 

Cabe enfatizar que a Educação Infantil também realizar o conselho de classe 

bimestralmente e o registro será realizado na Ata de Conselho implementada em 2022. 

Enquanto, os Anos Inicias e o Ensino Especial continuar com o registro na ata RAV 1. 

Vale ressaltar que a avaliação se faz necessária para que possamos refletiras nossas 

ações, sendo essencial à educação. 

X– ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

Na busca pela autonomia descrita no Replanejamento Curricular -2022 - Ensino 

Fundamental. A Escola Classe 02 de Ceilândia desenvolveu a partir da temática de Turma de 

Mônica temas geradores para a construção das metas e conteúdo para 2022 segue o 

esquema:  



 

 Assim seguindo as orientações da organização curricular -2022 em que afirmar: 

“[...] um retorno seguro e efetivo às atividades presenciais, 

além dos cuidados sanitários e de acolhimento aos estudantes, 

requer uma reorganização das atividades pedagógicas, 

flexibilização curricular, priorização dos objetivos e 

aprendizagem mais essenciais, avaliações diagnósticas 

cuidadosas, extrema dedicação à recuperação da 

aprendizagem e avaliações formativas permanentes.” CNE/CP 

nº: 6/2021 (grifo nosso) SEEDF,2022, p6 

A Escola Classe 02 de Ceilândia realizou coordenação entre os pares para a 

elaboração das metas e conteúdos por bimestre. Diante da realidade de incerteza devido ao 

contexto a coordenação juntamente com a direção, professores e equipe de apoio pedagógica 

considerou inviável a elaboração das metas de modo anual, então fizemos bimestral. 



Segue os conteúdos da Educação Infantil ao 5º ano no item XVII em anexo. Mas o 

Ensino Especial, segundo o currículo em movimento - Ensino Especial (2018,23) “A 

flexibilização curricular faz-se necessária, porque no contexto de educação inclusiva, não é 

possível “trabalhar com normas pedagógicas de aplicação universal e impessoal onde todos 

os estudantes, independentemente de seus interesses, necessidades e aptidões, experiência 

escolar e rendimento” Assim, o Ensino Especial transita pelos conteúdos e metas que se 

adequa melhor a necessidades dos alunos atendidos. 

*Educação para a diversidade, cidadania e educação em e para os direitos humanos, 

educação para a sustentabilidade. 

Os eixos transversais possibilitam o acesso do(a) estudante 

aos diferentes referenciais de leitura do mundo, com vivências 

diversificadas e a construção/reconstrução de saberes 

específicos de cada ciclo/etapa/ modalidade da educação 

básica. Os conteúdos passam a ser organizados em torno de 

uma determinada ideia ou eixo que indicam referenciais para o 

trabalho pedagógico a ser desenvolvido por professores(as) e 

estudantes, de forma interdisciplinar, integrada e 

contextualizada. SEEDF,2018,36. 

Diante desta perspectiva, tendo em vista que democratizar o ensino é uma luta antiga 

de todos aqueles que trabalham em prol da educação. Assim visamos uma escola que procura 

garantir o acesso, a permanência com o sucesso do aluno, respeito à liberdade, pluralismo de 

ideias e concepções pedagógicas, além da formação consciente, crítica e solidária deve 

democratizar suas ações e decisões, buscando sempre a participação de todos os segmentos 

envolvidos. 

A Lei nº9.394/96 (LDB), aponta para as necessidades em que meios, normas e 

estratégias constituem um sistema contínuo, diversificado e uno a serviço de uma prática 

pedagógica histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural para o desenvolvimento do 

educando por meio de aprendizagens significativas e do contexto histórico-sócio do indivíduo. 

Temos consciência de que não há outro caminho para mudar este país que não seja 

através da educação. Acreditando que todos somos educadores, queremos junto com todos 

os segmentos desta escola descobrir novas estratégias, para chamar a atenção do aluno em 



relação as questões sociais, políticas e culturais, deforma que ele possa seguir produzindo, 

aprendendo, convivendo e colaborando um com o outro. 

Desta forma, a Escola Classe 02 de Ceilândia, consciente de sua responsabilidade 

social com a comunidade, apresenta sua proposta pedagógica, levando em consideração a 

trajetória e as aspirações sociopolítico econômico da comunidade local e, principalmente, sua 

contextualização na sociedade. Assim utilizará conhecimentos adquiridos ao longo desse 

tempo, e sugerindo ações que permitam melhorar o presente e projetar o futuro através das 

seguintes metas: 

De acordo com o Professor Carlos Motta, toda proposta pedagógica deve ser orientada 

por pressupostos teóricos, que explicitam as concepções acerca da criança e da educação. 

Nós nos fundamentamos na psicologia do desenvolvimento humano, para que possamos 

compreender as diferentes formas que as crianças se desenvolvem e aprendem, buscando 

metodologias mais eficazes. 

Atualmente, percebe-se a criança como ser integral, global, onde ela é considerada 

biopsicossocial. Percebemos as influências concretas de Piaget, no estudo sobre o sujeito 

cognoscente e Vygotsky, no estudo do sujeito social(histórico). 

De acordo com Vygotsky, o desenvolvimento da criança poderia ser descrito ensinar e 

aprender. As crianças desenvolvem e são desenvolvidas. Ele afirma que os seres humanos 

aprendem na medida em que interagem com os outros. O conhecimento deriva da cultura 

humana. Tudo que está na zona de desenvolvimento proximal é apreendido. 

Piaget mostra a importância da interação sujeito-objeto, tornam-se importantes o 

equilíbrio, adaptação e assimilação. 

Defendendo uma proposta, que tem o aluno como sujeito do seu conhecimento, é que 

surge a necessidade de um projeto interdisciplinar, onde não se ensina, nem se aprende: vive-

se, exerce-se com ousadia da busca, da pesquisa, transformando-se assim, a insegurança 

num exercício do pensar, num construir. (Ivani Fazenda). 

XI– PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO 

11.1GESTÃO PEDAGÓGICA 



 
Objetivos Metas Açõe

s 

Recurso

s 

Prazo

s 

Responsáve

is 

Gestão 

Pedagógic

a 

1.1 Promover o 

acesso e a 

permanência na 

escola; 

1.2 Promover a 

educação 

inclusiva e 

respeito às 

diferenças; 

1.3 Otimização 

do uso dos 

recursos 

audiovisuais na 

prática 

pedagógica; 

1.4 Avaliação 

formativa com a 

criação de 

instrumentos 

(pasta de 

acompanhamen

to 

psicogenético), 

de controle 

diagnóstico dos 

alunos 

conforme 

orientação da 

SEEDF; 

1.5 Desenvolver 

Planejamento 

Anual das ações 

escolares de 

1.1 Acompanhar, 

analisar e buscar 

soluções para 

compreender as 

causas da 

permanência, 

evasão, 

promoção/retenç

ão do estudante, 

de forma a 

melhorar a 

qualidade da 

educação nesta 

unidade de 

ensino; 

1.2 Promover a 

inclusão dos 

alunos de acordo 

com a nova 

perspectiva 

proposta no 

Currículo em 

Movimento da 

Educação 

Básica; 

1.3 Construir um 

acervo de 

materiais 

pedagógicos de 

multimídia 

(documentários, 

filmes didáticos, 

etc.), que propicie 

    



acordo com o 

PPP. 
 

o enriquecimento 

das aulas com o 

intuito de facilitar 

e apoiar o 

trabalho docente; 

1.4 Zelar pelo 

registro escolar e 

ampliação das 

formas de 

acompanhament

o do 

desenvolvimento 

da 

aprendizagem. 

1.5 Promover, 

anualmente, a 

avaliação da 

proposta 

pedagógica da 

escola, com a 

participação de 

toda a 

comunidade 

escolar e realizar 

um planejamento 

sistemático das 

atividades 

educativas na 

escola visando 

ação-reflexão-

ação 

 

11.2. GESTÃO PARTICIPATIVA 

 
 

Objetivos Metas Ações Recursos Prazos Responsáveis 



GESTÃO 

PARTICIPATIVA 

 Integração 

dos pais no 

cotidiano 

escolar; 

Integração 

dos pais no 

cotidiano 

escolar; 

Conselho 

de Classe 

participativo 

e atuante; 

Promover 

meios de 

incentivo 

para a 

participação 

dos pais e 

comunidade 

nas 

atividades 

escolares; 

 

Realização 

bimestral do 

Conselho de 

Classe 

buscando 

alcançar e 

efetivar suas 

ações de 

acordo com 

o Regimento 

da Rede 

Pública de 

Ensino do 

DF, no Art 

31, Inciso IV, 

§ 2º, de 

forma que 

esta ação 

proporcione 

resultados e 

responda os 

anseios da 

dos 

docentes na 

    



tentativa de 

solucionar 

problemas 

detectados 

ao longo do 

fazer 

pedagógico; 

 

11.3. GESTÃO DE PESSOAS 

 
Objetivos Metas Ações Recursos Prazos Responsáveis 

GESTÃO 

DE 

PESSOAS 

Estimular a 

de formação 

dos 

professores; 

Harmonizar 

o ambiente 

escolar 

promovendo 

eventos para 

a interação 

social entre 

os 

funcionários; 

Realizar 

avaliação de 

acordo com 

o princípio da 

autonomia e 

Gestão 

Democrática; 

Promover nas 

coordenações 

pedagógicas, 

grupos de estudo 

envolvendo 

temas de 

interesse dos 

professores, 

incluindo-se 

também 

documentos que 

norteiam a 

Educação Básica 

(LDB, Currículo, 

Regimento das 

escolas públicas, 

IDEB, PP); 

Promover 

atividades 

extracurriculares 

de caráter 

cultural, esportivo 

e 

confraternizações 

    



para melhorar a 

autoestima e a 

interação entre os 

diversos 

segmentos da 

escola; 

 Promoção de 

eventos 

avaliativos, para 

planejamento de 

ações e nortear a 

Gestão. 

 

11.4. GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 

- Objetivo Geral 

3.0 Ampliar os espaços recreativos e lúdicos da escola; Aquisição de mobiliário para a sala 

dos professores (cadeiras de longarina acolchoada) 

3.2 Melhoria do espaço físico (Mudança do portão de entrada e saída dos estudantes, rampa 

de acessibilidade, reforma da cantina e pavimentação com granitina da entrada da escola até 

o pátio interno do refeitório de acesso aos banheiros dos alunos; 

3.3 Equipar Sala de Leitura e Videoteca; 

3.4 Atuação efetiva do Conselho e Caixa Escolar; 

- Objetivos Específicos 

3.1 Aquisições de materiais para a composição da brinquedoteca e de material recreativo para 

cada turma e para o recreio dirigido; 

3.2 Solicitar junto a CREC cadeiras e mesas para a sala dos professores e demais 

dependências ou adquirir esses materiais com as verbas; 

3.3Buscar junto à comunidade e empresas, parcerias que permitam revitalizar e ampliar o 

espaço físico (pavimentação da quadra e piso dentro da escola até o pátio onde funciona o 

refeitório, novos brinquedos para o parque, cobertura do pátio de entrada e reforma geral da 

cantina.); 

3.4 Aquisição de acervo/recursos/ equipamentos (livros, computadores, filmes); 

3.5 Realizar reuniões para apresentar projetos e situações pedagógicas desenvolvidas na 

escola. 



 

11.4.1 GESTÃO ADMINISTRATIVA 

 

Há bem pouco tempo, falava-se em administração escolar, que compreendia as 

atividades de planejamento, organização, direção, coordenação e controle. “A gestão, por sua 

vez, envolve estas atividades necessariamente, incorporando certa dose de filosofia e política. 

O que existe é uma dinâmica interativa entre ambas”. 

No âmbito administrativo, o nosso plano de ação propõe parcerias a entidades públicas 

e privadas buscando investimentos e recursos que permitam a melhoria do espaço físico e do 

pedagógico visando sempre à qualidade do ensino. Garantir a transparência e a divulgação 

de dados e pareceres quanto à parte pedagógica e administrativa e financeira por meio de 

reuniões e publicações de documentos em murais da escola. Manter atualizado e organizado 

toda documentação de escrituração escolar. A gestão não será repartida em setores, 

pedagógico/administrativo/financeiro, estarão sempre interligados porque todos são 

resultados e consequências do cotidiano escolar. 



Nº METAS ESTRATÉGIAS 
PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 
AVALIAÇÃO 

01 
Melhoria do 

espaço físico 

• Reforma do 

estacionamento 

dos servidores 

• Revitalização 

do piso dos 

corredores das 

salas de aula 

• Criação de mais 

espaços para as 

atividades 

pedagógicas, 

físicas e 

recreativas dos 

alunos. 

• Adquirir novos 

brinquedos para 

o parque. 

• Lutar pela 

construção da 

quadra 

poliesportiva no 

interior da 

escola. 

• Buscar junto 

aos órgãos 

competentes a 

construção de 

um 

Estacionamento 

na frente da 

escolar para 

melhorar o fluxo 

de veículos e 

pedestres nas 

2020/2021 

Realização de 

reuniões 

periódicas para 

relatar o 

andamento das 

solicitações e dos 

serviços 

realizados. 



entradas e 

saídas dos 

turnos. 

02 

Aquisição de 

mobiliário para a 

sala dos 

professores e para 

a copa dos 

servidores. 

• Solicitar junto 

CREC cadeiras 

e mesas para 

sala dos 

professores e 

demais 

dependências 

ou adquirir 

esses materiais 

com as verbas.  

2020/2021  

03 

Manutenção e 

aquisição de 

ventiladores e ar 

condicionado. 

• Adquirir ar 

condicionado 

para a sala de 

sala de leitura 

onde o fluxo e a 

permanência de 

alunos são 

maiores e 

constantes. 

• Manutenção 

dos ventiladores 

de todos os 

espaços da 

escola e 

aquisição de 

novos para 

reposição e 

ampliar 

atendimentos. 

2020/2021  



04 

Facilitar a 

acessibilidade a 

toda comunidade 

escolar. 

• Conscientizar a 

comunidade 

sobre o respeito 

a limitação dos 

nossos alunos 

liberando a 

passagem para 

os pedestres 

com limitações 

motoras. 

2020/2021 
Avaliação 

Institucional 

05 

Participação 

efetiva do 

Conselho Escolar, 

Caixa Escolar e da 

comunidade 

escolar. 

• Realizar 

discussões 

sobre as 

necessidades 

da instituição e 

de que forma 

podem ocorrer 

contribuições 

para a 

operacionalizaç

ão do PPP. 

• Realizar 

reuniões com o 

Conselho 

Escolar e Caixa 

Escolar para 

apresentar e 

discutir 

assuntos 

pedagógicos e 

financeiros da 

escola. 

• Efetivar a 

participação do 

Mensalmente 

2020/2021 

Reuniões 

periódicas com 

todos os 

segmentos que 

compõem o Caixa 

Escolar e Conselho 

Escolar. 

Dados estáticos 

apresentados.  



Conselho 

Escolar e do 

Caixa Escolar, 

deixando claro a 

importância 

desses órgãos 

colegiados na 

Gestão 

democrática. 

• Através de 

reuniões, 

manter contato 

direto e 

transparente 

com a 

comunidade, 

construindo um 

relacionamento 

harmonioso de 

forma que os 

pais percebam 

a importância 

de sua 

participação 

para a 

concretização 

de uma Escola 

de qualidade; 

06 

Aquisição de 

materiais 

tecnológicos 

(computadores, 

impressoras, 

televisores, som) e 

pedagógicos. 

• Revitalizar a 

sala de vídeo 

com 

infraestrutura 

adequada para 

atender os 

alunos com 

2020/2021 

Avaliação do corpo 

docente quanto às 

modificações do 

espaço buscando 

identificar os 

pontos favoráveis 

para o processo 



comodidade e 

conforto. 

• Uso de som 

portátil para 

enriquecer as 

aulas. 

pedagógico e a 

importância dos 

equipamentos 

audiovisuais em 

sala de aula. 

07 

Realizar 

manutenções nos 

espaços da escola 

com frequência. 

• Solicitar junta a 

CRE e SEEDF a 

construção da 

quadra 

poliesportiva e a 

pintura da 

escola com 

temas e cores 

mais infantis. 

Caso não seja 

realizado utilizar 

os recursos 

financeiros 

oriundos das 

verbas federais 

e distritais. 

Mensalmente 

Semestral 

2020/2021 

Reunião com os 

segmentos da 

comunidade 

escolar para 

esclarecer o 

andamento das 

solicitações e uso 

dos recursos para 

reformas 

emergenciais. 

08 
Otimizar o uso do 

refeitório. 

• Providenciar 

mesas de 

refeitório 

adequadas para 

educação 

infantil. 

• Incentivar os 

alunos para que 

se alimentem 

sentados e 

conservem o 

2020/2021 

Conversa informal 

com os alunos 

coletando opiniões 

sobre o novo 

espaço. 

 

Elaborar 

questionários e 

enviar aos pais. 



espaço e seu 

mobiliário. 

• Confecção de 

banners 

informativo 

sobre 

alimentação. 

