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 APRESENTAÇÃO 

 

Atulmente atende cerca de 854 estudantes matrículados. Corpo doscente composto por 

45 professores, 30 atuando em sala de aula,  3 professoras readaptas e 1 em processo de 

readaptação, 2 coordenadoras, 1 supervisora pedagógica,  1 diretora, 1 vice diretor, 1 professora 

na sala de recursos. Fazem parte 5 da carreira assitência 5 servidores, sendo 1 supervisora 

administrativa, 1 chefe de secretaria, 1 assistente de secretaria, 1 assistende de administrativa, 1 

psicologa. Compõe a carreira magistério 2 orientadoras pedagógicas. A escola conta ainda com 

19 prestadores de serviço tercerizados, 12 de serviços gerais, 5 de cozinha e 5 de vigilância.  

 

A comunidade escolar da EC 303, com o intuito de melhor propiciar e garantir o direito 

a uma educação de qualidade aos estudantes de nossa comunidade, bem como favorecer 

ambiente de trabalho acolhedor e de potencialização das relações de aprendizagem com todos 

os envolvidos no processo de aprender e ensinar, procura fazer constantes levantamentos para 

evoluir nesse processo. 

Para isso, realizamos reuniões, palestras, seminários, estudos, discussões, pesquisas, 

conselhos de classe, avaliações institucionais e catalogamos dados de questionários, na tentativa 

de chegarmos o mais próximo da realidade socioeducativa de nossos alunos para ofertarmos 

uma  educação pública contextualizada e de qualidade.  

Todas essas ações têm favorecido a visualização dos estudantes numa perspectiva 

integral, ou seja, na escola e fora dela. Nessa perspectiva de compreensão do homem como ser 

multidimensional, e no tocante ao papel que a escola tem de responder a uma multiplicidade de 

exigências do próprio indivíduo e do contexto em que vive, acreditamos que o tema DO TEXTO 

AO CONTEXTO NA BUSCA DO CONHECIMENTO favorece a educação integral e traça, 

nos perfis pedagógico, administrativo e financeiro da instituição, uma educação permeada por 

objetivos que favorecem e constroem relações na direção do aperfeiçoamento humano. Vemos 

esse tema, nas atuais circuntâncias, como norteador do processo de aprender a ser, aprender a 

aprender, aprender a fazer e aprender a conviver. 

Primamos por uma escola prazerosa, com ambiente acolhedor, de pesquisa e curiosidade, 
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com alfabetização significativa e de qualidade, visando a autonomia e o exercício da cidadania 

de cada educando.  Enfatizamos o trabalho interdisciplinar, crítico e globalizado. 

A construção da Proposta Pedagógica levanta a bandeira #GESTÃOPARASOMAR. Vivemos 

em um país onde a democracia, ou melhor, o Estado Democrático de Direito é um pilar social. 

Sendo a escola a instituição, em conjunto com a família, responsável pela educação que engloba 

os processos de ensinar e aprender, não poderia deixar de levantar a bandeira do diálogo, 

construções coletivas e fomentar a participação de TODOS na construção de uma escola pública 

de qualidade. O exercício da democracia como construção diária do nosso fazer pedagógico. 

Infelizmente, a participação de todos os membros da nossa comunidade ainda é um sonho, 

mas é necessário SOMAR ideias e estratégias que tragam a comunidade escolar da EC 303 

para perto, a fim de que construa, conheça e vivencie princípios democráticos, desenvolva a 

autonomia e a real diversidade cultural aconteça. 

Nossa próxima bandeira é o TEXTO, como ponto de partida e de chegada em todo nosso 

planejamento, o qual permeia a práxis pedagógica. Como um todo significativo, difundido por 

diversos códigos, um discurso produzido por um sujeito, delimitado pelo tempo e espaço, 

carregado de valores ideológicos, o texto favorece o  letramento em todas as suas dimensões. 

A metodologia de leitura se torna uma ferramenta ímpar para favorecer o aluno a pensar, 

tornando o texto objeto de discurso  de construção de conceitos e diálogo com todas as áreas do 

conhecimento. 

O contexto que tratamos como bandeira se refere ao leque de abordagens metodológicas 

e técnicas que nossos professores podem utilizar, sendo eles mediadores e pesquisadores 

constantes na busca de um trabalho interdisciplinar e porque não multidisciplinar. 

O contexto do conhecimento também favorece o princípio de que o processo de 

aprendizagem de cada pessoa é singular e que a educação e o direito de aprendizagem de todos, 

devem ser garantidos. Priorizando o desenvolvimento da reflexão e do pensamento lógico, 

oportunizando aos estudantes a construção da autonomia como ser humano. 

Por fim, a bandeira que levantamos nesta proposta é o símbolo conhecido como . Para 

fazermos menção ao mundo da tecnologia, o uso dos aplicativos, de novas tecnologias e da 

informatização, que bate às portas das escolas públicas, com a qual temos de dividir e disputar 

atenção dos alunos. O letramento midiático precisa  acontecer na escola. Até o momento, 

muitos de nossos alunos usam a internet como  meio de entretenimento e são bombardeados 

de informações com as quais não têm maturidade para diferenciar o que é útil e inútil para suas 

vidas. Essa é, senão a nossa  maior, umas das nossas maiores dificuldades atuais. 

 

Infraestrutura  
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 A escola Classe 303 foi construída em 2006, dividida em três blocos, 2 blocos com 16 salas de aula, 

sendo uma delas sala de leitura, um bloco com salas de direção, equipe, recursos, supervisão, 

coordenação, secretaria, professores e uma copa. Conta ainda com 1 cozinha, 2 banheiros infantis  

(masculino e feminino) com 5 cabines cada, 2 banheiros de professores, pátio, parque, quadra sem 

cobertura e estacionamento.  

Para atender alunos com necessidades especiais, no intuito de possibilitar o livre acesso e o 

acolhimento, foram instalados corrimãos, rampas, banheiros adaptados, salas de aula e espaços 

comuns da escola, adaptados para condições específicas. Nesse cenário, é imprescindível que o 

ambiente permita o máximo de autonomia e a boa convivência. Nesse sentido a gestão escolar cada 

ano se empenha na busca de recursos a infraestrurutura escolar, instalando televisões, mobiliário e 

outros materiais  que colaborem para um ambiente confortável, convidativo e pedagógico.  