09 

Realizar avaliação 

quanto ao 

atendimento ao 

público 

Direção/secretaria 

• Realizar ações 

voltadas para a 

integração entre 

os profissionais 

da escola, pais 

e alunos. 

• Melhorar a 

relações 

interpessoais da 

comunidade 

escolar afim de 

evitar conflitos e 

informações 

desencontradas

. 

• Sensibilizar 

toda a 

comunidade 

escolar sobre 

comunicação 

não violenta 

principalmente 

dentro do 

ambiente 

escolar. 

Mensalmente 

Semestral 

2020/2021 

Caixa de 

sugestões e 

reclamações. 

 

Reunião com 

comunidade 

escolar. 

 

Elaboração de 

questionários. 

 



10 
Harmonizar o 

ambiente escolar 

• Promover 

atividades 

extracurriculare

s de caráter 

cultural, 

esportivo e 

confraternizaçõ

es que possam 

melhorar a 

autoestima e a 

interação entre 

os diversos 

segmentos da 

escola; 

• Procurar fazer 

com que a 

solidariedade e 

a ética 

profissional 

sejam princípios 

orientadores da 

ação de todos 

os envolvidos 

na tarefa 

educativa 

propiciando 

ambiente 

favorável às 

mudanças; 

 

• Realizar 

reuniões 

bimestrais com 

o intuito de 

2020/2021  



 

11.4.2. GESTÃO FINANCEIRA 

Administrar os recursos financeiros de uma escola não é tarefa fácil. É preciso avaliar 

muito bem onde aplicá-los de forma que tenham reflexos na qualidade do ensino e na 

aprendizagem dos alunos. Para isso, o planejamento de gastos deve estar em linha com o 

projeto pedagógico (PP). As metas e os objetivos definidos nesse documento indicarão como 

investir para garantir o funcionamento da instituição em condições satisfatórias. O conceito 

pode parecer óbvio, mas nem sempre é levado a sério. Mesmo com autonomia para gerir os 

recursos, muitas vezes a equipe gestora se depara com o dilema de onde aplicá-los. Para 

tanto, deve lembrar que as decisões têm de ser tomadas em conjunto com a comunidade 

escolar. 

As principais fontes de recursos de uma escola são o governo federal, que repassa 

verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e os governos 

estaduais e municipais, que, por meio das secretarias de Educação, coordenam programas 

avaliar o 

trabalho 

desenvolvido 

por todos os 

segmentos da 

escola (direção, 

secretaria, 

professores e 

servidores); 

11 

Demonstrar 

transparências nas 

prestações de 

conta. 

• Elaboração e 

divulgação de 

planilhas de 

contas, através 

do Conselho 

Escolar e 

Direção, 

referente aos 

gastos e uso 

das verbas. 

Semestralmente 

Reunião periódica 

com Conselho 

Escolar e 

comunidade 

escolar. 



que destinam verbas específicas para a merenda, a compra de materiais etc. Para fazer o 

dinheiro render, os gestores podem pensar em soluções alternativas e compartilhá-las com a 

comunidade (que ajudará a decidir).  É importante que o próprio gestor realize a gestão 

financeira numa atitude consciente e comprometida com a realidade escolar, e perceba a 

gestão financeira como uma de suas competências. Para isso, deve seguir as etapas 

fundamentais da gestão financeira que são: Planejamento, execução e prestação de contas. 

A gestão financeira se pautará pela transparência, legalidade e economicidade 

permitindo que os recursos disponíveis oriundos das estâncias federais e estaduais (PDDE e 

PDAF) que melhorem a qualidade da escola tanto na parte física como pedagógica.  

 



Nº METAS ESTRATÉGIAS 
PERÍODO DE 

EXECUÇÃO 
AVALIAÇÃO 

01 

Utilizar os recursos 

disponíveis (PDDE 

e PDAF) para 

suprir as 

necessidades 

pedagógicas e  

Administrativas. 

• Planejar e otimizar 

o uso das verbas 

de forma 

planejada e de 

acordo com as 

prioridades 

estabelecidas. 

• Confeccionar em 

conjunto com a 

comunidade lista 

de prioridades. 

2020/2021 

Participação e 

atuação do 

Conselho Escolar e 

Caixa Escolar. 

 

Reunião com 

comunidade 

escolar. 

 

 

02 

Promover a gestão 

financeira da 

escola de forma 

transparente e 

participativa, de 

acordo com os 

princípios da 

autonomia. 

• Administrar, com a 

participação de 

professores, pais, 

funcionários e 

direção, as verbas 

recebidas, de 

forma a atingir o 

objetivo maior que 

é a construção de 

uma escola 

pública de 

qualidade. 

• Divulgar as ações 

e decisões 

estabelecidas 

quanto ao uso dos 

recursos 

provenientes de 

rifas, festas 

culturais, venda de 

produtos dentre 

outros. 

2020/2021 

Envolvimento do 

profissional na 

Escola como um 

todo. 

 



 

XII. PLANO DE AÇÃO ESPECIFÍCOS 

12.1. COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 É um espaço privilegiado dentro do espaço escolar, tendo em vista que ele “a formação 

continuada docente, o planejamento e avaliação dos trabalhos pedagógicos, bem como o 

atendimento às necessidades específicas de aprendizagem dos estudantes, entre outras.” 

(SEEDF,2014,26). Assim a organização trabalho pedagógico da coordenação é: 

 segunda-feira terça-feira quarta-feira quinta-feira sexta-feira 

• Promover 

juntamente com a 

Caixa Escolar e 

com o Conselho 

Escolar atividades 

e ações para a 

captação de 

recursos 

financeiros (rifas, 

bingos, etc.), 

visando arrecadar 

fundos para 

despesas extras 

da escola; 

 

• Fixar em murais da 

escola o 

planejamento, 

execução e 

prestações de 

conta dos recursos 

disponibilizados. 



matutino 
Coordenação 

individual 

Coordenação 

entre pares 

Coletiva 

formação 

Reforço 

Projeto 

interventivo 

Coordenação 

individual 

vespertino 
Coordenação 

individual 

Coordenação 

entre pares 

Coletiva 

formação 

Reforço 

Projeto 

interventivo 

Coordenação 

individual 

 

 

 

XIII– Projetos Específicos ou Interdisciplinares da Unidade Escolar 

 

O trabalho com projetos requer o planejamento coletivo de um grupo de professores 

que se dispõe a desenvolvê-los e oportuniza a adequação do ensino às necessidades de 

aprendizagens dos estudantes, a partir de ações dinâmicas e flexíveis. Desenvolver projetos 

representa o investimento em ações distintas com foco na aprendizagem significativa, 

contextualizada, lúdica e prazerosa. 

a) PLENARINHA 

• Educação Infantil e 1º anos. • Tema: Criança arteira: faço arte, faço parte. O projeto 

materializa- se por meio da vivência linguagens artística e atenta às crianças, de maneira a 

considerar a sua percepção sobre as situações que vivenciam na escola, na comunidade e na 

cidade, traduzindo-se em contribuições relevantes para melhoria da Primeira Infância no DF. 

Em 2022 a X Plenarinha tem como objetivo desenvolver uma estética artística, imaginar e criar 

possibilidades para propiciar às crianças momentos que tenham significado para elas e que 

estejam repletos de criação artística. (SEEDF/SUBEB).   



 

b) O BRINCAR COMO DIREITO DOS BEBÊS E DAS CRIANÇAS  

• Educação Infantil e 1º anos. Porque é por meio da brincadeira que a criança aprende 

e desenvolve o seu desenvolvimento integral, corporal, os movimentos, autonomia, se 

expressa, desenvolvimento corporal, social, responsabilidade, colaboração e solidariedade. 

Diante disso, a Educação Infantil terá com foco desenvolver as intervenções pedagógica pelos 

eixos integradores: Educar e cuidar / Brincar e interagir. 

 

c) ALIMENTAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: MAIS QUE CUIDAR, EDUCAR, 

BRINCAR E INTERAGIR  

• E o mais aspecto significante para a destaque é alimentação uma vez que “é um 

campo do conhecimento que ultrapassa as barreiras da satisfação das necessidades 

biológicas, visando promover uma reflexão acerca das práticas alimentares saudáveis, da 

segurança alimentar e nutricional, da sustentabilidade e da ecologia humana, compreendendo 

a diversidade expressa nas práticas sociais.” (SEEDF,2019 p.9) “Dessa maneira, a 

alimentação é um assunto que envolve questões sociais, ambientais, de sustentabilidade, 

formação de bons hábitos e de apropriação da cultura humana, portanto, a alimentação é uma 

questão de educação!” (SEEDF,2019 p.37) 

 

d) PROJETO INTERVENTIVO 

• Estudantes da Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1° ao 5° ano 

Este Projeto Interventivo surgiu após a observação da postura dos alunos diante da 

Leitura e escrita, além de contemplar as dificuldades apresentadas no letramento 

matemático. Percebendo-se que eles têm demonstrado dificuldade na transcrição do grafema 

para o fonema e superação do analfabetismo funcional apresentado por alguns estudantes de 

nossa instituição, além de não terem demonstrado condições de equalizar situações 

problemas, envolvendo as quatro operações fundamentais a priori. Assim, este Projeto 

Interventivo tem a finalidade de despertar, nos educandos, o gosto pela leitura, interpretação 

de textos e pela sistematização dos algoritmos matemáticos. Cabe ao professor, então, 

realizar-se no universo de cada um deles, respeitando seus interesses, despertando a 

criatividade, dando-lhes a mesma oportunidade de tentar novas experiências que resultem em 

aprendizado. 

O Projeto Interventivo constitui uma estratégia pedagógica destinada a um grupo de 

estudantes para atendimento a suas necessidades específicas de aprendizagem. Tem como 

objetivo principal sanar essas necessidades assim que surjam, por meio de estratégias 



diversificadas. É uma proposta de intervenção complementar, de inclusão pedagógica e de 

atendimento individualizado 

 

e) PROJETO FESTA CULTURAL E FESTA DA FAMÍLIA 

 

1º Semestre: Projeto Cultural / Tema: Festa Junina – Fazendinha – Relação Campo e 

cidade. Pela interdisciplinaridade desenvolver o projeto que culminará com a Festa 

Junina.  Segue o projeto no item XVII em anexo. 

A escola  

2º Semestre: Projeto da Família / Tema: Primavera Literária – Relação família e escola 

estreitando laços com a poesia e demais gêneros textuais. Em decorrência das fragilidades 

encontradas na leitura e escrita dos alunos no ano de 2021 e nos dois bimestres de 2022 

percebeu-se que era necessário reforçar as produções textuais com diversificação dos 

gêneros favorecendo a ampliação textual dos discentes. Focou-se ainda em desenvolver a  

interdisciplinaridade em todas as ações pedagógicas para que os alunos sejam capazes de 

compreender o mundo de forma global e não em partes. 
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XVI – ANEXOS 

 

Projetos da Educação Infantil PPP 

Educação Infantil enquanto etapa educacional é necessária enfatiza as ações 
realizadas ao longo do ano que são divididas por vários projetos e intervenções, entres elas:  

X Plenarinha com o tema: Arte por toda parte = que tem como objetivo “favorecer a 
percepção e a sensibilidade, bem como a expressividade das crianças por meio das diferentes 
linguagens artísticas.” (SEEDF,2022 p.10). Bem como promover “o relacionamento e a 
interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, 
cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura” perpassando por todos os campos de 
experiências (SEEDF,2022 p.24) Com as seguintes intervenções: 

*Formação de professores (anual) 

* Confecção de instrumento e brinquedos com material reciclado 

* Apreciação espetáculos teatral, de bonecos, circo entre outros. 

* Apreciação de obras artística e releitura com ênfase na semana de Arte Moderna. 

* Faz de conta (imaginação) criação -interpretação – improvisos de contos infantis. 

*Musicalidade com canções infantis e reportórios infantis.  Bem como as seguintes 
estratégias:  

1º período 2º período 1º anos 

Ações/ procedimentos/ 
intervenções pedagógicas 

Ações/ procedimentos/ 
intervenções pedagógicas 

Ações/ procedimentos/ 
intervenções pedagógicas 

Massinha de modelar na 
rotina. 
Roda de música – oralidade, 
ampliar repertório musical e 
desenvolver os aspectos 
motor cognitivo e emocional. 
Construção de brinquedos e 
instrumentos com sucata – 
sustentabilidade, faz de 
conta, expressão corporal, 
percepção sonora, 
imaginação, musicalização. 
Datas comemorativas com 
enfoque estético. 
Dramatização de história – 
fantoche, faz de conta, 
história ritmada e dedoches. 

Massinha de modelar na 
rotina. 
Roda de música – oralidade, 
ampliar repertório musical e 
desenvolver os aspectos 
motor cognitivo e emocional. 
Construção de brinquedos e 
instrumentos com sucata – 
sustentabilidade, faz de 
conta, expressão corporal, 
percepção sonora, 
imaginação, musicalização. 
Datas comemorativas com 
enfoque estético. 
Dramatização de história – 
fantoche, faz de conta, 
história ritmada e dedoches. 

Massinha de modelar na 
rotina para o resgate das 
aprendizagens. 
Roda de música – oralidade, 
ampliar repertório musical e 
desenvolver os aspectos 
motor cognitivo e emocional. 
Construção de brinquedos e 
instrumentos com sucata – 
sustentabilidade, faz de 
conta, expressão corporal, 
percepção sonora, 
imaginação, musicalização. 
Dramatização de história – 
fantoche, faz de conta, 
história ritmada e dedoches. 
Releitura de artistas em 
especial da Semana de arte 



Releitura de artistas em 
especial da Semana de arte 
Moderna de 1922 com várias 
técnicas e suportes.  
Leitura de deleite – 
ampliação de vocabulário, 
concentração e imaginação. 

Releitura de artistas em 
especial da Semana de arte 
Moderna de 1922 com várias 
técnicas e suportes. 
Leitura de deleite – 
ampliação de vocabulário, 
concentração e imaginação. 

Moderna de 1922 com várias 
técnicas e suportes. 
Leitura de deleite – 
ampliação de vocabulário, 
concentração e imaginação. 

 

O brincar como direito dos bebês e das crianças é “Inspirados pela Teoria Histórico-
Cultural, que tem em Vigotski um dos seus principais expoentes, entendemos que a 
brincadeira é a principal via do desenvolvimento cultural de toda e qualquer criança.” 
(SEEDF,2021 p.73) Porque é por meio da brincadeira que a criança aprende e desenvolve o 
seu desenvolvimento integral, corporal, os movimentos, autonomia, se expressa, 
desenvolvimento corporal, social, responsabilidade, colaboração e solidariedade. Diante 
disso, a Educação Infantil terá com foco desenvolver as intervenções pedagógica pelos eixos 
integradores: Educar e cuidar / Brincar e interagir. 

Assim, o brincar terá ações como:  

* Semana do Brincar (23 a 28 de maio de 2022) 

* Confecção de brinquedos com material reciclado. 

* Formação de professores com resgate das cantigas de rodas.  

1º período 2º período 1º anos 

Ações/ procedimentos/ 
intervenções pedagógicas 

Ações/ procedimentos/ 
intervenções pedagógicas 

Ações/ procedimentos/ 
intervenções pedagógicas 

Dia do brinquedo – 
socialização, interação, 
compartilhar, imaginação e 
responsabilidade (Um 
brinquedo de casa). 
Circuito psicomotor – 
equilíbrio, lateralidade, 
concentração, esquema 
corporal, orientação 
espacial, percepção viso-
motora. 
Resgate das brincadeiras 
tradicionais na recreação 
(estátua, dança da cadeira, 
pula corda, vivo ou morto, 
corre cutia, amarelinha, 
entre outros). 
Jogo da memória com 
diversos temas. 
Jogo da memória com 
diversos temas. 
Jogos de tabuleiro 

Construir uma peteca com 
material reciclado e outros 
brinquedos.  
Faz de conta com diversas 
profissões entre outros por 

Dia do brinquedo – 
socialização, interação, 
compartilhar, imaginação e 
responsabilidade (Um 
brinquedo de casa). 
Circuito psicomotor – 
equilíbrio, lateralidade, 
concentração, esquema 
corporal, orientação 
espacial, percepção viso-
motora. 
Resgate das brincadeiras 
tradicionais na recreação 
(estátua, dança da cadeira, 
pula corda, vivo ou morto, 
corre cutia, amarelinha, 
entre outros). 
Jogo da memória com 
diversos temas. 
Jogo da memória com 
diversos temas. 
Jogos de tabuleiro 

Construir uma peteca com 
material reciclado e outros 
brinquedos.  
Faz de conta com diversas 
profissões entre outros por 

Dia do brinquedo – 
socialização, interação, 
compartilhar, imaginação e 
responsabilidade (Um 
brinquedo de casa). 
Resgate de aprendizagem 
com Circuito psicomotor – 
equilíbrio, lateralidade, 
concentração, esquema 
corporal, orientação espacial, 
percepção viso-motora. 
Resgate das brincadeiras 
tradicionais na recreação 
(estátua, dança da cadeira, 
pula corda, vivo ou morto, 
corre cutia, amarelinha, entre 
outros). 
Jogos para alfabetização 

Jogo da memória com 
diversos temas. 
Jogos de tabuleiro. 
Construir uma peteca com 
material reciclado e outros 
brinquedos.  
Faz de conta com diversas 
profissões entre outros por 
estimular o 



estimular o 
autoconhecimento e a 
imaginação.  
Brincar com a letras e com 
os números em papel, 
massinha, EVA, plásticos 
entres outros.  

estimular o 
autoconhecimento e a 
imaginação.  
Brincar com a letras e com 
os números em papel, 
massinha, EVA, plásticos 
entres outros. 

autoconhecimento e a 
imaginação. 
Brincar com a letras e com os 
números em papel, 
massinha, EVA, plásticos 
entres outros. 

Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, brincar e interagir 

E o mais aspecto significante para a destaque é alimentação uma vez que “é um campo do 
conhecimento que ultrapassa as barreiras da satisfação das necessidades biológicas, visando 
promover uma reflexão acerca das práticas alimentares saudáveis, da segurança alimentar e 
nutricional, da sustentabilidade e da ecologia humana, compreendendo a diversidade 
expressa nas práticas sociais.” (SEEDF,2019 p.9) “Dessa maneira, a alimentação é um 
assunto que envolve questões sociais, ambientais, de sustentabilidade, formação de bons 
hábitos e de apropriação da cultura humana, portanto, a alimentação é uma questão de 
educação!” (SEEDF,2019 p.37) 

Logo, as ações serão: 

*Dia da fruta. Estimular que no lanche de casa venha pelo uma vez por semana fruta. 

*Estimular o consumo do lanche da escola. 

*Comunicação a família sobre alimentação saudável  

*Festa Cultural – Tema: Junina  

*Realizar bimestralmente um piquenique com regaste da ancestralidade: 1ºbimestre: indígena 
– 2º bimestre: do campo – 3º bimestre: das regiões – 4º bimestre: afro e frondescência   

1º período 2º período 1º anos 

Ações/ procedimentos/ 
intervenções pedagógicas 

Ações/ procedimentos/ 
intervenções pedagógicas 

Ações/ procedimentos/ 
intervenções pedagógicas 

Discutir sobre alimentação 
saudável com música, 
parlenda, desenhos, 
cartazes, pesquisas. 
Dia da fruta (trazer de casa 
uma vez por semana)  
Jogo dos sentidos – com 
alimentos variados. 
Leitura de deleite com o 
assunto para 
conscientização de uma 
alimentação saudável e 
qualidade vida.  

Discutir sobre alimentação 
saudável com música, 
parlenda, desenhos, 
cartazes, pesquisas. 
Dia da fruta (trazer de casa 
uma vez por semana)  
Jogo dos sentidos – com 
alimentos variados. 
Leitura de deleite com o 
assunto para 
conscientização de uma 
alimentação saudável e 
qualidade vida. 

Discutir sobre alimentação 
saudável com música, 
parlenda, desenhos, 
cartazes, pesquisas. 
Dia da fruta (trazer de casa 
uma vez por semana)  
Jogo dos sentidos – com 
alimentos variados. 
Leitura de deleite com o 
assunto para 
conscientização de uma 
alimentação saudável e 
qualidade vida. 
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional 
 

 
PLANO DE AÇÃO ANUAL DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 

Pedagogo(a) - Orientador(a) 
Educacional: 

Michelle Languedey Martins 
de Almeida 

Matrícula: 
212286-
3 

Turno: 
Matutino/ 

Vespertino 

De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) 
Educacional integra-se à equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo 
educativo global, na perspectiva da Educação em e para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e 
Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, disposto 
no Art. 127. A atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, 
contextualizada, integrada ao Projeto Político Pedagógico - PPP, visando à aprendizagem e ao 
desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, crítico, participativo, criativo e protagonista, 
capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabilidade. (2019, p.59) 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo: 

 
METAS: 

 
 

 

• Oportunizar um espaço participativo e de diálogo reflexivo com 

toda a comunidade escolar; 

• Diminuir os índices de evasão escolar; 

• Desenvolver competências socioemocionais; 

• Desenvolver potenciais, interesses e capacidades frente aos 

desafios futuros; 

• Perceber a importância das relações familiares para o 

crescimento e desenvolvimento integral; 

• Oportunizar um espaço reflexivo e de diálogo sobre convivência 

e cultura de paz. 

  

TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO 
CURRICULAR 

  

  

ESTRATÉGIAS 
PEDAGÓGICAS 

  

EIXO DE AÇÃO 

  

PERÍODO 
DE 

 



Ed. 

Cidada
nia 

DH 

Ed. 
Diversi

d. 

Ed. 
Susten

t. 

  EXECUÇÃ
O 

  
 

   Interação família- 
escola  

 X     
Acolhimento, 
apresentação do 
trabalho do SOE, 
palestras com temas 
específicos, roda de 
conversa e materiais 
informativos. 

  Ação junto aos 
estudantes,     professor
es, famílias e servidores. 

Fevereiro 
à 
Dezembr
o  

Encontro de famílias 
com palestra sobre 
Afetividade, sorteios, 
música e momento de 
interação. 

 Ação junto às famílias 
e professores 
 

 Agosto 

 

Contato, reuniões, 
atendimento com 
orientações 
necessárias e 
acompanhamento de 
frequência / 
desenvolvimento 
escolar, bem como 
certificação dos pais e 
responsáveis atuantes 
em reuniões 
bimestrais.  

 Ação junto aos 
estudantes e famílias 

Fevereiro  
à 
Dezembro 

 

 Desenvolvimento 
de competências 
socioemocionais 

   X   
 Roda de conversa 
para acolhimento e 
escuta sensível; 

Ação junto aos 
professores e famílias 

Fevereiro 
à 
Dezembr
o 

 

 Produção de vídeos, 
materiais 
informativos, murais, 
contação de histórias 
e palestras sobre 
Janeiro Branco (Saúde 
Mental), Abril Azul 
(Inclusão e 
conscientização sobre 
o autismo), Maio 
Laranja (prevenção ao 

Ação junto aos 
estudantes, 
professores e famílias 

Durante 
todo o 
ano letivo 

 



abuso e exploração 
sexual de crianças e 
adolescentes), Agosto 
Lilás (Prevenção à 
violência contra a 
mulher), Setembro 
Amarelo (prevenção 
ao suicídio), Outubro 
Rosa ( Prevenção  ao 
câncer de mama), 
Novembro Azul 
(Cuidados com a 
saúde masculina). 

Projeto sobre 
“Convivência e Cultura 
de Paz”, com os 
seguintes temas 
mensais (Maio – 
Cooperação/Respeito; 
Junho – Solidariedade, 
Julho – Reflexão/Ação; 
Agosto – Afetividade; 
Setembro – 
Conscientização e 
valorização da vida; 
Outubro – Diversão 
com Paz e Novembro – 
Diversidade. As 
atividades serão 
compostas por 
palestras, produção de 
cartazes e desenhos 
sobre cada tema. 

  

Ação junto aos 
estudantes, 
professores, 
servidores e famílias 

  

Maio à 
Novembr
o 

  

 

Transição X 
  

Palestra instrutiva e 
motivacional, roda de 
conversa com os 
estudantes/responsáv
eis dos 5º anos, 
semana de preparação 
para o CEF (aulões, 
momento com ex-
alunos da escola classe 
02, momento com a 
Escola Parque e CILC). 

Reunião para 
orientações sobre 
“Transição”. 
 

Ação junto aos 
estudantes, 
professores e famílias 

Outubro 
à 
Novembr
o 

 



Projeto Paz e 
Diversão no 
recreio 

X 
  

Organização geral das 
estações de 
brinquedos e jogos, 
sensibilização da 
comunidade escolar e 
treinamento dos 
monitores. 

Ação junto aos 
estudantes, 
professores, 
servidores e famílias. 

Fevereiro 
à 
Dezembr
o  

  

 
Projeto de Vida 

     
 X 

 
Projeto hábitos de 
estudos com vídeos 
motivacionais e 
informativos, 
encontros e palestras 
(4º e 5º ano). 
 

 
Ação junto aos 
estudantes, 
professores e famílias 

 
 Março à 
Dezembro 

 

 

Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados: 

 

 

• Coleta de depoimentos ao final dos encontros/ projetos com as famílias e estudantes; 

• Dinâmica avaliativa ao final dos encontros com professores e servidores.  

 

 

 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL 

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino 

Gerência de Orientação Educacional 
 

PLANO DE AÇÃO DO(A) COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) 

OBJETIVOS 

ESPECÍFIC

OS 

AÇÕES/ESTRATÉ

GIAS 

PARCERIAS 

ENVOLVIDAS 

NAS AÇÕES 
PÚBLICO 

CRONOGRA

MA 
AVALIAÇÕES 

DAS AÇÕES 

Elaborar 

pautas para 

os encontros 

voltadas para 

orientação 

dos planos 

didático 

Reunião setorizada 

com os pares. 
Coordenação Professores Bimestral 

Análise dos 

resultados e 

replanejament

o dos 

conteúdos. 



Realizar 

momentos de 

planejamento 

didático 

Reunião setorizada 

com os pares, 

apresentação de 

sugestões. 

Coordenação 

Direção 
Professores Semanal 

Espaço para 

fala e 

sugestões dos 

professores e 

integração do 

planejamento 

entre os 

pares. 

Acompanhar 

adequações 

curriculares 

dos 

Estudantes 

com 

Necessidades 

Educacionais 

Especiais 

Leitura do 

documento de 

Adequação 

Curricular e envio 

de sugestões de 

mudanças ao 

professor, se 

necessário.  

 

Pedagoga  
Professores Bimestral 

Análise dos 

resultados e 

replanejament

o das ações. 

Reservar 

momentos de 

estudo 

pessoal 

Participação de 

cursos que 

colaborem com 

sua prática 

profissional. 

EAPE e outras 

instituições afins. 

Coordenad

ores 
Semanal 

Desenvolvim

ento e 

Crescimento 

das 

habilidades 

profissionais. 

Elaborar em 

parceria com 

os demais 

membros da 

equipe 

escolar, os 

combinados 

que nortearão 

o trabalho a 

ser 

desenvolvido 

Reunião setorizada 

e Coletivas de 

Organização do 

Trabalho 

Pedagógico.  

Coordenação,  Dir

eção, Equipe de 

Apoio. 

Professores 
Ao longo 

do ano. 

Espaço para 

fala e 

sugestões dos 

professores 

durante as 

reuniões. 

Preparar 

instrumentos 

que auxiliem 

a observação 

da gestão da 

sala de aula. 

Apresentação e 

discussão sobre os 

instrumentos. 

Coordenação. Professores 
Ao longo 

do ano. 

Análise dos 

resultados da 

aplicação dos 

instrumentos 

e da 

receptividade 

dos 

professores. 

Elaborar 

devolutivas 

para os 

professores 

sobre o 

acompanham

ento da 

Reunião setorizada 

com os pares e/ou 

individual. 

Coordenação Professores Semanal 

Acompanham

ento da gestão 

das turmas. 



gestão de 

sala de aula. 

Realizar, em 

conjunto com 

a equipe 

escolar, 

atividades 

que 

promovam o 

envolvimento 

da 

comunidade 

escolar 

Semana de 

Educação para a 

vida; 

Maio Laranja 

Setembro-amarelo, 

outubro-rosa, 

novembro-azul 

Semana do 

Brincar; 

Semana do 

trânsito; 

Combate à dengue; 

Semana Junina; 

Coordenação,  

Direção, 

Professores, 

Orientadora, CRE 

Comunidad

e escolar. 

Ao longo 

do ano. 

Por meio da 

participação, 

interesse dos 

estudantes e 

familiares no 

retorno das 

atividades 

propostas. 

 

Planejar, em 

parceria com 

os 

professores, 

instrumentos 

de avaliação 

diagnóstica. 

Escuta atenta às 

demandas dos 

professores com 

vistas no 

aprendizado dos 

estudantes. 

Coordenação, 

Direção 

Professores 

e 

estudantes. 

Início do 

ano. 

Levantamento 

das 

necessidades 

de 

aprendizagem 

dos alunos. 

Discutir os 

resultados 

das 

avaliações. 

Análise dos 

resultados das 

avaliações 

Coordenação, 

Direção. 
Professores Bimestral. 

Ajustes no 

planejamento. 

Realizar 

estudos 

relacionados 

a práticas 

avaliativas e 

pedagógicas. 

Coletivas de 

formação 

Coordenação, 

CRE, Direção e 

especialistas 

convidados. 

Professores 
Ao longo 

do ano. 
 Observação 

das práticas. 

Desenvolver 

projetos no 

auxílio das 

dificuldades 

de 

aprendizage

m. 

Projeto 

interventivo 

Coordenação, 

Direção 

Professores 

Alunos 

com 

dificuldade

s de 

aprendizag

em. 

A partir do 

2º 

Bimestre. 

Análise do 

desenvolvime

nto dos 

alunos. 

Organizar 

conselho de 

classe. 

Reunião com os 

pares. 

Coordenação, 

Direção, 
Professores, 

Equipe de Apoio. 

Professores Bimestral 

Análise do 

desenvolvime
nto dos 

alunos. 

 

Escola Classe 02 de Ceilândia 



Projeto Convivência Escolar e Cultura de Paz 

“A força de um homem e de um povo está na não-violência. 
Experimentem”. Mahatma Gandhi  

Justificativa: A sala de aula é um espaço de convivência interpessoal, 
devendo ser um local harmonioso, pois a qualidade do processo de 
ensino-aprendizagem e da formação integral do indivíduo depende 
da qualidade das relações estabelecidas tanto no espaço escolar 
como familiar.  

Para termos um ambiente educacional fortalecido em suas relações 
e ações, faz-se necessário proporcionar a toda a comunidade escolar 
um ambiente de diálogo e de reflexão sobre a realidade, 
desenvolvendo assim competências socioemocionais e habilidades 
como paciência, autoconhecimento, autonomia, criatividade e 
fortalecimento das relações sociais a fim de enfrentar situações de 
conflito com mais tranquilidade. 

A educação para a Cultura da Paz se direciona a ações voltadas para 
o desenvolvimento de valores como justiça social, diversidade, 
cooperação, respeito, solidariedade e diversidade, levando o 
indivíduo a uma postura mais transformadora diante dos conflitos 
como uma comunicação não-violenta e pacífica, permeada pelo 
diálogo e pela paz, sem recorrer a atos de agressão ou omissão. 
(Caderno Orientador - Convivência Escolar e cultura de Paz) 

Objetivo Geral: Compreender a importância de uma boa 
convivência escolar e familiar para fortalecimento das relações e 
desenvolvimento integral do estudante. 

Objetivo específico- Despertar  no estudante o prazer de conviver 
em harmonia , respeitando as regras e compreendendo que as 
relações de convivência são construídas por meio do respeito, afeto, 
cuidado , atenção, paciência , obediência, companheirismo e 
solidariedade. 



Procedimento: Para um melhor desenvolvimento do projeto será 
trabalhado uma temática por mês , visando a conscientização e 
participação efetiva dos estudantes, por meio de histórias , música, 
teatro, produção de cartazes , desenhos, textos, dentre outros 
recursos .  

Temáticas / cronograma: 

Fevereiro/ Março/ Abril - Etapa inicial: 

- Acolhimento e discussão dos direitos e deveres dos estudantes por 
meio da elaboração de regras de convivência em sala de aula, bem 
como o regimento escolar das escolas públicas do DF; 

- Conscientização sobre a participação em espaços coletivos da 
escola, como pátio, banheiro, refeitório, parquinho, sala de vídeo e 
quadra; 

- Treinamento de monitores dos 2º anos e 5º anos para participação 
no projeto “ Paz e Diversão no Recreio”, onde são criadas estações 
de jogos e brincadeiras, desenvolvendo a responsabilidade e 
cooperação nos estudantes, proporcionando assim um ambiente 
mais harmonioso e de paz. 

Maio - Cooperação/Respeito 

-  Conscientização sobre o tema Maio Laranja - Prevenção ao Abuso 
e exploração Sexual de crianças e adolescentes  por meio de 
histórias, vídeos, produção de desenhos e músicas sobre o tema para 
os estudantes, como também momento de diálogo com as famílias 
e postagens na rede social da escola;  

- Despertando a cooperação, união e trabalho em equipe na gincana 
junina; 

- Envolvendo os estudantes, professores e servidores nas atividades 
do projeto “Paz e diversão no recreio!”, desenvolvendo valores e 
uma convivência harmoniosa, com respeito e responsabilidade. 



Junho - Solidariedade/Partilha 

- Proporcionar uma reflexão sobre a necessidade do próximo, não 
somente material, mas também emocional, despertando nos 
estudantes a empatia em suas relações interpessoais; 

- Utilização de histórias, criação de frases, textos, desenhos, músicas, 
cartazes, ação concreta (doações), etc. 

Julho - Reflexão/ Ação 

-  Proporcionar aos estudantes um momento de reflexão sobre a sua 
postura quanto estudante, avaliando sua participação na 
coletividade, em suas relações interpessoais com colegas, 
professores e servidores, organização e cuidado com o espaço 
escolar, participação nas atividades pedagógicas (aulas, atividades, 
trabalhos e  projetos da escola) durante o primeiro semestre. 
(Instrumento: autoavaliação); 

Agosto - Afetividade 

- Realizar um encontro de família com o tema Afetividade, com 
palestra, lanche, sorteio de brindes, vídeo, avaliação etc; 

- Conscientização sobre o mês Agosto Lilás - Prevenção à Violência 
contra a mulher, por meio de ação concreta com a cor lilás, vídeo, 
cartaz, desenhos, produção de murais, frases, textos, roda de 
conversa, postagem na rede social etc. 

- Refletir por meio de diálogo sobre a convivência familiar e afetiva 
dos estudantes com os pais/responsáveis, irmãos e parentes, 
dialogando sobre a construção de uma boa convivência familiar para 
uma Cultura de Paz dentro do lar; 

Setembro - Conscientização e valorização da vida 

-  Conscientização sobre o mês Setembro Amarelo - Prevenção ao 
Suicídio, refletindo sobre a valorização da vida, por meio de ação 
concreta com a cor amarela, roda de conversa e diálogo com toda a 



comunidade escolar, postagens na rede social, produção de murais, 
vídeos, frases, músicas, textos, desenhos, etc; 

- 21 de setembro - Dia internacional da Paz 

Outubro - Diversão e Paz (mês das crianças) 

-  Diálogo e reflexão sobre a importância do brincar e das relações 
de amizade e cooperação construídas com os colegas no momento 
das brincadeiras e jogos; 

- Conscientização dos direitos e deveres da criança e adolescente por 
meio de atividades, desenhos, textos etc; 

- Realizar brincadeiras, jogos ou sugerir a confecção de brinquedos 
recicláveis;  

- Construir regras de convivência para as brincadeiras com os colegas 
por meio de textos, cartazes, desenhos etc. 

Novembro - Diversidade  (Mês da Consciência Negra) 

-  Dialogar sobre o respeito aos negros e a sua cultura afro, refletindo 
quanto ao direito à igualdade social, luta contra  o racismo e 
discriminação bem como outros tipos de violência contra o negro; 

- Pesquisa sobre a cultura afro-brasileira (história, música, dança), 
refletindo sobre a importância da diversidade cultural e o combate 
ao preconceito racial; 

- Conscientização sobre o tema por meio de vídeos, histórias, 
atividades, produção de desenhos, cartazes, textos, frases etc; 

- Aprender sobre as brincadeiras e brinquedos afro-brasileiros; 

Dezembro - Avaliação 

 Proporcionar aos estudantes um momento de reflexão sobre a sua 
postura quanto estudante, avaliando sua participação na 
coletividade, em suas relações interpessoais com colegas, 
professores e servidores, organização e cuidado com o espaço 



escolar, participação nas atividades pedagógicas (aulas, atividades, 
trabalhos) e  projetos da escola, etc durante o segundo semestre. 
(Instrumento: autoavaliação).     

-  Avaliação do projeto com a equipe escolar. 

 

     

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DIANTE DAS FRAGILIDADES 
APRESENTADAS 

Ano/Etapa 

Período:2º Bimestre 

Público-alvo: 2º ano  

Componente curricular: Português e Matemática  

Diagnóstico 

Habilidades frágeis  H7 – Identificar os elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo 
personagens, enredo, tempo e espaço. 

H9 - Comparar palavras, identificando semelhanças e diferenças entre 
sons de sílabas mediais e finais. 

H4 - Reconhecer e relacionar períodos do dia, dias da semana e meses 
do ano, utilizando calendário, quando necessário. 

H6 - Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de 
diferentes adições, com o suporte de material manipulável, contribuindo 
para a compreensão de características do sistema de numeração 
decimal e o desenvolvimento de estratégias de cálculo. 

Objetivos de 
aprendizagens  

• Experimentar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler 
com 

prazer e aprimorar-se como leitor e escritor proficiente. 
• Reconhecer as diferentes estruturas silábicas, para ler e escrever 

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

• Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias 
da semana e meses do ano, utilizando calendário, para planejamentos 
e organização de agenda. 
• Comparar grandezas de mesma natureza, por meio de estratégias 
pessoais e pelo uso de instrumentos de medidas não convencionais e 
convencionais.  



• Reconhecer unidades de tempo: dia, semana, mês, bimestre, 
semestre, ano e utilizar calendários e agendas. 
• Compor e decompor números naturais de até duas ordens, com 
suporte de material manipulável por meio de diferentes adições. 

Conteúdos Currículo 
em movimento 

• Níveis de compreensão da leitura: objetiva, inferencial e avaliativa 
Reconto de histórias por meio da oralidade, escrita e desenho. 

• Segmentação (divisão) oral da palavra em sílabas 

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

• Tempo escolar: bimestre, semestre, rotina escolar 
• Noções de tempo (ontem, hoje, amanhã; dia, semana, mês e ano; 
manhã, tarde e noite) 

• Tempo familiar: o dia a dia familiar, árvore genealógica 

• Valor posicional dos números. 
• Agrupamentos (agrupamentos de 10 – unidade para dezena). 

 

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS Cronograma 

Atividades 

Apreciação de histórias de deleites com 
interpretação oral diariamente. 

Ampliar os reagrupamentos intraclasse e 
interclasse. Utilizar jogos e atividades 
pedagógicos contextualizados e alfabetizadores 
que auxiliam na identificação dos grafemas, 
fonemas, separações silábicas etc. 

Realizar reforços escolares. 

 

4º bimestre 

 

 

 

 

semanalmente 

Utilização e manuseio de marcadores de tempo 
(calendário) na rotina escolar. Como resolução 
de problemas. 

4º Bimestre - 
diariamente 

Manuseio de materiais concretos para fazer 
associação das quantidades ao valor posicional 
dos números no QVL. 

Realização de atividades de composição e 
decomposição de números. 

Semanalmente 
(4º Bimestre) 

AVALIAÇÃO 

Resultados alcançados e 
encaminhamentos 

Avanços nas hipóteses da escrita 

Avanços na compreensão dos valores até 3ª ordem. 

Dar-se-á ao longo do processo. 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO 

Nome/ Função/ 
Matrícula 

Raquel Pereira da Silva – professora - 0245636-2  

Adeliane 

Fábia 

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DIANTE DAS FRAGILIDADES 
APRESENTADAS 



Ano/Etapa 

Período: 2º Bimestre 

Público-alvo: 3º ano  

Componente curricular: Português e Matemática  

Diagnóstico 

Habilidades frágeis  H5 - Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canções, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de 
organização à sua finalidade. 

H9 - Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canções, dentre 
outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação 
comunicativa e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de 
organização à sua finalidade. 

H1 - Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, bloco 
retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionando-as com objetos do 
mundo físico. 

H2 - Comparar e ordenar números naturais (até a ordem de centenas) pela 
compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor 
posicional e função do zero). 

H4 - Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da 
semana e meses do ano, utilizando calendário, para planejamentos e 
organização de agenda. 

H5 - Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou decrescente 
a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida. 

H6 - Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em sequências 
recursivas de números naturais, objetos ou figuras. 

H10 - Estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas do sistema 
monetário brasileiro para resolver situações cotidianas. 

H14 - Identificar e registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e os 
deslocamentos de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de um 
ponto de referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido. 

Objetivos de 
aprendizagens  

• Escuta, leitura, reconto oral: cantiga de roda, música com movimento, parlenda, 
trava-língua, lengalenga, adivinhações, piada, quadrinhas, poemas, contos de 
fadas e lendas, contação de histórias. 
• Compreender e desenvolver o assunto principal de textos lidos, com autonomia 
ou por outros leitores. 

• Reconhecer o assunto de um texto. 
• Reconhecer o gênero fábula. 

• Estabelecer relações de intertextualidade entre textos lidos e produzidos 
oralmente e por escrito. 
• Associar, nomear e comparar figuras geométricas espaciais a objetos do mundo 
físico. 
• Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas 
retos, pirâmides, cilindros, cones), relacionando-as com suas planificações. 
• Consolidar a contagem de coleções e/ou eventos 
• Compreender a identificação de quantidade de algarismos e da posição por eles 
ocupadas. 
 • Estabelecer as principais relações entre as unidades de tempo mais 
significativas: hora e minuto; hora e dia; dia, semana e mês; tempo escolar e 
tempo familiar (árvore genealógica). 
• Reconhecer cédulas e moedas que circulam no Brasil, em função dos seus 
valores em situações do cotidiano. 
• Reconhecer o corpo como referencial de localização no espaço. 
• Descrever e representar, por meio de esboços de trajetos ou utilizando croquis 
e maquetes, a movimentação de pessoas ou de objetos no espaço, incluindo 
mudanças de direção e sentido, com base em diferentes pontos de referência. 

Conteúdos Currículo 
em movimento 

• Níveis de compreensão da leitura: objetiva, inferencial e avaliativa  
• Ilustração (desenhos ou colagem) de poemas, músicas, contos de fadas, como 
forma de interpretação do tema abordado 



• Contos infantis e fábulas: leitura, análise da estrutura, enfatizando elementos 
da narrativa, uso do léxico literário, comparações entre textos 
• Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro 
e esfera): reconhecimento, análise de características e planificações. 
• Estabelecimento de comparações entre objetos do espaço físico e entre 
objetos geométricos. 
• Leitura, registro, escrita numérica, comparação e ordenação de quantidades 
até 999. 
• Composição e decomposição de números naturais 
• Valor posicional dos números. 
• Tempo familiar: o dia a dia familiar, árvore genealógica 

• Agrupamentos (agrupamentos de 10 – unidade para dezena). 
• Medidas de tempo 

• Reconhecimento de instrumentos de passagem de tempo: agenda, calendário, 
relógio, linha do tempo 
• Sistematização de tempo (estabelecimento das principais relações entre as 
unidades de tempo mais significativas: hora e minuto; hora e dia; dia, semana e 
mês). 
• Sistema Monetário Brasileiro: estabelecimento de equivalências de um mesmo 
valor na utilização de diferentes cédulas e moedas. 
• Comparação de valores monetários. 
• Localização e movimentação: representação de objetos e pontos de referência. 
• Orientação e trajetória: *Reconhecimento de eventos que envolvem orientação 
e trajetória de pessoas e de objetos. 
*Construção e socialização de procedimentos e de registros de referências 
(exemplo: casa/escola; sala de aula/banheiro). 
* Representação da localização e trajetórias por meio de mapas, desenhos e 
plantas. 

 

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS Cronograma 

Atividades 

Estimular a musicalização de cantigas, por 
meio, da escuta, da escrita e da interpretação. 

Declamar poemas, bem como ler interpretar 
diferentes gêneros. 

Reagrupamento interclasse e intraclasse 

 
Reforço 

Atendimento individualizado 

Incentivar a leitura de diversos livros da caixa 

literária e da sala de leitura. 

Ao longo do ano 

 

 

 

Semanalmente 
(interclasse) e 
quinzenalmente 
(interclasse) 

Semanalmente 

diariamente 

diariamente 

Explorar objetos do cotidiano, como caixas de 
embalagens, garrafas pets, bolas, entre outras 
formas espaciais geométricas com objetivo de 

reconhecer as semelhanças e diferenças. 

Compreender que o sistema de numeração 
brasileiro é decimal, compreendendo primeiro 
o algarismo, utilizando material concreto, QVL 
e o material dourado. 

1º e 2º bimestre 

 

 

 

 

 

 

4º bimestre 



Utilizar o calendário diariamente para 
contagem dos dias semanas e meses e 
registrar os conhecimentos adquiridos. 

Comparar a diversidade dos alunos, a partir, da 
idade, altura, para estabelecer relações das 

ordens crescentes e decrescentes. 

Desenvolver habilidade da sequência em retas 
numéricas, sequencias de objetos, formas 
geométricas e cores. 

Identificar em situações do cotidiano (mercado, 
situações problemas etc.), o valor de cédula e 
moedas do sistema monetário brasileiro. 

Reconhecer no cotidiano os referenciais de 
localização, por meio, de desenhos 
topográficos usando as noções de lateralidade 
e as demais noções básicas. 

4º bimestre 

 

 

4º bimestre 

 

4º bimestre 

 

1º e 2º bimestre 

AVALIAÇÃO 

Resultados alcançados e 
encaminhamentos 

Percebe-se avanços aprendizagem em processo. 
 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO 

Nome/ Função/ Matrícula Jaqueline Marinho (Professora – 69907188) 
Manuela (Professora – 6987235X) 
Perla C.B. J. Maia (Professora-6899566X) 
Raquel Alves (Professora- 23991813) 
Neila Londe ( Professora – 37680-9) 

 

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DIANTE DAS FRAGILIDADES  
APRESENTADAS 

Ano/Etapa 

Período: 2º Bimestre 

Público-alvo: 4º ano  

Componente curricular: Português e Matemática  

Diagnóstico 

Habilidades frágeis  Português 
H4 - Relacionar textos com ilustrações e outros recursos gráficos. 
H8 - Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de interrogação, 

ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos e travessão. 
H5 - Ler e compreender com certa autonomia cantigas, letras de canções, dentre 

outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa 
e o tema/assunto do texto e relacionando sua forma de organização à sua 
finalidade. 

H9 - Ler e compreender, com autonomia, cartas dirigidas a veículos da mídia 
impressa ou digital (cartas de leitor e de reclamação a jornais, revistas) e notícias, 
dentre outros gêneros do campo jornalístico, de acordo com as convenções do 
gênero carta e considerando a situação comunicativa e o tema/assunto do texto. 

Matemática  
H7 - Resolver e elaborar problemas de multiplicação (por 2, 3, 4, 5 e 10) com os 

significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em 
disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo e registros. 

H10 - Ler horas em relógios digitais e em relógios analógicos e reconhecer a relação 
entre hora e minutos e entre minuto e segundos. 



H12 - Ler, escrever e comparar números naturais de até a ordem de unidade de 
milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e em língua materna. 

H15 - Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural por outro (até 
10), com resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de 
repartição equitativa e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais. 

Objetivos de 
aprendizagens  

• Ler com fluência e compreensão diversos gêneros textuais. 
• Ler textos em diferentes gêneros para perceber modos (tipos) textuais que 
compõem sua organização interna – narração, descrição, argumentação, relatos, 
exposição e instrução. 
• Empregar recursos expressivos (ênfase, entonação de acordo com a pontuação 
etc.) durante a leitura. 
• Identificar e selecionar informações relevantes para a compreensão do texto, de 
acordo com os objetivos da leitura. 
*Ampliar procedimentos operatórios de multiplicação dos números naturais, por 
meio de situações-problema. 
• Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de unidade de milhar, 
reconhecendo as propriedades do sistema de numeração decimal realizando 
operações por meio de situações problema. 
• Relação de ordem dos números naturais e seu posicionamento na reta numerada 
• Comparar grandezas de mesma natureza, por meio de estratégias pessoais e 
pelo uso de instrumentos de medidas não convencionais e convencionais.  
• Ampliar procedimentos operatórios: divisão. 
• Compor e decompor números naturais de até duas ordens, com suporte de 
material manipulável por meio de diferentes adições. 
• Construir relógio analógico para registro, leitura e interpretação de horas e 
minutos. 
• Resolver situações-problema envolvendo transformações entre as principais 
unidades de tempo: dia/mês; dia/semana; mês/ano; horas/dias. 
*Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em 
situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e 
término de realização de uma tarefa e sua duração. 

Conteúdos Currículo 
em movimento 

• Textos: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal (escrita e imagem) 
concretizados em diversos gêneros em diferentes suportes. 
• Elementos que compõem a apresentação de diversos gêneros e seu contexto 
de produção (autor, interlocutor, situação de interação, suporte e circulação). 
• Notícias e manchetes: estudo de gênero enfocando os elementos fundamentais 
(O quê? Com quem? Quando? Onde? Em que circunstâncias?) 
• Reportagens e suplemento infantil de grandes jornais: leitura e estudo de 
reportagem levando em conta o tipo de leitor. Tiras de jornal: análise de 
ambiguidades no efeito de humor. 
• Elaboração e resolução de problemas envolvendo diferentes significados da 
multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, 
proporcionalidade, partilha e medida. 

• Sistema de numeração decimal: ordem de unidade de milhar  
*Medidas de tempo: leitura e registro de horas em relógios digitais e analógicos, 
duração de eventos e relações entre unidades de medida de tempo. 
• Relógio analógico 
• Situações-problema envolvendo transformações entre as principais 
unidades de tempo: dia/mês; dia/semana; mês/ano; horas/dias. 

 

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS Cronograma 

Atividades 

Realizar momentos de exposição de leitura de diversos 
gêneros textuais com o recurso de materiais impressos 
e livro didático. Leitura deleite com material 
disponibilizado pela coordenação com gêneros textuais 
diversos. 
Aluno leitor na sala de leitura (empréstimo de livro.) e 
caixa de livro em sala de aula. 