 

Conselho Escolar  

O conselho escolar é constituídos por pais, representantes de alunos, professores, funcionários, 

membros da comunidade e diretores de escola.  O conselho da escola 303, atualmente é composto 

pelos seguintes membros: 

Representantes de pais:  

Representantes dos professores: SORAIA OLIVEIRA DE MORAIS; BEATRIZ DAS GRAÇAS. DE 

ALMEIDA;  SHIRLEI SILVA DE OLIVEIRA  

Representantes de funcionários: MARILENE NEVES DE OLIVEIRA DOURADO  

Representantes da Comunidade: JHANETE APARECIDA DE ALMEIDA MESQUITA 

Diretora da escola – membro nato:  LUCIANA GRAZIELA PEREIRA GOMES 

Cabe ao conselho zelar pela manutenção da escola e monitorar as ações dos dirigentes 

escolares a fim de assegurar a qualidade do ensino. Eles têm funções deliberativas, consultivas e 

mobilizadoras, fundamentais para a gestão democrática das escolas públicas, conforme expresso em 

lei. 

 

MISSÃO 

 

 

Criar condições de promoção da aprendizagem, com foco no desenvolvimento global do 

estudante, primando pelo trabalho a partir dos EIXOS TRANVERSAIS estabelecidos no 

nosso Currículo em Movimento do Distrito Federal, embasados no BNCC, quais sejam: 

educação para diversidade, educação para cidadania, educação para sustentabilidade e 

educação para e em direitos humanos. A ideia é trabalhar dentro dos valores da comunidade 

e com essa nossa nova cultura digital de forma contextualizada a fim de assegurar ao estudante 
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a apropriação de si mesmo e de seu papel como sujeito social.  

 

HISTÓRICO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

 

 

O projeto inicial para esta área era de uma quadra de skate, porém a comunidade recorreu 

com um abaixo-assinado solicitando a construção de uma escola. 

Em fevereiro de 2004, foi destinada uma área de 8.483.368 m2 para a construção de uma 

escola; iniciou-se a obra para atender às crianças moradoras deste bairro. 

Em 21 de março de 2006, foi inaugurada a Escola Classe 303 de São Sebastião. Nessa 

época, havia um elevado índice de violência na comunidade local, o que chegou a afetar o 

funcionamento da escola com evasão, vandalismo e tiroteio na porta da instituição. Atualmente, 

esse índice diminuiu após o desenvolvimento do bairro, com   a          infraestrutura e desenvolvimento 

socioeconômico. 

Até 2012, o corpo docente da escola era composto em sua maioria por professores 

contratados temporariamente, o que gerava uma rotatividade de professores, comprometendo, 

assim, a continuidade de projetos ao longo dos anos. 

A partir de 2013,  a mudança na visão do governo proporcionou a nomeação de professores  

efetivos com direcionamento para zona de carências de professores e a construção do novo 

bairro de projeto habitacional Jardins Mangueiral, trouxe maior número de servidores públicos 

para a cidade de São Sebastião, o que contribuiu para o aumento de professores efetivos na 

escola e sua permanência em anos subsequentes em cerca de 80% de totalidade. Com isso, os 

projetos passaram a ter continuidade e aplicabilidade. 

A Escola atende à comunidade e também a crianças oriundas de áreas rurais de proximidades, 

outros bairo e ondomínios próximos, como Jardins Mangueiral
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Já em relação às características físicas, temos: 

 

⚫ 1 secretaria; 

 

⚫ 1 sala de supervisão/coordenação pedagógica; 

 

⚫ 2 pátios, sendo um coberto e outro não; 

 

⚫ 1 sala de direção; 

 

⚫ 1 sala ampla para os professores; 

 

⚫ 1 cozinha; 

 

⚫ 1 sala de Apoio Aprendizagem; 

 

⚫ 1 sala de recursos; 

 

⚫ 1 sala de supervisão administrativa; 

 

⚫ 1 sala de leitura; 

 

⚫ 10 banheiros infantis, sendo que dois atendem turmas especiais e 

possuem chuveiro e dois banheiros para os funcionários; 

⚫ 2 salas de depósito pedagógico (as duas de tamanho pequeno); 

 

⚫ 2 banheiros de professores(as); 

 

⚫ 15 salas de aulas; 

 

⚫ 1 guarita; 

 

⚫ 1 estacionamento de carros; 

 

⚫ 1 parquinho; 

 

⚫ 1 circuito de psicomotricidade; 

 

⚫ 1 horta. 
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

 

Focaremos agora em algumas características observadas pelo grupo de professores, 

relatadas com uso da ferramenta do Canvas, relativas às necessidades, problemas e práticas dos 

protagonistas da escola: professores, alunos, gestores e demais funcionários, e responsáveis 

que interferem na dinâmica de aprendizagem e execução de vários projetos e ações 

pedagógicas. 

1- Comunidade batalhadora, com responsáveis, em sua maioria, trabalhadores 

assalariados, sendo em sua base religiosa o cristianismo e declarante evangélicos em sua

 maioria. 
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Percebemos uma crise de valores em suas atitudes para com o próximo e consigo mesmo. 

Vemos isso se espelhar em brincadeiras violentas, episódios de violência verbal e, algumas 

vezes, violência física na sala de aula e, principalmente, durante o recreio. 

2- Alunos que apresentam dificuldades de comportamento, muitas vezes, como 

demonstrativo de carência da presença dos pais ou responsáveis, o que favorece o desinteresse 

pelos estudos e baixa autoestima, bem como favorece a demonstração de sentimentos 

negativos em explosões de violência. Questionamo- nos até se essa violência se trata também 

de reflexo de violência no ambiente familiar ou da comunidade. 

3- Não há: hábitos de estudos em casa, rotina de estudo e acompanhamento da 

família, muito embora tenhamos percebido aumento na demanda de frequência na reunião de 

pais nos dois últimos anos. 

4- Os alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem e recebem 

encaminhamento para atendimento e intervenção com médicos e psicólogos,  muitas vezes, não 

trazem retorno dos encaminhamentos ou os pais não sabem como   buscar ajuda. 

5- Avanços tecnológicos, que favorecem vida pararela em detrimento do convívio 

familiar. 

6- Os estudantes de hoje estão imersos em um oceano de informações. Não  sabem 

distinguir informações úteis e inúteis ou até prejudiciais.  

7- Excesso de aluno em sala de aula. 

8- Imaturidade e dependência do professor para a execução das tarefas. 

9- Falta de mecanismos que despertem no aluno o interesse pela aprendizagem e 

motivação durante sua vida escolar. 

10- Alunos apresentam dificuldades de transpor ideias dos textos para a vida. 