Nos 4º bimestres 
 



Utilizar anúncios e propagandas com recursos e jogos 
da memória, textos impressos e diálogos.   
Utilizar jornal e suplementos infantis como fonte de 
pesquisa. E gênero textual com leitura e exploração do 
mesmo. 

Revisitar os conteúdos: composição, decomposição 
dos números até 999 com material concreto, QVL e 
atividades impressas. Conceitos de adição e subtração 
com jogos e material com concreto. 

Apresentar situações do cotidiano que envolvam horas 
e minutos, relembrar os conceitos de AM e PM, com 

recurso do livro didático, confeccionar relógio analógico 

Ao longo do 1º 
bimestre 

 

 

 

Meados 2º 
bimestre 

Revisar o conceito de multiplicação com jogos e 
material concreto. Trazer situações problemas que 
envolvam parcelas iguais. Recursos material impresso 
e livro didático. 

Trazer situações problemas que envolvam a ideia de 
repartir igualmente. Recurso: livro didático e material 

concreto 

Meados do 1º 
bimestre e 2º 
bimestre  

 

 

Meados do 2º 
bimestre e 3º 
bimestre 

 
AVALIAÇÃO 

Resultados alcançados e 
encaminhamentos 

Dar-se ao longo do processo. 
Mas já é possível observar avanço significativo por parte dos alunos. 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO 

Nome/ Função/ Matrícula Kamilla de Souza Santos - Matrícula 69879494  

Ana Fabíola Borges Foggia - Matrícula: 699.053-12 

Juliana Luiza Ribeiro –Matrícula 222.217-5 

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DIANTE DAS FRAGILIDADES 
APRESENTADAS 

Ano/Etapa 

Período: 2º Bimestre 

Público-alvo: 5º ano  

Componente curricular: Português e Matemática  

Diagnóstico 

Habilidades frágeis  Português 
H2 - Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos (informativos, jornalísticos, 

publicitários etc.). 
H6 - Identificar a função na leitura e usar na escrita ponto final, ponto de interrogação, 

ponto de exclamação e, em diálogos (discurso direto), dois-pontos e travessão. 
H7 - Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros 

e extensões, inclusive aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por 
gêneros, temas e autores. 

H12 - Inferir informações implícitas nos textos lidos. 
H14 - Identificar e reproduzir, em notícias, manchetes, lides e corpo de notícias 

simples para público infantil e cartas de reclamação (revista infantil), digitais ou 
impressos, a formatação e diagramação específica de cada um desses gêneros, 
inclusive em suas versões orais. 



H16 - Identificar e reproduzir, em textos injuntivos instrucionais (instruções de jogos 
digitais ou impressos), a formatação própria desses textos (verbos imperativos, 
indicação de passos a serem seguidos) e formato específico dos textos orais ou 
escritos desses gêneros (lista/ apresentação de materiais e instruções/ passos de 
jogo). 

Matemática  
H3 - Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, 

utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais, valorizando e 
respeitando a cultura local. 

H8 - Medir, comparar e estimar área de figuras planas desenhadas em malha 
quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, 
reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a mesma 
medida de área. 

H9 - Reconhecer as frações unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) 
como unidades de medida menores do que uma unidade, utilizando a reta 
numérica como recurso. 

H11 - Associar prismas e pirâmides às suas planificações e analisar, nomear e 
comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas 
e espaciais. 

H13 - Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos 
em situações relacionadas ao seu cotidiano, como informar os horários de início e 
término de realização de uma tarefa e sua duração. 

H16 - Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de 
dobraduras, esquadros ou softwares de geometria. 

H17 - Reconhecer que as regras do sistema de numeração decimal podem ser 
estendidas para a representação decimal de um número racional e relacionar 
décimos e centésimos com a representação do sistema monetário brasileiro. 

H20 - Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da 
multiplicação (adição de parcelas iguais, organização retangular e 
proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos. 

Objetivos de 
aprendizagens  

• Ler com fluência e compreensão diversos gêneros textuais. 
• Empregar recursos expressivos (ênfase, entonação de acordo com a pontuação 
etc.) durante a leitura. 
• Utilizar conhecimentos prévios e buscar pistas textuais, intertextuais e 
contextuais para ler nas entrelinhas (fazer interferências de informações implícitas 
no texto), ampliando a compreensão. 
• Desenvolver a compreensão global do texto lido, unificando e interrelacionando 
informações explícitas e implícitas, produzindo inferências e validando ou não 
(verificação) hipóteses levantadas. 
• Corresponder relações entre o texto e outros textos (intertextualidade) e recursos 
de natureza suplementar que acompanham (gráficos, tabelas, desenhos, fotos 
etc.) no processo de compreensão e interpretação do texto. 
• Compreender a representação do número fracionário e decimal em situações 
significativas e concretas. 
*Construir e utilizar os principais instrumentos de medidas presentes no contexto 
sociocultural. 
• 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 
• Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e 
cones) e analisar, nomear e comparar seus atributos. 
• Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e 
ângulos, e desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais. 
• Propiciar o reconhecimento de cédulas e moedas que circulam no Brasil e de 
possíveis trocas entre cédulas e moedas de outros países. 
• Realizar operações utilizando a compreensão de valores monetários: preços, 
trocos, orçamentos e prestações 



• Ampliar procedimentos operatórios de multiplicação dos números naturais, por 
meio de situações-problema. 

Conteúdos Currículo 
em movimento 

• Comparação e diferenciação de diversos gêneros textuais quanto a aspectos 
composicionais e finalidade. 
• Elementos que compõem a apresentação de diversos gêneros e seu contexto de 
produção (autor, interlocutor, situação de interação, suporte e circulação). 
• Níveis de compreensão da leitura: objetiva, inferencial e avaliativa. 
• Leitura textual, contextual, inferencial e intertextual. 
*Representação fracionária dos números racionais: reconhecimento, significados, 
leitura e representação na reta numérica. 
• 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; balanças, explorando diferentes tipos e usos; recipientes graduados para 
comparar quantidades de líquidos; termômetros, velocímetros, relógios e 
cronômetros. 
• Ampliação e redução de figuras poligonais em malhas quadriculadas: 
reconhecimento da congruência dos ângulos e da proporcionalidade dos lados 
correspondentes. 
• Figuras geométricas planas: características, representações e ângulos 
• Construção de sólidos geométricos: composição e decomposição. 
• Situações-problema envolvendo as quatro operações e o Sistema Monetário 
Brasileiro - explorando a diversidade de procedimentos e de registros. 
*Situações-problema envolvendo multiplicação, explorando a diversidade de 
procedimentos e de registros. 

 

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS Cronograma 

Atividades 

Projeto de leitura “Literarte” com 
interdisciplinaridade literatura e arte 
contextualizando a prática social com a 
realidade escolar, socialização em diferentes 
formas de interação; formular conceitos e expô-
los por meio de debates e seminários; fomentar 
o protagonismo estudantil por meio de práticas 
coletivas, oficinas de música, dança, poema e 
teatro. 

 

De maio a 
setembro com a 
culminância na 
apresentação 
artísticas. 

Produzir o texto a partir da compreensão e análise 
do gênero textual percebendo finalidade, foco 
narrativo e entendimento da proposta. 

Pontuação na construção do texto narrativo. 

Realizar leitura de deleite de diversos gêneros 
textuais, com leitura compreensão, interpretação 
e oralidade. 

Utilizar o gênero informativo e poema para 
compreensão, interpretação e oralidade. 

Construir de jogos e instruções. 

Nos 4º bimestres 

Medir e estimar comprimentos, massas e 
capacidades, utilizando unidades de medidas 
padronizadas mais usais, valorizando e 
respeitando a cultura, contexto: unidades de 

Meados do 2º 
bimestre e 3º 
bimestre 



medidas comparações entre corpos e medidas, 
comprimentos, rótulos. 

AVALIAÇÃO 

Resultados alcançados 
e encaminhamentos 

Dar-se ao longo do processo. 

Mas já é possível observar avanço significativo por parte dos alunos. 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO 

Nome/ Função/ 
Matrícula 

Claudio Xavier da Silva Dourado - Matrícula: 2414120 

Arlene Barbosa de Oliveira - Matrícula 35 489-9 

Roberta 

Juliana 

 

ORIENTAÇÕES PARA O TRATAMENTO DOS RELATÓRIOS DA AVALIAÇÃO 

DIAGNÓSTICA DIANTE DAS FRAGILIDADES APRESENTADAS 

Questionamentos Norteadores que a Escola precisa fazer para direcionar seu 

planejamento: 

 

1. Quais habilidades apresentaram fragilidades em sua UE? 

2. O que representa cada habilidade? 

3. O que pode ter acontecido que levou este estudante a não desenvolver essa 

habilidade? 

4. O que pode ser feito para desenvolver essa habilidade? 

5. Quais experiências esses estudantes podem vivenciar para desenvolver esta 

habilidade? 

6. Quais materiais concretos podemos agregar aos planejamentos visando que 

os estudantes desenvolvam as habilidades frágeis através da manipulação? 

7. Como podemos promover a autonomia dos estudantes na realização das 

atividades escolares de leitura, interpretação e produção, em especial no 2º 

bloco (4º e 5º ano)? 

 

  

FRAGILIDADES 

CEILÂNDIA 
FRAGILIDADES DA UNIDADE 
ESCOLAR (Incluir as DHs da 

Escola) 

O QUE FAREMOS? (Quais 
materiais, ações, 

estratégias e 

intervenções podem ser 

incluídas nas atividades 

diárias do plano de aula 

do professor.) 

2º ANO - CEILÂNDIA 2º ANO – UNIDADE 

ESCOLAR: 
  

Língua Portuguesa Língua Portuguesa   

DH4- Inferir 

informações em 

textos. 

H7 – Identificar os elementos de 

uma narrativa lida ou escutada, 

incluindo personagens, enredo, 

tempo e espaço. 

Apreciação de histórias de 

deleites com interpretação 

oral diariamente. 



DH5- Reconhecer as 

letras do alfabeto. 
H9 - Comparar palavras, 
identificando semelhanças e 

diferenças entre sons de sílabas 

mediais e finais. 

Ampliar os reagrupamentos 
intraclasse e interclasse. 

Utilizar jogos e atividades 

pedagógicos 

contextualizados e 

alfabetizadores que 

auxiliam na identificação 
dos grafemas, fonemas, 

separações silábicas etc. 

Realizar reforços escolares 

DH7- Reconhecer a 
personagem principal 

de uma narrativa. 

  

DH9- Identificar 

sílabas de uma 

palavra. 

  

2º ANO- CEILÂNDIA 2º ANO- UNIDADE ESCOLAR:   

Matemática Matemática   

DH1- Identificar a 
localização ou a 

movimentação de 

pessoas ou objetos em 

uma representação do 

espaço. 

H4 - Reconhecer e relacionar 
períodos do dia, dias da semana 

e meses do ano, utilizando 

calendário, quando necessário. 

Utilização e manuseio de 
marcadores de tempo 

(calendário) na rotina 

escolar. Como resolução de 

problemas. 

DH3-Identificar dados 
e informações 

apresentados por meio 

de gráficos. 

H6 - Compor e decompor 
número de até duas ordens, por 

meio de diferentes adições, com 

o suporte de material 

manipulável, contribuindo para a 

compreensão de características 

do sistema de numeração 

decimal e o desenvolvimento de 

estratégias de cálculo. 

Manuseio de materiais 
concretos para fazer 

associação das quantidades 

ao valor posicional dos 

números no QVL. 

Realização de atividades de 

composição e 

decomposição de números. 

DH4- Utilizar 

conversão entre 

unidades de medidas 

de tempo na resolução 

de problemas. 

  

DH6- Identificar 

composições ou 

decomposições de 

números naturais. 

  

DH16- Executar adição 

ou subtração com 

números naturais. 

  

3º ANO - CEILÂNDIA 3º ANO – UNIDADE 

ESCOLAR: 
  

Língua Portuguesa Língua Portuguesa   



DH5- Reconhecer o 

assunto de um texto. 
H5 - Ler e compreender com 
certa autonomia cantigas, letras 

de canções, dentre outros 

gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto e 
relacionando sua forma de 

organização à sua finalidade 

Estimular a musicalização 
de cantigas, por meio, da 

escuta, da escrita e da 

interpretação. 

Declamar poemas, bem 

como ler interpretar 

diferentes gêneros.  

DH9- Reconhecer o 

gênero fábula. 
H9 - Ler e compreender com 

certa autonomia cantigas, letras 

de canções, dentre outros 

gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a 
situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto e 

relacionando sua forma de 

organização à sua finalidade. 

Incentivar a leitura de 

diversos livros da caixa 

literária e da sala de leitura. 

3º ANO- CEILÂNDIA 3º ANO- UNIDADE ESCOLAR:   

Matemática Matemática   

DH1- Identificar 

representações de 
figuras 

tridimensionais. 

H1 - Reconhecer, nomear e 

comparar figuras geométricas 
espaciais (cubo, bloco 

retangular, pirâmide, cone, 

cilindro e esfera), relacionando-

as com objetos do mundo físico. 

Explorar objetos do 

cotidiano, como caixas de 
embalagens, garrafas pets, 

bolas, entre outras formas 

espaciais geométricas com 

objetivo de reconhecer as 

semelhanças e diferenças. 

DH2- Reconhecer 

características do 
sistema de numeração 

decimal. 

H2 - Comparar e ordenar 

números naturais (até a ordem 
de centenas) pela compreensão 

de características do sistema de 

numeração decimal (valor 

posicional e função do zero). 

Compreender que o sistema 

de numeração brasileiro é 
decimal, compreendendo 

primeiro o algarismo, 

utilizando material 

concreto, QVL e o material 

dourado. 

DH3- Identificar dados 
e informações 

apresentados por meio 

de gráficos. 

H4 - Indicar a duração de 
intervalos de tempo entre duas 

datas, como dias da semana e 

meses do ano, utilizando 

calendário, para planejamentos 

e organização de agenda. 

Utilizar o calendário 
diariamente para contagem 

dos dias semanas e meses e 

registrar os conhecimentos 

adquiridos. 

DH4- Utilizar 
conversão entre 

unidades de medidas 

de tempo na resolução 

de problemas. 

H5 - Construir sequências de 
números naturais em ordem 

crescente ou decrescente a 

partir de um número qualquer, 

utilizando uma regularidade 

estabelecida. 

Comparar a diversidade dos 
alunos, a partir, da idade, 

altura, para estabelecer 

relações das ordens 

crescentes e decrescentes. 

DH5- Identificar 

números naturais 
segundo critérios de 

ordem. 

H6 - Descrever os elementos 

ausentes em sequências 
repetitivas e em sequências 

recursivas de números naturais, 

objetos ou figuras. 

Desenvolver habilidade da 

sequência em retas 
numéricas, sequencias de 

objetos, formas 

geométricas e cores. 



DH6- Corresponder 
números naturais a 

pontos da reta 

numérica. 

H10 - Estabelecer a equivalência 
de valores entre moedas e 

cédulas do sistema monetário 

brasileiro para resolver 

situações cotidianas. 

Identificar em situações do 
cotidiano (mercado, 

situações problemas etc.), o 

valor de cédula e moedas do 

sistema monetário 

brasileiro. 

DH8- Identificar 
decomposições de 

números naturais. 

H14 - Identificar e registrar, em 
linguagem verbal ou não verbal, 

a localização e os deslocamentos 

de pessoas e de objetos no 

espaço, considerando mais de 

um ponto de referência, e 

indicar as mudanças de direção 

e de sentido. 

Reconhecer no cotidiano os 
referenciais de localização, 

por meio, de desenhos 

topográficos usando as 

noções de lateralidade e as 

demais noções básicas. 

DH10- Corresponder 

cédulas e/ou moedas 

do Sistema Monetário 

Brasileiro. 

  

DH14- Identificar a 

localização ou a 
movimentação de 

pessoas ou objetos em 

uma representação 

plana do espaço. 

  

4º ANO- CEILÂNDIA 4º ANO- UNIDADE ESCOLAR:   

Língua Portuguesa Língua Portuguesa   

DH1- Identificar 

marcas linguísticas 

que evidenciam o 
interlocutor de um 

texto. 

H4 - Relacionar textos com 

ilustrações e outros recursos 

gráficos. 

Realizar momentos de 

exposição de leitura de 

diversos gêneros textuais 
com o recurso de materiais 

impressos e livro didático. 

Leitura deleite com material 

disponibilizado pela 

coordenação com gêneros 

textuais diversos. 
Aluno leitor na sala de 

leitura (empréstimo de 

livro.) e caixa de livro em 

sala de aula. 

DH4 - Inferir 

informações em 

textos. 

H8 - Identificar a função na 

leitura e usar na escrita ponto 

final, ponto de interrogação, 

ponto de exclamação e, em 

diálogos (discurso direto), dois-

pontos e travessão. 

Realizar momentos de 

exposição de leitura de 

diversos gêneros textuais 

com o recurso de materiais 

impressos e livro didático. 
Leitura deleite com material 

disponibilizado pela 

coordenação com gêneros 

textuais diversos. 
Aluno leitor na sala de 

leitura (empréstimo de 

livro.) e caixa de livro em 

sala de aula. 