Não se posicionam e não conseguem utilizar de alegorias. 

11- Necessidade de uma escola interativa, que prenda atenção do educando. 

12- Baixa autoestima dos alunos, com defasagem idade série ou dificuldade de 

aprendizagem. 

13- Participação ativa do Conselho Escolar. 

14- Dificuldade de acesso à internet para aulas com uso de recursos tecnológicos. 

15 - Dificuldade de exploração e conhecimento dos recursos midiáticos e das 

características próprias do uso das novas tecnologias
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Indicadores do IDEB: 

 

 

O Inep distribui o aprendizado dos alunos em níveis, utilizando a Escala Saeb. 

Segue exemplo da distribuição de níveis para Língua Portuguesa no 5º ano. 

 

• Até o nível 1- Abaixo de 150 

• Nível 2 - De 150 a 174 

• Nível 3 - De 175 a 199 

• Nível 4 - De 200 a 224 

• Nível 5 - De 225 a 249 

• Nível 6 - De 250 a 274 

• Nível 7 - De 275 a 299 

• Nível 8 - De 300 a 324 

• Nível 9 - De 325 a 350 

 

Além de a escola ter apresentado crescimento no IDEB, estamos no nível 4 de 

proficiência, sendo: 211,26 de proficiência em português e 218,21, em matemática. 

 

Os índices de reprovação escolar nos 3ºs e 5ºs anos ainda são altos, mesmo com todas 

as intervenções pedagógicas, projetos interventivos executados pelos professores readaptados 

e os atendimentos individuais especializados. Ainda temos        casos de retenção no 1º ano por 

faltas, mesmo fazendo encaminhamentos para o conselho tutelar. A reprovação, seja por falta 

seja no 3º e/ou no 5º ano, favorece o aumento do número de defasagem idade/série. 
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OBJETIVO GERAL 

 

 

Fomentar e possibilitar a transversalidade dos conteúdos, articulando teorias e práticas, 

visando a Educação integral a partir da valorização de saberes dos educandos a fim de estimular a 

apropriação do seu lugar na comunidade como sujeito histórico. 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Proporcionar um ambiente adequado, acolhedor e agradável a fim de favorecer o 

desenvolvimento das aprendizagens; 

• Promover momentos de formação continuada para os docentes; 

• Trabalhar com unidades temáticas/temas geradores; 

• Desenvolver os processos de alfabetização e letramento, assegurando aos alunos 

a apropriação dos sistemas alfabético-ortográfico, possibilitando o uso da língua 

nas várias práticas sociais de leitura e escrita. 

• Vivenciar diversos letramentos em toda sua amplitude, formando bons leitores e 

escritores; 

• Desenvolver projetos com vistas à produção e à interpretação de texto; 

• Priorizar o desenvolvimento da leitura inferencial; 

• Viabilizar o trabalho em prol da CULTURA DA PAZ; 

• Fomentar a utilização de materiais concretos como auxiliares no processo do 

desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático; 

• Desenvolver e resolver situações problemas, criando e elaborando técnicas de 

resolução válidas no encontro das soluções; 

• Fomentar a inclusão em seus mais amplos aspectos; 

 

• Promover a valorização dos trabalhos dos educandos através de mostras e murais 

temáticos; 

• Aliar a produção concreta aos conteúdos sugeridos pelo documento BNCC; 

• Criar momentos para rodas de conversa, a fim de trazer a comunidade para dentro 

da escola. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A ideia da Proposta Político-Pedagógica faz parte da essência da escola, que é consciente 

de sua condição de incompletude apenas nos conteúdos historicamente produzidos para que 

haja aprendizagem e letramento. O PPP coloca a escola como instituição viva a serviço da 

comunidade e para a transformação desta. Abre um leque de oportunidades de trabalho que 

levam todos os seres envolvidos no processo ensino- aprendizagem a serem ativos e conscientes 

de seus objetivos, valores, atitudes, direitos e deveres. 

Está em constante comprometimento com ações explicitadas intencionalmente em 

projetos e ou currículo educacional com características de flexibilidade e abertura ao 

imprevisível. Reflete a tentativa de soluções a problemáticas educacionais de uma  instituição 

de ensino, continuamente revisto, refletido e reelaborado durante sua realização. 

Amplia o olhar da educação escolar como instituição própria para o ensino, quando se 

pensa no desenvolvimento do educando de forma global, levantando a bandeira dos princípios 

de “respeito à liberdade e apreço à tolerância” e “vinculação entre educação escolar, o trabalho 

e as práticas sociais”, daí o link com o eixo Sustentabilidade Humana, presente no Currículo 

em Movimento. 

A visão holística desse eixo envolve mudança na percepção em nível de conscientização 

de cada um dos envolvidos na educação escolar. Todos têm direito e responsabilidade de 

participar da criação de novos recursos e de se apropriar dos recursos já existentes. Oliveira 

2008 nos esclarece que “para alguns pesquisadores, existem duas formas de autonomia: a 

decretada e a construída”. 

Autonomia decretada – consiste na transferência de competências, por meio de decretos, 

da administração central e regional para as unidades escolares. 

Autonomia construída – refere-se à construção coletiva e democrática de projetos, na 

escola, que atendam aos anseios da comunidade a que pertence (OLIVEIRA, 2008). 

Ainda a respeito da autonomia da escola, levantamos a bandeira de que a comunidade escolar 

tenha independência e liberdade para, de maneira coletiva, executar a proposta pedagógica 

modelada de acordo com as especificidades da comunidade em que a escola está inserida. E 

encontramos respaldo em Neves, que  diz: 
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[...] assim como a liberdade não deixa de ser liberdade pelas relações interpessoais e 

sociais que a limitam, a autonomia da escola não deixa de ser autonomia por considerar a 

existência e a importância das diretrizes básicas de um sistema nacional de educação. Dessa 

mesma forma, assim como a democracia sustenta-se em princípios de justiça e de igualdade 

que incorporam a pluralidade e a participação, a autonomia da escola justifica-se no respeito 

à diversidade e à riqueza das culturas brasileiras, na superação das marcantes desigualdades 

locais e regionais e na abertura à participação. (NEVES, 1995, p. 99) 

 

Todos são atores com papéis bem definidos, exercendo sua cidadania, e encontramos 

embasamento na LDB, que diz: 

Art. 2º Educação, dever da família e do estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, 

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

A referência à cidadania leva em conta a construção do conhecimento. Este, que 

atualmente segue a dinâmica do mundo globalizado e o mundo requer uma pessoa ativa, não 

basta apenas ensinar o velho ba be bi bo bu... ou contar até 100... mas, sim, o multiletramento, 

que exercerá influência na formação do ser ativo. De modo que não se pode pensar no 

conhecimento como algo pronto e acabado, mas como um processo que envolve: 

⚫ Aprender; 

⚫ Aprender a ser; 

⚫ Aprender a fazer; 

⚫ Aprender a conviver. 

 

Além disso, na LDB, no 

 

Art. 22. “A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe 

a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 

 

Quando se trabalha com conhecimento dinâmico, viabiliza-se o pensar em novas     formas 

de ensinar e aprender, abrindo o caminho para a Diversidade. Aquele tem uma                          ligação muito 

íntima com a escola, porque nela temos que estabelecer relações, construir e desconstruir 

conceitos, são seres diferentes em um ambiente em busca do 
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aprendizado. Há convivência com ideais variáveis em torno de um assunto; há características 

ou elementos diferentes entre si, em determinada situação e construção do pensamento. 

A língua materna, aqui, não é só um sistema de estruturas e regras, mas é também um 

campo de disputa, uma arena onde se encontra em jogo não só do que se fala, escreve e lê, mas 

também como se fala, escreve e lê, para quem ou o que se fala, escreve e faz leitura. “A língua 

é um sistema que se estrutura no uso e para o uso, escrito e falado, sempre contextualizado.” 

(PRO-LETRAMENTO-2008). 

Trabalhar com texto é adentrar nesse jogo que vem cheio de influências das experiências 

pessoais dos alunos antes mesmo de sua chegada à escola, alfabetizar letrando é provocar e 

despertar nas crianças o desejo e o prazer de ler e escrever, inserindo-as, de forma lúdica, no 

mundo da leitura e escrita. Trabalhar alfabetização com vistas ao letramento necessita de um 

nível de consciência de que a aprendizagem da leitura e escrita não se dá espontaneamente, ao 

contrário, exige uma ação deliberada do professor; exige planejamento e decisões a respeito 

do tipo de enfoque que se dá ao “erro” da criança; exige diversidade de técnicas para atingir a 

todos; exige autoavaliação; reflexão de suas técnicas e métodos; exige uma ação ativa frente 

aos objetivos propostos e desafios que surgem pelo caminho. 

Calcar o trabalho dos primeiros anos no polo de práticas de escrita e leitura da língua 

envolve o desenvolvimento de novas formas de compreensão e uso da linguagem de uma 

maneira geral. 

 

Um sistema de escrita é uma maneira estrutura e organizada com base em determinados 

princípios para a representação da fala. Há sistemas de escritas que representam o significado 

das palavras e há aqueles que representam sons da língua, sua pauta sonora. Nosso sistema de 

escrita (chamado alfabético ou alfabético-ortográfico) representa sons ou fonemas. (PRO-

LETRAMENTO- 2008). 

 

Ao introduzir uma linha de investigação no campo da escrita, Emília Ferreiro e Ana 

Teberosky trazem possibilidades de melhor entendermos a questão específica da escrita, até 

então ausentes das pesquisas feitas pelo campo da pedagogia e psicologia. 

 

Minha função como investigadora tem sido mostrar e demonstrar que as crianças 

pensam a propósito da escrita, que seu pensamento tem interesse, coerência, validez e 

extraordinário potencial 
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educativo. Temos de escutá-las. Temos de ser capazes de escutá-las desde os primeiros 

balbucios escritos, contemporâneos de seus primeiros desenhos. (FERREIRO, Apud 

SIMONETTI, 2007, p. 30) 

 

Os testes da Psicogênese da escrita ofereceram possibilidades de ver a criança em seu 

processo de aquisição da escrita, de verificar o que ela sabe e o que ela não sabe; o que ela 

pode e tem condições de fazer sozinha ou com ajuda. Nesse sentido, a descrição evolutiva 

ultrapassa o nível do diagnóstico e da avaliação inicial e contribui para a reflexão da tomada de 

decisões frente às situações de ensino e aprendizagem. O processo de alfabetização deixa de 

fundamentar-se em concepções mecanicistas para seguir os pressupostos construtivistas e 

sociointeracionistas de Vygotsky e Piaget. 

Como as capacidades iniciais do eixo apropriação da escrita referem-se a conhecimentos 

que não são óbvios para os alunos e somente durante o processo é que vão compreender: 

⚫ orientação e alinhamento entre a escrita da língua portuguesa; 

⚫ supor que a escrita representa nome dos objetos; 

⚫ a escrita representa partes sonoras da fala; 

⚫ compreender que a escrita tem função social: a comunicação; 

⚫ realizar sistematicamente análise sonora dos fonemas das palavras que vai 

escrever; 

⚫ função de segmentação dos espaços em branco e da pontuação. 

 

Percebe-se que a escrita não é um processo individual, envolve interação e relação com 

a leitura. Não conseguimos visualizar um trabalho pedagógico com vistas a alfabetizar letrando 

que não integre as duas concepções: escrita e leitura. 

Se trata de uma atividade que depende de processamento individual, mas insere num 

contexto social e envolvem disposições atitudinais, capacidades relativas à decifração do 

código escrito e capacidades relativas à compreensão, a produção de sentido. (PRO-

LETRAMENTO-2008). 

Entendendo a leitura como processo interativo do qual participam várias formas de 

linguagem, não se pode pretender fazer deste processo algo separado do mundo, uma junção 

apenas de letras que formam palavras; para entender essa capacidade pode-se iniciar o trabalho 

com textos que partem das tradições orais com cantigas, músicas, poemas entre outros. 

A leitura como prática social envolve atitudes, gestos e habilidades. Para favorecer o 

desenvolvimento da habilidade de compreensão textual, trabalhamos com 
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a metodologia de leitura que perpassa por: leitura objetiva, leitura inferencial e avaliativa. “A 

compreensão dos textos pela criança é a meta principal no ensino da leitura. Para chegar a esse 

ponto, as estratégias de decifração e reconhecimento são caminhos e procedimentos 

importantes.” (PRO-LETRAMENTO, 2008) 

O trabalho com leitura acaba dando margem às múltiplas linguagens que consideram as 

formas próprias de cada sujeito utilizar dessas linguagens de maneira articulada, dando lugar a 

diferentes formas de entender, de explicar, de interpretar e de simbolizar na sala de aula. 