DH5- Reconhecer o 

assunto de um texto. 
H5 - Ler e compreender com 
certa autonomia cantigas, letras 

de canções, dentre outros 

gêneros do campo da vida 

cotidiana, considerando a 

situação comunicativa e o 

tema/assunto do texto e 
relacionando sua forma de 

organização à sua finalidade. 

Utilizar anúncios e 
propagandas com recursos 

e jogos da memória, textos 

impressos e diálogos.   

DH6- Reconhecer o 

gênero poema. 
H9 - Ler e compreender, com 

autonomia, cartas dirigidas a 

veículos da mídia impressa ou 

digital (cartas de leitor e de 

reclamação a jornais, revistas) e 
notícias, dentre outros gêneros 

do campo jornalístico, de acordo 

com as convenções do gênero 

carta e considerando a situação 

comunicativa e o tema/assunto 

do texto. 

Utilizar jornal e 

suplementos infantis como 

fonte de pesquisa. E gênero 

textual com leitura e 

exploração do mesmo. 

DH8- Reconhecer 

efeitos de sentido 

decorrentes do uso do 

ponto de exclamação 

  

DH9- Reconhecer a 

finalidade de um texto. 

  

4º ANO- CEILÂNDIA 4º ANO- UNIDADE ESCOLAR:   

Matemática Matemática   

DH7- Utilizar números 
naturais envolvendo 

diferentes significados 

da multiplicação na 

resolução de 

problemas. 

H7 - Resolver e elaborar 
problemas de multiplicação (por 

2, 3, 4, 5 e 10) com os 

significados de adição de 

parcelas iguais e elementos 

apresentados em disposição 

retangular, utilizando diferentes 
estratégias de cálculo e 

registros. 

Revisar o conceito de 
multiplicação com jogos e 

material concreto. Trazer 

situações problemas que 

envolvam parcelas iguais. 

Recursos material impresso 

e livro didático. 

DH9- Reconhecer 

características do 

sistema de numeração 

decimal. 

H10 - Ler horas em relógios 

digitais e em relógios analógicos 

e reconhecer a relação entre 

hora e minutos e entre minuto e 

segundos. 

Apresentar situações do 

cotidiano que envolvam 

horas e minutos, relembrar 

os conceitos de AM e PM, 
com recurso do livro 

didático, confeccionar 

relógio analógico 

DH10- Reconhecer 

horas em relógios 

digitais e/ou 

analógicos. 

H12 - Ler, escrever e comparar 

números naturais de até a 

ordem de unidade de milhar, 

estabelecendo relações entre os 
registros numéricos e em língua 

materna. 

Revisitar os conteúdos: 

composição, decomposição 

dos números até 999 com 

material concreto, QVL e 
atividades impressas. 

Conceitos de adição e 



subtração com jogos e 

material com concreto 

DH15- Utilizar 

números naturais, 

envolvendo diferentes 

significados da 

multiplicação ou da 
divisão, na resolução 

de problemas. 

H15 - Resolver e elaborar 

problemas de divisão de um 

número natural por outro (até 

10), com resto zero e com resto 

diferente de zero, com os 
significados de repartição 

equitativa e de medida, por meio 

de estratégias e registros 

pessoais. 

Trazer situações problemas 

que envolvam a ideia de 

repartir igualmente. 

Recurso: livro didático e 

material concreto 

DH17- Corresponder 

cédulas e/ou moedas 

do Sistema Monetário 

Brasileiro. 

  

5º ANO- CEILÂNDIA 5º ANO- UNIDADE ESCOLAR:   

Língua Portuguesa Língua Portuguesa   

DH2- Identificar 

opiniões em textos 

(informativos, 

jornalísticos, 

publicitários). 

H2 - Distinguir fatos de 

opiniões/sugestões em textos 

(informativos, jornalísticos, 

publicitários etc.). 

Realizar leitura de deleite de 

diversos gêneros textuais, 

com leitura compreensão, 

interpretação e oralidade. 

Projeto de leitura. 

DH6- Reconhecer 

efeitos de sentido 

decorrentes do uso do 

ponto de exclamação. 

H6 - Identificar a função na 

leitura e usar na escrita ponto 

final, ponto de interrogação, 
ponto de exclamação e, em 

diálogos (discurso direto), dois-

pontos e travessão. 

Produzir o texto a partir da 

compreensão e análise do 

gênero textual percebendo 
finalidade, foco narrativo e 

entendimento da proposta. 

Pontuação na construção do 

texto narrativo. 

DH7- Inferir 

informações em textos 

verbais. 

H7 - Ler e compreender, de 

forma autônoma, textos 

literários de diferentes gêneros e 

extensões, inclusive aqueles 

sem ilustrações, estabelecendo 

preferências por gêneros, temas 

e autores. 

Produzir o texto a partir da 

compreensão e análise do 

gênero textual percebendo 

finalidade, foco narrativo e 

entendimento da proposta. 

Pontuação na construção do 

texto narrativo. 

Realizar leitura de deleite de 

diversos gêneros textuais, 

com leitura compreensão, 

interpretação e oralidade. 

Projeto de leitura. 

D11- Identificar 

relação de 

concordância verbal 

em um texto. 

H12 - Inferir informações 

implícitas nos textos lidos. 
Produzir o texto a partir da 

compreensão e análise do 

gênero textual percebendo 
finalidade, foco narrativo e 

entendimento da proposta. 

Pontuação na construção do 

texto narrativo. 



Realizar leitura de deleite de 
diversos gêneros textuais, 

com leitura compreensão, 

interpretação e oralidade. 

Projeto de leitura. 

Utilizar o gênero 

informativo e poema para 
compreensão, interpretação 

e oralidade. 

Construir de jogos e 

instruções. 

DH12- Inferir uma 

informação implícita 

em um texto de 

linguagem verbal. 

H14 - Identificar e reproduzir, 

em notícias, manchetes, lides e 

corpo de notícias simples para 

público infantil e cartas de 

reclamação (revista infantil), 

digitais ou impressos, a 
formatação e diagramação 

específica de cada um desses 

gêneros, inclusive em suas 

versões orais. 

Produzir o texto a partir da 

compreensão e análise do 

gênero textual percebendo 

finalidade, foco narrativo e 

entendimento da proposta. 

Pontuação na construção do 

texto narrativo. 

Realizar leitura de deleite de 

diversos gêneros textuais, 

com leitura compreensão, 

interpretação e oralidade. 

Projeto de leitura. 

DH14- Identificar o 

gênero notícia. 
H16 - Identificar e reproduzir, 

em textos injuntivos 

instrucionais (instruções de 

jogos digitais ou impressos), a 
formatação própria desses 

textos (verbos imperativos, 

indicação de passos a serem 

seguidos) e formato específico 

dos textos orais ou escritos 

desses gêneros (lista/ 
apresentação de materiais e 

instruções/ passos de jogo). 

Produzir o texto a partir da 

compreensão e análise do 

gênero textual percebendo 

finalidade, foco narrativo e 

entendimento da proposta. 

Pontuação na construção do 

texto narrativo. 

Realizar leitura de deleite de 

diversos gêneros textuais, 

com leitura compreensão, 

interpretação e oralidade. 

Projeto de leitura. 

Utilizar o gênero 

informativo e poema para 

compreensão, interpretação 

e oralidade. 

Construir de jogos e 

instruções. 

DH16- Identificar a 

função do uso de 
formas verbais no 

imperativo. 

  

5º ANO- CEILÂNDIA 5º ANO- UNIDADE ESCOLAR:   

Matemática Matemática   



DH3- Utilizar o 
perímetro de figura 

bidimensional, 

desenhada sobre uma 

malha quadriculada, 

na resolução de 

problema. 

H3 - Medir e estimar 
comprimentos (incluindo 

perímetros), massas e 

capacidades, utilizando 

unidades de medida 

padronizadas mais usuais, 

valorizando e respeitando a 

cultura local. 

Medir e estimar 
comprimentos, massas e 

capacidades, utilizando 

unidades de medidas 

padronizadas mais usais, 

valorizando e respeitando a 

cultura, contexto: unidades 
de medidas comparações 

entre corpos e medidas, 

comprimentos, rótulos. 

DH5- Utilizar números 

naturais envolvendo o 

significado de 

repartição equitativa 
da operação divisão na 

resolução de 

problemas. 

H8 - Medir, comparar e estimar 

área de figuras planas 

desenhadas em malha 

quadriculada, pela contagem 
dos quadradinhos ou de 

metades de quadradinho, 

reconhecendo que duas figuras 

com formatos diferentes podem 

ter a mesma medida de área. 

Construção de figuras 

bidimensionais e 

planificação; 

Observação, identificação 

de figuras, comparando 

com objetos. 

DH8- Utilizar área de 
uma figura 

bidimensional, 

desenhada sobre 

malha quadriculada, 

na resolução de 

problemas. 

H9 - Reconhecer as frações 
unitárias mais usuais (1/2, 1/3, 

1/4, 1/5, 1/10 e 1/100) como 

unidades de medida menores do 

que uma unidade, utilizando a 

reta numérica como recurso. 

Construir fita métrica. 

Utilizar da régua e trabalhar 

unidades de medidas 

DH9- Reconhecer a 
representação 

fracionária de um 

número racional, 

associado à ideia de 

parte-todo, com o 

apoio de figura. 

H11 - Associar prismas e 
pirâmides às suas planificações 

e analisar, nomear e comparar 

seus atributos, estabelecendo 

relações entre as 

representações planas e 

espaciais. 

Construir figuras 
bidimensionais e 

planificação. Observação, 

identificação de figuras, 

comparando com objetos. 

DH11- Corresponder 

um paralelepípedo a 

uma de suas 

planificações. 

H13 - Ler e registrar medidas e 

intervalos de tempo em horas, 

minutos e segundos em 

situações relacionadas ao seu 

cotidiano, como informar os 

horários de início e término de 
realização de uma tarefa e sua 

duração. 

Registrar a rotina diária na 

agenda escolar participar 

de projetos, eventos 

escolares e apresentações. 

DH13- Reconhecer o 

horário de término de 

um evento ou 

acontecimento dado 

seu intervalo de 
duração e horário de 

início. 

H16 - Reconhecer ângulos retos 

e não retos em figuras poligonais 

com o uso de dobraduras, 

esquadros ou softwares de 

geometria. 

Realizar atividades que 

envolvam dobraduras, 

esquadros ou softwares de 

geometria, trabalhando 

ângulos retos e não retos 

em figuras poligonais  

DH16- Identificar 

ângulos retos. 
H17 - Reconhecer que as regras 

do sistema de numeração 

decimal podem ser estendidas 

para a representação decimal de 

Possibilitar a manipulação 

de dinheiro, trocas 

financeiras, jogos que 



um número racional e relacionar 
décimos e centésimos com a 

representação do sistema 

monetário brasileiro. 

envolvam troca de dinheiro. 

Educação Financeira  

DH17- Relacionar 

décimos e centésimos 

de um número racional 
com a representação 

de valores do sistema 

monetário brasileiro. 

H20 - Resolver e elaborar 

problemas envolvendo 

diferentes significados da 
multiplicação (adição de 

parcelas iguais, organização 

retangular e proporcionalidade), 

utilizando estratégias diversas, 

como cálculo por estimativa, 

cálculo mental e algoritmos. 

Criar situações problemas, 

jogos de tabuleiro, utilizar 

materiais pedagógicos de 
apoio como material 

dourado, palito de picolé. 

DH20- Utilizar 
números naturais 

envolvendo o 

significado de 

proporcionalidade na 

resolução de 

problemas. 

  

 

 



 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROJETO INTERVENTIVO UMA AÇÃO COLETIVA –RESGATE DAS APRENDIZAGENS 

1. Identificação: 

ESCOLA/CRE:  Escola Classe 02 de Ceilândia  

ETAPA/MODALIDADE:   Anos iniciais  

ANO(S) E TURMA(S): 1º ao 5º ano  

RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO:  professor regente, gestores, coordenadores 

pedagógicos, pedagoga 

ESTUDANTE(S) ATENDIDO(S) Estudantes do 1 º ao 5 º ano defasagem de aprendizagem 

2. Apresentação:  

Com o retorno presencial das aulas um diagnóstico se fez necessário, afim de, levantamos as 

ações necessárias para o ano letivo de 2022. Dessa maneira, observamos conhecimentos 

construídos e as dificuldades/ defasagem de aprendizagens dos estudantes de 1 º ao 5 º anos 

no que diz respeito à apropriação da escrita alfabética e da leitura. 



Assim, sendo o objetivo desse projeto se constitui em desenvolver aprendizagens 

significativas que contemplem a tríade Alfabetização, Letramento e Ludicidade de forma 

interdisciplinar. Com o intuito de recompor as aprendizagens não concebidas durante os dois 

anos de ensino remoto, em virtude da pandemia da COVID 19 elaboramos esse plano de 

trabalho. 

Primeiramente, foi preciso identificar/diagnosticar quais são os estudantes que precisam de 

ajuda? Quem é cada um deles? O que eles já sabem? E o que precisam aprender? Isso 

contribui para avançar o nível de conhecimento e definir novos conteúdos. Logo, requer 

planejamento, estratégias e atividades desafiadoras que favoreçam a progressão das 

aprendizagens em um contexto de ludicidade, de modo a envolver a participação ativa dos 

aprendizes, proporcionando um ambiente favorável ao processo de alfabetização e 

letramento. 

3.Justificativa  

Os resultados da avaliação diagnóstica apresentaram uma defasagem nos objetivos de 

aprendizagem (campos de experiências) da Educação Infantil que precisam ser revisitados 

pelos estudantes que ingressarem no 1º ano do Bloco Inicial de alfabetização, principalmente 

nos casos de alunos da busca ativa.  

Já os resultados da avaliação diagnóstica denunciaram a insuficiência em leitura e em escrita 

dos estudantes dos 2 º e 3 º anos do Bloco Inicial de alfabetização. O 2º Bloco (4º e 5º anos) 

também apresentam defasagem, tendo em vista, que há aluno no final do ciclo sem terminar 

o processo de alfabetização. Este cenário, somado ao contexto pandêmico, reflete a 

necessidade de esforços contínuos e aprimoramento das práticas docentes para assegurar a 

progressão das aprendizagens escolares e, consequentemente, a garantia do direito de 

aprender a todas as crianças. 

Assim, em todas as turmas de 2º ao 5 º anos, há estudantes que ainda não se apropriaram do 

sistema de escrita de escrita alfabética, necessitando de intervenções pedagógicas em todos 

os níveis para a aprendizagem da leitura e da escrita. Propiciar a progressão das 

aprendizagens desses estudantes, por meio de intervenções didáticas e pedagógicas que os 

ajudem a se apropriarem desses objetos do conhecimento. Portanto, desenvolver atividades 

significativas e lúdicas que possibilitem aos estudantes aprofundar e consolidar esses 

conhecimentos. 

4.Objetivo geral:  

• Consolidar as aprendizagens do estudante no ano em curso a segurado os Direitos de 

aprendizagem conforme previsto no Currículo em movimento e na BNCC. 

• Garantir a aprendizagem da alfabetização, letramento, leitura e escrita dos estudantes 

de 1º ao 5º ano. 



5.Objetivos específicos: 

• Refletir sobre as propriedades do SEA, a consciência fonológica para o aprendizado da 

escrita alfabética 

• Desenvolver as estratégias de leitura para a formação do leitor autônomo e proficiente. 

• Permitir que os estudantes sejam protagonistas em todo o processo. 

6.Desenvolvimento: 

 Diante do quadro de recomposição das aprendizagens, a Instituição de Ensino busca 

criar estratégias que melhor atendam os estudantes em defasagem. 

 Assim, o plano é que cada professor disponibilize uma hora da sua coordenação a cada 

quinze dias e atenda 3 alunos que estão em aula. Já coordenação e direção estarão 

atendendo alunos segunda-feira e sexta-feira. 

 A estratégia de solicitar o estudante na hora da aula é porque muitos deles não 

consegue vim no contraturno. Dessa maneira, atendimento torna-se viável e proveitoso. 

 O acompanhamento dos alunos se dará por meio de conversa informais, nas 

coordenações e nos conselhos de classe.  

 É importante ressaltar que nossa prioridade será os alunos no nível do teste da 

psicogênese PS e S, principalmente no 3º a 5º ano. Mas sem esquecer dos outros alunos em 

defasagem de aprendizagem. 

 Para tal, estaremos utilizados de parlenda, trava-língua, quadrinha tendo vista que são 

da cultura popular e de repertório das crianças. 

7. Avaliação da aprendizagem dos estudantes  

Ocorrerá de forma contínua e progressiva. Buscar se a avaliar a evolução dos estudantes 

priorizando o processo como prática de investigação ao longo do desenvolvimento do PI 

Interrogar a relação ensino aprendizagem e buscar identificar os conhecimentos construídos 

e as dificuldades. Aplicar atividades avaliativas diversificadas testes, trabalhos, tarefas, textos 

etc. com vistas a acompanhar os estudantes em diferentes momentos. Apreender informações 

precisas, de modo a definir mudanças ou alterações no projeto, a fim de garantir a 

aprendizagem de todos. 