Agora que passamos pelo campo da alfabetização, leitura e o texto se entrelaçam neste, 

o que é texto? Em linguística, a noção de texto é ampla e ainda aberta a uma definição mais 

precisa. Resumindo, pode ser entendido como manifestação linguística das ideias de um autor, 

que serão interpretadas pelo leitor de acordo com seus conhecimentos linguísticos e culturais. 

Seu tamanho é variável. E o contexto? Este é a relação entre o texto e a situação em que ele 

ocorre dentro do texto. É o conjunto de circunstâncias em que se produz a mensagem que se 

deseja emitir (lugar e tempo, cultura do emissor e do receptor etc.) e que permitem sua correta 

compreensão. 

Unindo o texto e o contexto, vemos uma gama de possibilidades para o desenvolvimento 

dos conteúdos curriculares e o letramento matemático. Indo além do pensamento de que a 

matemática tem um valor fundamental na escola, que apenas o aprender a fazer continhas de 

mais, de menos, de divisão e de subtração. É preciso ensinar os alunos desde as séries iniciais 

a verem sentido na aprendizagem matemática, levando-as a compreender que ao aprender as 

primeiras operações elas já podem ajudar os pais nas compras de supermercado, ou ainda, 

podem aprender a utilizar de forma consciente o dinheiro que levaram para comprar uma bala 

ou lanche. Problematizar o letramento matemático. 

Trabalhar com perspectiva do letramento em matemática é desenvolver raciocínio 

lógico, estimular o pensamento independente, desenvolver a criatividade e a capacidade de 

manejar situações reais e resolver diferentes tipos de problemas. Os jogos favorecem a 

concretização de determinados objetivos e promove o domínio do conhecimento. Segundo 

Mariotti (2003) o jogo é uma ação livre, sentida como fictícia e voltada ao cotidiano. É uma 

atividade voluntária do ser humano. O jogo é liberdade de ação do jogador, a separação do 

jogo em limites de espaço e tempo, a incerteza 
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que predomina o caráter improdutivo de não criar nem bens nem riquezas e suas regras. (

 CAILLOIS, 2006, p.27). 

O jogo é uma atividade que permite aprender a relacionar-se com os outros, 

desenvolver a capacidade de pensamento e fantasia, comunicar-se. Na concepção 

piagetiana, os jogos consistem numa simples assimilação funcional, num exercício de ações 

individuais já aprendidas. Geram ainda sentimento de prazer e domínio das ações. Para 

Jean – Jacques Rousseau (1712 – 1778), a criança tem que ter a oportunidade de um ensino 

livre e espontâneo, gerado com alegria e descontração. Assim, o jogo é uma maneira de 

aprender sem sofrimento e lágrimas. 

O conhecimento será um processo, e não apenas um produto. Teremos como resultado a 

aprendizagem, mas como toda aprendizagem, é indissociável de um processo de fazer 

pedagógico de todos os atores envolvidos no ato de educar. 

A escola é um lugar essencial na vida de uma criança, o primeiro contato com o mundo 

externo e precisa ser um lugar agradável, estimulante, atrativo, seguro, afetivo e educativo. 

E se todos pensássemos igual ou se fôssemos iguais? Muita coisa não teria sentido nem 

motivo para existir. 

 

Formas de avaliação da Escola Classe 303 

 

⚫ Avaliação Diagnóstica; 

⚫ Teste da psicogênese; 

⚫ Avaliação bimestral; 

⚫ Avaliação formativa/contínua; 

⚫ Avaliação com projetos; 

⚫ Portfólio; 

⚫ Avaliação semanal; 

⚫ Conselho de Classe; 

⚫ RAV; 

⚫ Avaliação Institucional; 

⚫ Provas: Brasil, ANA, SAEB; 

⚫ Registros pessoais; 

⚫ Autoavaliação; 

⚫ Dever de casa. 
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RESULTADO DO QUESTIONÁRIO 
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ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA INSTITUIÇÃO 

 

Os temas propostos foram relacionados visando à organização do trabalho pedagógico e o 

direcionamento das atividades educacionais para a proposta central do Projeto Político 

Pedagógico dessa instituição: “Do texto ao Contexto na Busca do Conhecimento”, com 

vistas a preparar o alunado ao pleno exercício da cidadania e, de acordo com a visão de Oliveira 

2008, “Autonomia Pedagógica refere-se à liberdade de a escola, no conjunto das suas 

relações, definir sobre o ensino e a pesquisa. É condição necessária para o trabalho de 

elaboração, desenvolvimento e avaliação do projeto político-pedagógico da escola. É também 

fundamental para a gestão das atividades pedagógico-curriculares”. 

 

1. Coordenações Pedagógicas Coletivas 

 

Esses momentos ocorrem semanalmente (quarta-feira) com os professores, com o 

objetivo de transformar o espaço da coordenação em espaço de aperfeiçoamento para nosso 

fazer pedagógico. A coordenação coletiva também é utilizada para passarmos informes da 

SEE e acompanhar a implementação dos projetos presentes no PPP, sempre com o 

direcionamento da Direção e dos Coordenadores com a efetiva colaboração do corpo docente. 

 

São realizados estudos e discussões acerca de temas em andamento com momentos de 

troca de experiências. São, sem dúvida, momentos de riqueza e aprendizado para todos, pois 

experiências bem-sucedidas de grandes organizações têm mostrado que o trabalho coletivo e 

cooperativo é primordial na construção de uma proposta coesa e profissional. 

 

O trabalho coletivo requer treino, paciência e muito aprendizado. É uma postura que 

inclui mudanças de atitudes em relação ao outro e a si mesmo. Para Ortega e Del Rey (2002), 

“O trabalho em grupo cooperativo supõe partir de que o pensamento é individual, mas se 

constrói no diálogo; que a responsabilidade é individual, mas se exercita em cooperação; que 

o esforço é individual, mas o êxito compartilhado”. Assim, dentro deste longo caminho, as 

discussões amadurecerão, a participação de todos será aumentada e o aprendizado será 

constante por parte dos envolvidos, como é de se esperar neste tipo de trabalho. 

 

2 Coordenações Pedagógicas Individuais e Formação Continuada 

 

As coordenações pedagógicas são um importante instrumento de construção 

educacional utilizado pelos professores da Escola Classe 303. Símbolo da luta coletiva da classe 

que rege os caminhos educacionais do Distrito Federal, esse momento de construção, tanto 
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individual quanto coletivo, contempla o quadro docente dessa instituição com a possibilidade 

de um fazer pedagógico estruturado e consciente. Nesse sentido, segundo a Proposta 

Pedagógica da Secretaria de Estadode Educação do Distrito Federal, cabe à coordenação 

pedagógica oportunizar um espaço de diálogo de interlocução e reflexão dos fundamentos 

teóricos e subjacentes à práxis* pedagógica, bem como atuar no campo da mediação do seu 

processo de transformação. 

 

Considerando-se a relevância de se preparar o profissional professor para uma prática 

reflexiva, os professores, supervisores, coordenadores e gestores da escola Classe 303 têm 

atendido ao chamado da Secretaria de Educação para o desenvolvimento de ações de 

formação continuada, nas suas mais variadas formas (cursos, oficinas, reuniões, workshops), 

as quais permitem a revisão de suas práticas e convicções, assim como sua compreensão de 

novas realidades e de sua função profissional, o que auxilia na reflexão de sua ação. Essas 

ações de formação continuada objetivam colaborar com o desenvolvimento do professor, no 

que tange às competências para criar ambientes que estimulem a aprendizagem, cumprindo 

seu papel de mediador, de estimular os educandos, de localizá-los historicamente nos 

conteúdos, de fomentar a discussão e a reflexão, de fazer perguntas, de propiciar situações-

problema para levantamento de hipóteses. 

 

Em suma, tanto a coordenação pedagógica individual quanto a formação continuada do 

corpo docente, transformar-se-ão em preciosos elementos no contexto de ensino-

aprendizagem. Levando-se em consideração o professorado da Secretaria de Estado de 

Educação do Distrito Federal e, é claro, incluindo nesse cenário, os professores da Escola 

Classe 303 de São Sebastião-DF como o mais bem preparado das unidades da Federação, 

entende-se que, com tais ferramentas, podemos preparar os melhores e mais críticos 

educandos do país. 

 

3 Sala de Recursos 

 

A Escola Classe 303 conta com profissional qualificado para realizar o atendimento educacional 

especializado dos estudantes com deficiência intelectual, deficiência física, deficiência múltipla e 

Transtorno do Espectro Autista. O Atendimento Educacional Especializado realizado nas Salas de 

Recursos é um serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor especializado, com 

aptidão comprovada, cuja finalidade é oferecer suporte educacional especializado que 

complementa ( para os estudantes com deficiências e TEA) ou suplementa ( no caso de estudantes 

com altas habilidades/superdotação).  
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Atualmente, 20 (vinte) educandos frequentam esse espaço pedagógico. Sendo 07 (sete) 

estudantes com deficiência intelectual, 05 (cinco)  estudantes com deficiência física, nenhum 

estudante com deficiência múltipla  e 08 (oito)  estudantes com Transtorno do Espectro Autista. A 

sala possui bom espaço físico, materiais e jogos pedagógicos complementares e adaptados, para 

atender as especificidades dos estudantes.   Os atendimentos poderão ser individualizados, com 

duração de 50 minutos,  em duplas ou grupos e acontecem nas segundas, terças e quintas nos dois 

turnos. Nas quartas e sextas são realizadas reuniões, formações, produção de materiais 

pedagógicos e planejamento.  A carga horária do Professor Regente é de 40h, distribuídas 20h no 

turno matutino e 20h no turno vespertino,  para beneficiar todos os estudantes atendidos. 

A escola conta como apoio, aos alunos atendidos pela referida sala, com  4 monitores 

dividos em seis turma, nos turnos matutino e vespertino, os quais interagem com as crianças nos 

diversos espaços da instituição de ensino auxiliando-as conforme as especificidades de cada 

criança atendida.   

 

4 Equipe de Apoio a Aprendizagem 

 

A Escola Classe 303 de São Sebastião conta com uma Equipe Especializada de Apoio 

à Aprendizagem – EEAA, composta por uma pedagoga e uma psicóloga. A EEAA é um 

serviço de apoio técnico-pedagógico, de caráter multidisciplinar, tendo como objetivo 

principal a promoção da melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem. A 

Equipe trabalha como intervenções psico-pedagógicas, mas não se caracteriza como aula de 

reforço. São realizadas as seguintes atividades, no âmbito da EEAA da Escola Classe 303: 

mapeamento institucional, realizado anualmente, com o objetivo de análise e entendimento 

das demandas institucionais; assessoria e acompanhamento do trabalho coletivo, realizado de 

forma constante e de acordo com a necessidade; intervenção nas situações de queixas 

escolares, de maneira institucional e contextual, nos três níveis de avaliação (escola, família 

e estudante).  

Os olhares pedagógico e psicológico se complementam na busca de trazer um olhar 

amplo sobre as práticas institucionais, com debates, diálogos e orientações, visando melhora 

no processo de ensino e aprendizagem. A pedagoga Josiane Alcântara Leite é readaptada e 

desempenha o papel de avaliar as habilidades acadêmicas, com foco no processo de 

aprendizagem. A psicóloga Bianca da Nóbrega Rogoski faz as avaliações das habilidades 

cognitivas, questões emocionais e das funções executivas 

 

5 Serviço de Orientação Educacional 

 

A Escola Classe 303 conta, também, com o Serviço de Orientação Educacional (SOE), 
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composto pelas Orientadoras Educacionais, habilitadas para tal função. O SOE tem como 

pressuposto para sua prática a formação integral dos educandos, em uma atuação pautada no 

trabalho em parceria com a equipe gestora da instituição educacional formada pela direção, 

supervisão e coordenação pedagógica, com os professores, com a professora da sala de 

recursos, com a família e com a comunidade, com vistas a promover a qualidade do processo 

de ensino e de aprendizagem, bem como a inclusão e o fortalecimento dos direitos humanos 

e do exercício da cidadania. Além disso, promove parcerias internas e externas com a 

instituição educacional, a fim de tecer uma rede social e interinstitucional que colabore com o 

desenvolvimento integral do educando. 

 

PLANO DE AÇÃO EC 303/2022 

 

Ao final de 2021, durante os conselhos de classe finais, os docentes sugeriram para a equipe 

gestora que a enturmação do BIA, 2ºs e 3ºs anos, fosse feita de acordo com os níveis da 

psicogênese. A ideia dos professores era já iniciar o ano letivo de 2022 com as turmas funcionando 

em reagrupamento, o que é uma determinação da SEE. A ideia foi acolhida prontamente pela 

equipe gestora, já que auxiliaria os educandos e os educadores. Já os 4ºs e 5ºs anos receberam a 

orientação de privilegiar o letramento: oralidade, leitura/escuta, escrita/produção textual e análise 

linguística semiótica, sempre por meio de atividades contextualizadas, inclusive para possibilitar 

um maior entendimento dos processos lógico-matemáticos. 