8.Cronograma 

Atividades Responsável 05/07 07/07 02/08 04/08 09/08 11/08 16/08 18/08 23/08 25/08 30/08 

Trabalhar com a 
parlenda 
Hipossegmentação 

Fabia 

Caroline 

           



Destacar a letra 
inicial. Pintar 
comandos na 
parlenda. 

Adeliane 

Rosa 

           

Trabalhar com a 
parlenda 
Hipossegmentação 

Maria Vitoria            

Ordenar palavras 
de lista de doce 
com apoio de letras 

Naira Oliveira            

Destacar a letra 
inicial. Pintar 
comandos na 
parlenda. 

Renata 
Kamila 

           

Consciência 
fonológica com a 
lista de doce 

Perla 
Christina 

           

Aliteração das 
palavras  

Kamilla de 
Souza 

           

Completar a letra 
inicial 
e final da palavra, à 
partir de um 
desenho. 

Joana d’Arc            

Completar a 
palavra, 
com letras que 
faltam à 
partir de um 
desenho 

Jaqueline 

Rodrigues 

           

Ordenar palavras 
de lista de doce 
com apoio de letras 

Ludmila dos 
Santos 

           

Aliteração das 
palavras 

Neila Almeida            

Identificar as letras 
do 
alfabeto através do 
jogo 
do bingo. 

Arlene 

Barbosa  

           

Consciência 
fonológica com a 
lista de doce 

Ana Fabiola             

Destacar a letra 
inicial. Pintar 
comandos na 
parlenda. 

Raquel Alves            

 

Atividades Responsável 01/09 06/09 08/09 13/09 15/09 20/09 22/09 18/10 20/10 25/10 27/10 

Trabalhar com a 
parlenda 
Hipossegmentação 

Fabia 
Caroline 

           

Vamos brincar com 
os pedacinhos das 
palavras? Você 
deverá observar 
as imagens e os 
nomes respectivos 
e juntar algumas 
sílabas, para 

Adeliane 
Rosa 

           



formar outras 
palavras. 

Trabalhar com a 
parlenda 
Hipossegmentação 

Maria Vitoria            

Formação de frase 
e ampliação 

Naira Oliveira            

Observe as 
imagens e as 
escritas 
correspondentes! 
Agora pinte as 
palavras que você 
acredita que 
estejam corretas. 

Renata 
Kamila 

           

Marque a imagem 
que termina com o 
mesmo som da 
palavra central. 

Perla 
Christina 

           

Aliteração das 
palavras 

Kamilla de 
Souza 

           

Completar a letra 
inicial 
e final da palavra, à 
partir de um 
desenho. 

Joana d’Arc            

Completar a 
palavra, 
com letras que 
faltam à 
partir de um 
desenho 

Jaqueline 
Rodrigues 

           

Ordenar palavras 
de lista de doce 
com apoio de letras 

Ludmila dos 
Santos 

           

Bingo de rimas Neila Almeida            

Identificar as letras 
do 
alfabeto através do 
jogo 
do bingo. 

Arlene 

Barbosa  

           

Bingo de rimas Ana Fabiola             

Aliteração das 
palavras 

Raquel Alves            

 

Atividades Responsável 01/11 03/11 10/11 17/11 22/11 24/11 

Ordenar palavras 
com apoio de letras 

Fabia 
Caroline 

      

Observe as 
imagens e as 
escritas 
correspondentes! 
Agora pinte as 
palavras que você 
acredita que 
estejam corretas. 

Adeliane 
Rosa 

      

Vamos brincar com 
os pedacinhos das 

Maria Vitoria       



palavras? Você 
deverá observar 
as imagens e os 
nomes respectivos 
e juntar algumas 
sílabas, para 
formar outras 
palavras. 

Observe as 
imagens e as 
escritas 
correspondentes! 
Agora pinte as 
palavras que você 
acredita que 
estejam corretas. 

Naira Oliveira       

Formação de frase 
e ampliação 

Renata 
Kamila 

      

Bingo de rimas Perla 
Christina 

      

Destacar a sílaba 
final. Pintar 
comandos na 
parlenda 

Kamilla de 
Souza 

      

Completar a letra 
inicial 
e final da palavra, à 
partir de um 
desenho. 

Joana d’Arc       

Completar a 
palavra, 
com letras que 
faltam à 
partir de um 
desenho 

Jaqueline 
Rodrigues 

      

Trabalhar com a 
parlenda 
Hipossegmentação 

Ludmila dos 
Santos 

      

Aliteração das 
palavras 

Neila Almeida       

Identificar as letras 
do alfabeto através 
do jogo do bingo. 

Arlene 
Barbosa  

      

Marque a imagem 
que termina com o 
mesmo som da 
palavra central. 

Ana Fabiola        

Identificar as letras 
do alfabeto através 
do jogo do bingo. 

Raquel Alves       

 

Atividades Responsável 05/07 07/07 02/08 04/08 09/08 11/08 16/08 18/08 23/08 25/08 30/08 

Destacar a 
letra inicial. 
Pintar 
comandos 
na 
parlenda. 

Manuela            

Destacar a 
letra inicial. 
Pintar 

Caroline            



comandos 
na 
parlenda. 

Destacar a 
sílaba final. 
Pintar 
comandos 
na 
parlenda. 

Roberta            

Identificar 
as letras do 
alfabeto 
através do 
jogo 
do bingo. 

Juliana Costa            

Destacar a 
letra inicial. 
Pintar 
comandos 
na 
parlenda. 

Raquel 
Pereira 

           

Identificar 
as letras do 
alfabeto 
através do 
jogo 
do bingo. 

Claudio             

 

Atividades Responsável 01/09 06/09 08/09 13/09 15/09 20/09 22/09 18/10 20/10 25/10 27/10 01/11 

Aliteração 
das 
palavras 

Manuela             

Marque a 
imagem 
que 
termina 
com o 
mesmo 
som da 
palavra 
central. 

Caroline             

Identificar 
as letras do 
alfabeto 
através do 
jogo 
do bingo. 

Roberta             

Marque a 
imagem 
que 
termina 
com o 
mesmo 
som da 
palavra 
central. 

Juliana Costa             

Formação 
de frase e 
ampliação 
(paragrafo)  

Raquel 
Pereira 

            

 



Atividades Responsável 03/11 10/11 17/11 22/11 24/11 

Ordenar 
palavras com 
apoio de 
letras 

Manuela      

Destacar a 
sílaba final. 
Pintar 
comandos 
na parlenda. 

Caroline      

Identificar as 
letras do 
alfabeto 
através do 
jogo 
do bingo. 

Roberta      

Destacar a 
sílaba final. 
Pintar 
comandos 
na parlenda. 

Juliana Costa      

Identificar as 
letras do 
alfabeto 
através do 
jogo 
do bingo. 

Raquel 
Pereira 

     

 

 

9.Avaliação do Projeto: 

 

 

Resultados alcançados e encaminhamentos – Projeto Interventivo 

Estudante: Ano/ turma: 

Professor (a) aplicador: Data:  

1.O estudante apresentou avanços, interesses, desenvolvimento nas atividades desenvolvidas? (   ) sim     (    

) não    (   ) em parte    (   ) em processo de desenvolvimento 

2.As tarefas avaliativas e as observações feitas permitem perceber avanços?  

(   ) sim     (    ) não    (   ) em parte    (   ) em processo de desenvolvimento  

3.O estudante ou grupos de estudantes precisam de mais tempo ou de mais atenção dos professores para 

alcançar as aprendizagens necessárias? (   ) sim     (    ) não    (   ) em parte    (   ) em processo de 

desenvolvimento 

4.O material produzido proporcionou o desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem proposto ao 

estudante ou grupo de estudantes atendidos? (   ) sim     (    ) não    (   ) em parte    (   ) em processo de 

desenvolvimento 

5.Práticas de linguagem: 



oralidade, leitura/escuta: (   ) Ler corretamente as palavras  (   ) respeita a pontuação     

 (   ) respeita a acentuação  (    ) leitura fluente  (    ) entonação   (    ) identificação do texto lido    (   ) 

compreender o gênero textual  (   ) sim     (    ) não    (   ) em parte    (   ) em processo de desenvolvimento 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

escrita/produção textual: (   ) Formulação  de ideias (   ) respeita a pontuação (   ) respeita a acentuação  (    

) ortografia (    ) Domínios de regras gramáticas   (    ) Parágrafos  (   ) compreender o gênero textual  (   ) sim     

(    ) não    (   ) em parte    (   ) em processo de desenvolvimento 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

análise linguística/semiótica: (   ) Compreender regularidades e irregularidades ortográficas aplicadas em 

produção de texto. (   ) Aplicar vocabulário a partir de atividades de pesquisa em jornais e revistas, Internet e 

enciclopédia.  (   ) sim     (    ) não    (   ) em parte  (   ) em processo de desenvolvimento   

 

Outras observações: 

 

 

 

Observação: Para um melhor preenchimento esse formulário foi replanejado. 

 

10.Referências: 

DISTRITO FEDERAL. Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2º Ciclo para as 
aprendizagens: BIA e 2º Bloco. SEEDF, Brasília,2014. 

DISTRITO FEDERAL. Diretrizes. Avaliação Educacional: Aprendizagem, institucional e em 
larga escala. SEEDF, Brasília,2014. 

DISTRITO FEDERAL. Currículo em Movimento do Distrito Federal. Ensino Fundamental: 
Anos Iniciais Anos Finais. SEEDF, Brasília, 2018. 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/parlendas-um-genero-textual.htm 

https://www.etieneprof.com/parlendas-fichas-de-leitura/ 

https://blog.ataba.com.br/parlendas/ 

 

11.Anexos e apêndices: 

  

 

 1º bimestre  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Cindy Evellin Silva Modesto 7 1º A Renata Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Troca/ fonética 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/parlendas-um-genero-textual.htm
https://www.etieneprof.com/parlendas-fichas-de-leitura/
https://blog.ataba.com.br/parlendas/


escrita. 

Luiz Antonio Fernandes Silva 6 1º A Renata Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Troca/ fonética 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na 

escrita. 

Ágatha Delly Silva 6 1º A Renata Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na 

escrita. 

Enzo Alves Ribeiro 6 1º A Renata Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na 

escrita. 

Alice Miranda Neves 6 1º A Renata Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na 

escrita. 

Aysha Vitoria de Araujo Pereira 7 1º B Naira Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na 

escrita. 

Beatriz Ferreira Amaral 6 1º B Naira Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Infrequente  

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na 

escrita. 

Mislene Cezario de Oliveira 7 1º B Naira Pré- requisito 

Identificação das 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 



letras do alfabeto. 

Som/letra 

Infrequente 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na 

escrita. 

João Paulo Guedes de Souza 

Ribeiro 

6 1º B Naira Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na 

escrita. 

Daniel Albuquerque Muniz 6 1º B Naira Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na 

escrita. 

Cristopher Gabriel Pedreira de 

Moraes 

 

 

6 1º B Naira Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

agressividade 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na 

escrita. 

Enzo Alves Ribeiro 

 

 

 

6 1º C Ludmila Falta de atenção 

Infrequente 

Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na 

escrita. 

Saulo Felipe Ferreira Delmiro 

 

 

 

 

6 1º C Ludmila Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Socialização 

Identificar o nome das 

letras, relacionando à grafia 

e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na 

escrita. 

Anthony Gabriel de Oliveira 

Moura Coutinho 

 

 

6 1º C Ludmila Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 



 Letra/número Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na 

escrita. 

Agatha Alany Oliveira Carvalho 6 1º C Ludmila Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Letra/número 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na 

escrita. 

Alana Kelly Santiago Santos 

Ribeiro 

6 1º C Ludmila Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Letra/número 

Infrenquente 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na 

escrita. 

Benjamim Ferreira de Sousa 7 1º C Ludmila Pré- requisito 

Coordenação 

motora 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Letra/número 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na 

escrita. 

Lucas Gabriel Barbosa Soares 6 1º C Ludmila Pré- requisito 

Coordenação 

motora 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Letra/número 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na 

escrita. 

Nathaly Lino de Sousa 6 1º C Ludmila Pré- requisito 

Coordenação 

motora 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Letra/número 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na 

escrita. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e 

grafemas na leitura e na 

escrita. 

 



  

 

 1º Bimestre  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Isabelle Lorena Rodrigues Ferré 8 2º A Raquel Pereira Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Troca/ fonética 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Eudson Miguel Souza de Carvalho 7 2º A Raquel Pereira Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Troca/ fonética 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Ana Clara Silva Santos 7 2º A Raquel Pereira Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Arthur Arjen Rodrigues da Silva 7 2º B Fábia Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Railane Vitoria dos Santos Salazar 8 2º B Fábia Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Thauane Araújo Espirito Santo 7 2º C Adeliane Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Reconhecimento 

do alfabeto  

Infrequente 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

Ana Clara Santos Ferreira 7 2º C Adeliane Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Raquel Rosa de Aquino Dos santos 7 2º C Adeliane Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Kauã Martins de Jesus 7 2º C Adeliane Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Victor Daniel da Silva Santos 

 

 

7 2º C Adeliane Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

Eloá Lorrayne Rodrigues Bezerra 

 

 

 

7 2º C Adeliane Pré- requisito 

Identificação das 

letras do alfabeto. 

Som/letra 

 

Identificar o nome das letras, 

relacionando à grafia e som. 

Identificar e escrever a letra 

inicial e final nas palavras. 

 
 

  



 

 1º Bimestre  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Jonh Felipe Rodrigues Santos 10 3º A Perla Falta de pré-

requisito na leitura, 

interpretação e 

escrita de diversos 

gêneros textuais. 

Faltoso 

Identificar, Reconhecer e 

Desenvolver as finalidades de 

textos lidos e produzidos 

oralmente e por escrito. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

Marcelo Cunha de Souza 8 3º A Perla Falta de pré-

requisito 

Alfabeto  

Letra e som  

Faltoso 

Nomear e utilizar diferentes 

tipos de letras. 

Ler e escrever palavras e textos 

utilizando diversas estruturas 

silábicas. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

Beatriz Paiva 8 3º A Perla Falta de pré-

requisito na leitura, 

interpretação e 

escrita de diversos 

gêneros textuais. 

Faltosa  

Identificar, Reconhecer e 

Desenvolver as finalidades de 

textos lidos e produzidos 

oralmente e por escrito. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

Stefany Lopes de Borja 8 3º A Perla Falta de pré-

requisito 

Alfabeto  

Letra e som 

Nomear e utilizar diferentes 

tipos de letras. 

Ler e escrever palavras e textos 

utilizando 

diversas estruturas silábicas. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

Joao Pedro de Sousa Silva 8 3º A Perla Falta de pré-

requisito 

Letra e som 

Formação de 

sílabas 

Nomear e utilizar diferentes 

tipos de letras. 

Ler e escrever palavras e textos 

utilizando 

diversas estruturas silábicas. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

Guilherme Maciel Silva 9 3º B Manuela Falta de pré-

requisito 

Alfabeto e letra  

 

Nomear e utilizar diferentes 

tipos de letras. 

Ler e escrever palavras e textos 

utilizando 

diversas estruturas silábicas 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

Ana Luiza Silva de Souza 9 3º B Manuela Falta de pré-

requisito 

Nomear e utilizar diferentes 

tipos de letras. 



Alfabeto  

Letra e som 

Formação de 

sílabas 

faltosa 

Ler e escrever palavras e textos 

utilizando 

diversas estruturas silábicas. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

Pablo Henrique Queiroz Maia 8 3º B Manuela 

 

Falta de pré-

requisito 

Letra e som 

Formação de 

sílabas 

 

Nomear e utilizar diferentes 

tipos de letras. 

Ler e escrever palavras e textos 

utilizando 

diversas estruturas silábicas. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

Alane Sophia Barbosa Soares 9 3º B Manuela 

 

Falta de pré-

requisito 

Alfabeto  

Letra e som 

Formação de 

sílabas 

Nomear e utilizar diferentes 

tipos de letras. 

Ler e escrever palavras e textos 

utilizando 

diversas estruturas silábicas. 

 
 
Vitória Rosa de Aquino 9 3º C Jaqueline Falta de pré-

requisito 

Formação de 

palavras e frases  

Ler e escrever palavras e textos 

utilizando 

diversas estruturas silábicas. 

Kaio Rafael Santos Bezerra 8 3º C Jaqueline 

 

Falta de pré-

requisito 

Alfabeto  

Letra e som 

Formação de 

sílabas 

Nomear e utilizar diferentes 

tipos de letras. 

Ler e escrever palavras e textos 

utilizando 

diversas estruturas silábicas. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

Ranniel  Celestino Costa Custodio 9 3º C Jaqueline 

 

Falta de pré-

requisito 

Alfabeto  

Letra e som 

Formação de 

sílabas 

Nomear e utilizar diferentes 

tipos de letras. 

Ler e escrever palavras e textos 

utilizando 

diversas estruturas silábicas. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

Lucas Samuel Pereira de Andrade 8 3º D Raquel A. 