 

A IE, neste ano, tem trabalhado com unidades temáticas/temas geradores mensais, sempre 

dando ênfase às datas comemorativas que representem as conquistas políticas das minorias 

invisibilizadas pela sociedade. O cerne das unidades temáticas é ajudar os docentes na 

organização pedagógica, ou seja, mensalmente o professor ou professora fará seu planejamento 

pensando nas seguintes etapas: planejamento dos conteúdos, sempre contextualizados, com 

elementos da unidade temática escolhida, e produção de mural, cartaz, atividade de arte, pelos 

educandos, para exposição. O objetivo é que os alunos passem a ter o hábito de valorizar as 

próprias produções e as de seus pares. Além de ajudar na organização do trabalho pedagógico, o 

principal alvo dessa prática é fazer com que o aluno se sinta motivado a aprender e se entenda 

como parte fundamental desse percurso. 

 

Para 2022, as unidades temáticas escolhidas foram: 

 

• MARÇO – DIA INTERNACIONAL DA MULHER ( ANEXO); 
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• ABRIL – REDESCOBRINDO BRASÍLIA (ANEXO); 

 

• MAIO – FAMÍLIA; 

 

• JUNHO – PROJETO DE LITERATURA; 

 

• AGOSTO – DIA DO ESTUDANTE; 

 

• SETEMBRO – INCLUSÃO E MEIO AMBIENTE; 

 

• OUTUBRO – DIA DAS CRIANÇAS; 

 

• NOVEMBRO – FESTA DAS NAÇÕES; 

 

• DEZEMBRO – NATAL. 

 

Para auxiliar o desenvolvimento das atividades, a escola tem organizado passeios e aulas 

temáticas, o que tem sido muito produtivo. Tais práticas também estão alinhadas com as 

fragilidades expostas após avaliação diagnóstica. 

É importante ressaltar que a escola possui projetos fixos paralelos: 

CAPOEIRA VAI À ESCOLA – A capoeira é uma manifestação cultural brasileira que 

agrega elementos da dança, música, artes cênicas, luta, além de ser forte representante das lutas 

sociais por igualdade no Brasil, principalmente no tocante ao regime escravagista brasileiro e ao 

racismo que ainda permeia as relações sociais no Brasil contemporâneo. 

Sendo uma manifestação cultural fortemente enraizada na vivência cotidiana das periferias das 

grandes cidades brasileiras, justifica-se oferecer à comunidade da escola pública a oportunidade 

de aprender e vivenciar essa arte legitimamente brasileira, a capoeira. 

Com isso em mente, a direção da escola classe 303 de São Sebastião, em parceria com o grupo de 

capoeira Beribazu, por intermédio do professor Manoj Geeverghese vem oferecendo à comunidade 

escolar aulas gratuitas de capoeira às Segundas e Quartas, das 18h30 às 20h, assim como 

oportunidades de participar de eventos e rodas de capoeira promovidos pelos grupos de capoeira 

do DF. 

PROJETO LER, MUITO PRAZER – ofertado para os discentes da unidade escolar. Nesse 

projeto os alunos trabalham um livro de literatura por segmento e têm a oportunidade de conhecer 
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os autores e interagir com os mesmos em uma culminância interativa. O projeto é organizado pela 

professora Regina; 

PROJETO LER E CRESCER – Ofertado para os discentes, de forma individualizada, fora 

de sala de aula, pela professora Fernanda; se justifica pela necessidade de mais auxílio aos 

professores regentes de sala de aula, com atendimentos mais individualizados aos alunos, a fim de 

colaborar com o desenvolvimento das habilidade de leitura e interpretação pela própria mente 

discente. Estímulo ao pensamento crítico-reflexivo a partir de leituras além das palavras. 

O Projeto Interventivo LER E LETRAR É SÓ COMEÇAR constitui se numa estratégia 

pedagógica destinada a um grupo de estudantes para atendimento a suas necessidades específicas 

de aprendizagem. Busca primordialmente promover a alfabetização por meio da leitura vinculando 

ao hábito e gosto pelo ler, pelo saber., desenvolvido pela professora Maria Fagundes.  

PROJETO O SABOR DA MINHA HISTÓRIA – Ofertado para os 3ºs anos, acerca do Dia 

Internacional da Mulher, sob coordenação da professora Larissa. 

Como ação a nível distrital a SEE-DF, no início do ano formalizou a Avaliação Diagnóstica 

Inicial, a qual foi norteou os planos de ação seguintes. Os planos de ação mensionados foram 

produzidos da seguinte maneira, um de português e um matemática para o BIA (Bloco Incial de 

Alfabetização) e um de português e um matemática para 4º e 5º. Essa estratégia foram pensadas 

por entender o BIA  com um bloco continuo das aprendizagens e que devido ao contexto 

pandêmico a integração dos segmentos devem ser ainda mais integrados, assim também viu-se 

necessário que a integração dos 4º e 5º anos é primordial para recuperação das aprendizagens.  

 

 

 

BIA  (1º,2º ,3º anos ) -Anos Inicias 

Período:  2º e 3º Bimestre do ano letivo de 2022 

Público-alvo: BIA  (1º,2º ,3º anos ),com ênfase nas turmas pré-silábicas  

Componente Curricular:  Português  

DIAGÓSTICO 

 
Habilidades Frágeis  

1º ano 

1 -Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos 
oralmente e por escrito. 
2-Diferenciar as unidades linguísticas: letras, palavras, textos, 
números e outros símbolos.  
3- Conhecer o alfabeto, perceber a função das letras e 
reconhecer os diferentes tipos. 
 4- Desenvolver a consciência fonológica para relacionar 
fonemas e grafemas na leitura e na escrita.  
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5- Perceber que todas as sílabas são constituídas por unidades 
menores e pelo menos por uma vogal. 
 6-Identificar rimas e aliterações em diferentes gêneros.  
7 Perceber as diferentes estruturas silábicas, para ler e escrever 

2º ano 

DH2- Identificar variações de sons de grafemas. 
DH7- Reconhecer a personagem principal de uma narrativa. 
DH9- Identificar sílabas de uma palavra. 
DH11- Reconhecer o assunto de um texto lido. 
DH13- Identificar o local onde acontece a narrativa. 

3º ano  

DH8- Localizar uma informação explícita em um texto. 