 

Falta de pré-

requisito 

Identificar o som 

das consoantes  

Letra e som 

Formação de 

sílabas 

Nomear e utilizar diferentes 

tipos de letras. 

Ler e escrever palavras e textos 

utilizando 

diversas estruturas silábicas. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

Riquelme Rodrigo Guedes de Souza 8 3º D Raquel A. 

 

Falta de pré-

requisito 

Nomear e utilizar diferentes 

tipos de letras. 



Identificar o som 

das consoantes  

Letra e som 

Formação de 

sílabas 

Ler e escrever palavras e textos 

utilizando 

diversas estruturas silábicas. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

Isaac Martins Almeida dos Santos 8 3º D Raquel A. Falta de pré-

requisito 

Identificar o som 

das consoantes  

Letra e som 

Formação de 

sílabas 

Nomear e utilizar diferentes 

tipos de letras. 

Ler e escrever palavras e textos 

utilizando 

diversas estruturas silábicas. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

Agatha Larissa Rodrigues da Silva 9 3ºE Neila 

 

Falta de pré-

requisito 

Alfabeto  

Letra e som 

Formação de 

sílabas 

Nomear e utilizar diferentes 

tipos de letras. 

Ler e escrever palavras e textos 

utilizando 

diversas estruturas silábicas. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

Carlos Eduardo Ribeiro Costa 8 3ºE Neila 

 

Falta de pré-

requisito 

Alfabeto  

Letra e som 

Formação de 

sílabas 

Nomear e utilizar diferentes 

tipos de letras. 

Ler e escrever palavras e textos 

utilizando 

diversas estruturas silábicas. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

Airon Ferreira Lima 9 3ºE Neila Falta de pré-

requisito 

Alfabeto  

Letra e som 

Formação de 

sílabas 

Nomear e utilizar diferentes 

tipos de letras. 

Ler e escrever palavras e textos 

utilizando 

diversas estruturas silábicas. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

Hugo Gonçalves Teixeira da Silva 8 3ºE Neila Falta de pré-

requisito 

Alfabeto  

Letra e som 

Formação de 

sílabas 

Nomear e utilizar diferentes 

tipos de letras. 

Ler e escrever palavras e textos 

utilizando 

diversas estruturas silábicas. 

Utilizar a consciência 

fonológica para 

relacionar fonemas e grafemas 

na leitura e na escrita. 

 

 
  

 

 1º Bimestre  



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Thierry dos Santos Oliveira 9 4º A Fabíola  Pré requisito 

Formação de palavras e 

textos  

Ler com fluência e 

compreensão diversos 

gêneros textuais. 

Reconhecer regularidades e 

irregularidades ortográficas 

aplicadas em produção de 

texto. 

Gabriela Matilde Maraço Silva 9 4º A Fabíola Pré requisito 

Formação de palavras e 

textos 

Ler com fluência e 

compreensão diversos 

gêneros textuais. 

Reconhecer regularidades e 

irregularidades ortográficas 

aplicadas em produção de 

texto. 

Esther Victória Queiroz Borges 9 4º B Caroline Pré requisito 

Paragrafação e ampliação 

de frase  

Ler com fluência e 

compreensão diversos 

gêneros textuais. 

Reconhecer regularidades e 

irregularidades ortográficas 

aplicadas em produção de 

texto. 

Gustavo Alberto Rocha dos 

Santos 

9 4º B Caroline Pré requisito 

Paragrafação e ampliação 

de frase 

Ler com fluência e 

compreensão diversos 

gêneros textuais. 

Reconhecer regularidades e 

irregularidades ortográficas 

aplicadas em produção de 

texto. 

Alice Sthefany Soares Barbosa 10 4º B Caroline Pré requisito 

Paragrafação e ampliação 

de frase 

Ler com fluência e 

compreensão diversos 

gêneros textuais. 

Reconhecer regularidades e 

irregularidades ortográficas 

aplicadas em produção de 

texto. 

Alyce Maria Ribeiro Batista 10 4º B Caroline Pré requisito 

Paragrafação e ampliação 

de frase 

 

Ler com fluência e 

compreensão diversos 

gêneros textuais. 

Reconhecer regularidades e 

irregularidades ortográficas 

aplicadas em produção de 

texto. 

Ester Araújo Fernandes 9 4º C Kamila Paragrafação e 

ampliação de frase 

Ler com fluência e 

compreensão diversos 

gêneros textuais. 

Reconhecer regularidades e 

irregularidades ortográficas 

aplicadas em produção de 

texto. 

Pedro Calebe de Oliveira 

Cunha 

10 4º C Kamila Pré requisito 

Paragrafação e 

ampliação de frase 

 

Ler com fluência e 

compreensão diversos 

gêneros textuais. 

Reconhecer regularidades e 

irregularidades ortográficas 

aplicadas em produção de 



texto. 

Júlia Gabrielly de Oliveira 

Barreto 

 

9 4º C Kamila Pré requisito 

Paragrafação e 

ampliação de frase 

 

Ler com fluência e 

compreensão diversos 

gêneros textuais. 

Reconhecer regularidades e 

irregularidades ortográficas 

aplicadas em produção de 

texto. 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Ana Luiza Moreira Sousa 11 5º A Roberta  Deficit de aprendizagem  

Paragrafação e ampliação 

de frase 

Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 

Reconhecer regularidades e 

irregularidades ortográficas 

aplicadas em produção de texto. 

Pietro Henrique Santos da Silva 10 5º A Roberta Apoio na oralidade  

Infrequência 

Paragrafação e ampliação 

de frase 

Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 

Reconhecer regularidades e 

irregularidades ortográficas 

aplicadas em produção de texto. 

Erick Rocha Cabral 12 5º A Roberta Pré-requisito  

Paragrafação e ampliação 

de frase 

Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 

Reconhecer regularidades e 

irregularidades ortográficas 

aplicadas em produção de texto. 

Yan Felipe Silva Sousa 12 5º B Juliana Pré-requisito 

Paragrafação e ampliação 

de frase 

Ortografia  

 

 

Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 

Reconhecer regularidades e 

irregularidades ortográficas 

aplicadas em produção de texto. 

João Pedro da Conceição 

Santos da Silva 

10 5º B Juliana Déficit de aprendizagem 

Retenção de contéudo   

Alfabetização 

Nomear e utilizar diferentes tipos 

de letras. 

Ler e escrever palavras e textos 

utilizando 

diversas estruturas silábicas. 

Utilizar a consciência fonológica 

para 

relacionar fonemas e grafemas na 

leitura e na escrita. 

Fatima Jannat Abida 12 5º B Juliana Dificuldade na língua 

materna 

Paragrafação e 

ampliação de frase 

Ortografia 

Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 

Reconhecer regularidades e 

irregularidades ortográficas 

aplicadas em produção de texto. 

Emanuelle Vitória de Carvalho 

Dias Gonçalves 

10 5º B Juliana Déficit de aprendizagem 

Formação de sílabas e 

palavras 

 

Perceber que todas as sílabas são 

constituídas por unidades menores 

e pelo por 

menos por uma vogal. 

Victor Hugo Muniz 12 5º C Claudio Déficit de aprendizagem 

Compreensão e 

Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 



interpretação textual / 

leitura  

 

Perceber que todas as sílabas são 

constituídas por unidades menores 

e pelo por 

menos por uma vogal. 

Isadora Cristina Santos 

Andrade 

10 5º C Claudio Déficit de aprendizagem 

Paragrafação e 

ampliação de frase 

Ortografia e acentuação 

Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 

Perceber que todas as sílabas são 

constituídas por unidades menores 

e pelo por 

menos por uma vogal. 

MD Azwad Ibrahim 10 5º C Claudio Déficit de aprendizagem 

Pré-requisito a estrutra 

da lingua materna  

 

Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 

Perceber que todas as sílabas são 

constituídas por unidades menores 

e pelo por 

menos por uma vogal. 

Vinícius Gonçalo de Sousa 

Ribeiro 

12 5º C Claudio Déficit de aprendizagem 

Paragrafação e 

ampliação de frase 

Ortografia 

Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 

Reconhecer regularidades e 

irregularidades ortográficas 

aplicadas em produção de texto. 

Ana Clara Cunha 12 5º C Claudio Déficit de aprendizagem 

Infrequente 

Alfabeto  

Letra e som 

Formação de sílabas 

Nomear e utilizar diferentes tipos 

de letras. 

Ler e escrever palavras e textos 

utilizando 

diversas estruturas silábicas. 

Davi Gomes de Morais 10 5º C Claudio Compreensão e 

interpretação textual / 

leitura 

Paragrafação e 

ampliação de frase 

Ortografia e acentuação  

Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 

Reconhecer regularidades e 

irregularidades ortográficas 

aplicadas em produção de texto. 

Mariah Rodrigues Marinho da 

Silva 

10 5º C Claudio Compreensão e 

interpretação textual / 

leitura 

Paragrafação e 

ampliação de frase 

Ortografia 

Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 

Reconhecer regularidades e 

irregularidades ortográficas 

aplicadas em produção de texto. 

Evellyn Vitória Guedes da 

Silva 

12 5º D Arlene Compreensão e 

interpretação textual / 

leitura 

Paragrafação e 

ampliação de frase 

Ortografia 

Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 

Reconhecer regularidades e 

irregularidades ortográficas 

aplicadas em produção de texto. 

Maria Eduarda Araújo Silva 10 5º D Arlene Compreensão e 

interpretação textual / 

leitura 

Paragrafação e 

ampliação de frase 

Ortografia 

Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 

Reconhecer regularidades e 

irregularidades ortográficas 

aplicadas em produção de texto. 

Danilo Matias Leal 10 5º D Arlene Dificuldade de retenção 

Déficit de aprendizagem 

Leitura 

Formação de sílabas e 

plavras 

Perceber que todas as sílabas são 

constituídas por unidades menores 

e pelo por 

menos por uma vogal. 

 Rayhylar Yhorrana Silva Leite 12 5º D Arlene Déficit de aprendizagem 

Compreensão e 

Ler com fluência e compreensão 

diversos gêneros textuais. 



interpretação textual / 

leitura 

Paragrafação e 

ampliação de frase 

Ortografia 

Reconhecer regularidades e 

irregularidades ortográficas 

aplicadas em produção de texto. 

Wenderson Muniz de França 

Sousa 

10 5º D Arlene Déficit de aprendizagem 

Leitura 

Formação de sílabas e 

plavras 

Compreender que as palavras são 

compostas por sílabas registrando 

cada uma delas. Apresentar valores 

sonoros diferentes. 

 

 

Coletânea de Parlendas: 
 
PARLENDAS: UM GÊNERO TEXTUAL 
Conheça algumas parlendas populares e aprenda mais sobre esse gênero textual tão 
presente em nossa cultura. 
 
O que são Parlendas? 
 
As parlendas são textos que são recitados com ritmo, o que torna a compreensão e a 
memorização mais fácil para o leitor, tornando-as mais criativas e atrativas. 
 
O significado da palavra PARLENDA é “falar muito” e possui origem no latim, vindo do verbo 
parlare que significa “falar”. 
 
Qual é a origem das Parlendas? 
 
As parlendas surgiram da sabedoria popular e da história das tradições populares do Brasil, e 
fazem parte do folclore brasileiro. Por isso, são trasmitidas ao longo das gerações. 
 
Características das Parlendas: 
 
- Presença de rimas 
 
- Presença de humor 
 
- Texto curto 
 
- Pode apresentar uma história incompleta (com início, mas sem meio e fim) 
 
- Possui versos e estrofes 
 
Fonte: https://escolakids.uol.com.br/portugues/parlendas-um-genero-textual.htm 

18 parlendas para brincar em casa ou na escola 
por: Luísa Cortés 
Você provavelmente ouviu esses versos na sua infância. Largamente difundidos por crianças de todo 
o Brasil, as parlendas são velhas conhecidas nas brincadeiras de roda, de pegar e até em outros 
contextos. Cantos como esses fazem parte do folclore brasileiro, ou seja, da tradição oral e da cultura 
popular. 
Existem diversos tipos de versos ligados à cultura da infância, como trava-línguas e adivinhas. Mas as 
parlendas estão muito relacionadas às brincadeiras infantis, como lembra Jacqueline Heylen, autora 
de Parlenda, riqueza folclórica: base para a educac̜ão e iniciac̜ão à música, que define o tipo de canção 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/parlendas-um-genero-textual.htm


infantil como: “um conjunto de palavras de arrumações rítmicas em forma de versos que rimam ou não. 
Ela se distingue dos demais versos pelas atividades que acompanha, seja jogo, brincadeiras ou 
movimento corporal.” 
Assim como as cantigas registradas em Quem canta seus males espanta, livro de Theodora Maria 
Mendes de Almeida que reúne alguns desses conhecidos versos de tradição oral com ilustrações das 
crianças (e enviado em fevereiro aos assinantes Bebês do Clube de Leitores A Taba), as parlendas 
podem ter diversas intenções. 
Enquanto algumas delas são usadas para decidir quem começa uma brincadeira, outras são a própria 
brincadeira. Muitas são usadas em brincadeiras de corda, por exemplo. Com versos que normalmente 
têm cinco ou seis sílabas, elas apresentam variações por todo o Brasil. Não raro nos deparamos com 
uma parlenda um pouco diferente daquela que ouvimos e cantamos na infância. 
Vindas da ideia de “parlar”, ou falar, as parlendas são principalmente brincadeiras com palavras, que 
muitas vezes não têm um sentido claro: 

 
Bão balalão 
Senhor capitão 
Espada na cinta 
Ginete na mão 
 
Luís da Câmara Cascudo, importante folclorista brasileiro, chamou atenção para um tipo 
específico de parlenda: as mnemonias, versos que ajudam a memorizar algo: pode ser 
números, dias da semana ou até as cores.  
 
Um, dois, feijão com arroz, 
Três, quatro, feijão no prato, 
Cinco, seis, falar inglês, 
Sete, oito, comer biscoito,  
Nove, dez, comer pastéis. 
 
18 parlendas para cantar com as 
crianças 
 
Lá em cima do piano 
Tem um copo de veneno 
Quem bebeu morreu 
O culpado não fui eu. 
 
*** 
 
Um, dois, feijão com arroz, 
Três, quatro, feijão no prato, 
Cinco, seis, falar inglês, 
Sete, oito, comer biscoito,  
Nove, dez, comer pastéis 
 
*** 
 
Corre cutia, na casa da tia. 
Corre cipó, na casa da avó. 
Lencinho na mão, caiu no chão. 
Moça bonita, do meu coração… 
Um, dois, três! 
 

*** 
Dedo mindinho, 
Seu vizinho, 
Pai de todos, 
Fura bolo, 
Mata piolho. 
 
*** 
Uni, duni, tê, 
Salamê, mingüê, 
Um sorvete colorê, 
O escolhido foi você! 
 
*** 
 
Hoje é domingo, pede cachimbo. 
O cachimbo é de ouro, bate no touro. 
O touro é valente, bate na gente. 
A gente é fraco, cai no buraco. 
O buraco é fundo, acabou-se o mundo. 
 
*** 
 
Rei, capitão, 
soldado, ladrão. 
moça bonita 
Do meu coração. 
 
*** 
 



Batatinha quando nasce 
se esparrama pelo chão. 
Menininha quando dorme 
põe a mão no coração. 
 
*** 
 
Chuva e sol, casamento 
de espanhol. 
Sol e chuva, casamento 
de viúva. 
 
*** 
Quem cochicha, 
O rabo espicha, 
Come pão 
Com lagartixa 
Quem reclama,  
O rabo inflama, 
Come pão  
Com taturana. 
 
*** 
 
Enganei um bobo 
Na casca do ovo! 
 
*** 
 
Dedo mindinho, 
Seu vizinho, 
Pai de todos, 
Fura bolo, 
Mata piolho. 
 
*** 
 
Cadê o toucinho que estava aqui? 
O gato comeu. 
Cadê o gato? 
Foi pro mato. 
Cadê o mato? 
O fogo queimou. 
Cadê o fogo? 
A água apagou. 
Cadê a água? 
O boi bebeu. 
Cadê o boi? 
Foi carregar trigo. 
Cadê o trigo? 

A galinha espalhou. 
Cadê a galinha? 
Foi botar ovo. 
Cadê o ovo? 
O frade comeu. 
Cadê o frade? 
Tá no convento. 
 
*** 
  
Suco gelado 
cabelo arrepiado. 
Qual é a letra 
do seu namorado? 
 
*** 
 
Tá com frio? 
Toma banho no rio. 
Tá com calor? 
Toma banho de regador. 
 
*** 
 
Eu sou pequenininha, 
do tamanho de um botão. 
Carrego papai no bolso 
e mamãe no coração. 
 
*** 
 
Era uma bruxa 
à meia-noite 
em um castelo mal-assombrado 
com uma faca na mão 
passando manteiga no pão. 
 
*** 
 
Salada, saladinha 
bem temperadinha 
com sal, pimenta. 
Fogo, foguinho, fogão 
 



FONTE: https://blog.ataba.com.br/parlendas/ 
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