DH9- Reconhecer o gênero fábula. 

DH11- Identificar a finalidade de uma lista. 

DH5- Reconhecer o assunto de um texto. 

DH13- Reconhecer a finalidade de uma receita. 

 
Objetivos de Aprendizagens  

• Desenvolver a consciência fonológica para relacionar fonemas e 
grafemas na leitura e na escrita. 
• Selecionar informações necessárias para compreensão do texto de 
acordo com o objetivo da leitura. 
• perceber que todas as sílabas são constituídas por unidades menores 
e pelo menos por uma vogal. 
• Perceber as diferentes estruturas silábicas, para ler e escrever 
palavras e pequenos textos. 
• Identificar as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente e por 
escrito. 
• conhecer e manusear diferentes suportes textuais. 
• compreender as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente e 
por escrito. 
• Identificar a função social de textos que circulam em campos da vida 
social dos quais participa cotidianamente e nas mídias impressa, de 
massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde 
circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 
• Selecionar informações necessárias para compreensão do texto de 

acordo com o objetivo da leitura. 

 

3º ano  
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• Compreender o assunto principal de textos lidos, com autonomia ou 
por outros leitores. 
• Reconhecer a especificidade do texto literário; lidar com seus 
elementos estéticos e discursivos. 
• Relacionar a função social de textos que circulam em campos da vida 
social dos quais participa cotidianamente e nas mídias impressa, de 
massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde 
circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 
• Relacionar as linguagens verbal e não verbal presentes em diversos 
gêneros textuais para construção de sentido e compreensão do 
tema/assunto.  
• Antecipar ou inferir assuntos de textos a serem lidos em função de 
seu suporte, gênero e contextualização. 
• Compreender o assunto principal de textos lidos, com autonomia ou 
por outros leitores. 
• Reconhecer a especificidade do texto literário; lidar com seus 
elementos estéticos e discursivos. 
• Relacionar a função social de textos que circulam em campos da vida 
social dos quais participa cotidianamente e nas mídias impressa, de 
massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde 
circulam, quem os produziu e a quem se destinam. 
• Compreender o assunto principal de textos lidos, com autonomia ou 

por outros leitores. 

• Reconhecer a especificidade do texto literário; lidar com seus 

elementos estéticos e discursivos. 

• Relacionar a função social de textos que circulam em campos da vida 

social dos quais participa cotidianamente e nas mídias impressa, de 

massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde 

circulam, quem os produziu e a quem se destinam 

Conteúdos Currículo em Movimento  • Símbolos: identificação e diferenciação (letras, números, figuras 
etc.); • Alfabeto: topologia de letras, tipos de letras (maiúsculo e 
minúsculo), ordem alfabética, identificação de consoantes e 
vogais; 
• Letras iniciais de palavras significativas – percepção do som • 
Relação de letras, palavras e imagens; 
• Análise de palavras significativas quanto a número de letras, 
sílabas orais, letras inicial e final;  
• Estruturas silábicas: CV, VC, CCV, CVC, CVV, V, CCVCC, 
CVCC e outras classificação de palavras que começam e 
terminam com a mesma letra;  
 Exploração de sons iniciais (aliteração) ou finais (rimas) das 
palavras;  
• Segmentação (divisão) oral da palavra em sílabas ; 
• Identificação do som da sílaba na palavra;  
• Relação entre grafema (letra) e fonema (som) - na leitura e 
escrita de palavras e textos;  
• Correspondências regulares diretas entre letras e fonemas: P, 
B, T, D, F, V  
• Oposição surda/sonora (diferenças sonoras) entre: p/b; t/d; f/v;  
• Palavras novas a partir de outras, trocando letras e sílabas 
(PATO/MATO, GADO/DADO); 
• Texto: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal 
(escrita e imagem), concretizados em diversos gêneros, em 
diferentes suportes 
 • Leitura e escuta de listas diversas de acordo com alguns 
critérios: ordem alfabética, contexto semântico 
• Obras escritas que contenham coletâneas de origem oral, 
parlendários, coletâneas de adivinhações, cantigas, outros  
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• Leitura e manejo de suporte, relações e comparações como as 
que as crianças trazem em memória; elaboração de uma 
coletânea 
 • Contos infantis e fábulas: leitura, análise da estrutura, 
enfatizando elementos da narrativa, uso dos seus elementos 
estéticos e discursivos.  
• Alfabeto: topologia das letras, tipos de letras (maiúsculo e 
minúsculo), ordem alfabética, identificação de consoantes e 
vogais  
• Relação de palavras com imagens  
• Exploração de sons iniciais (aliteração) ou finais (rimas) das 
palavras 
 • Segmentação (divisão) oral da palavra em sílabas 
• Identificação do som da sílaba na palavra 
 • Relação entre grafema (letra) e fonema (som) – na leitura e na 
escrita de palavras e textos 
• Leitura com autonomia: agendas, avisos, calendários, bilhetes, 
convites, receitas, instruções de montagem, notícias, anúncios, 
dentre outros gêneros usados no cotidiano, de acordo com o 
contexto de uso, sua forma e finalidade 

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS Cronograma 

 
Atividades  

Projetos de Leitura   2º bimestre (junho) 

Movimentando a alfabetização 3º bimestre  

Unidades temáticas    Todo o ano  

  

AVALIAÇÃO 

 Resultados alcançados e 
encaminhamentos   

 Iniciado em junho, o projeto de leitura vem minimizando as 
defasagens DH11 e DH13, aumentando o hábito de leitura e o contato 

com diferentes textos, produções. 

- As demais estratégias citadas ainda não são possíveis avaliar.  

 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO 

Nome/Função/ Matrícula   
Carem Tamiris Oliveira dos Santos / Supervisora Pedagógica/ 
2413124 
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BIA  (1º,2º ,3º anos ) -Anos Inicias 

Período:  2º e 3º Bimestre do ano letivo de 2022 

Público-alvo: BIA  (1º,2º ,3º anos ),com ênfase nas turmas pré-silábicas  

Componente Curricular:  Matemática  

DIAGÓSTICO 

 
Habilidades Frágeis  

1º ano  

1-Identificar o uso do número em suas diferentes funções 
sociais.  
2-Contar, comparar e ordenar a quantidade de objetos de 
coleções até 99 unidades e apresentar o resultado por registros 
verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos, 
brincadeiras, materiais da sala de aula, entre outros.  
3-Elaborar situações contextualizadas, tendo em vista a 
comparação entre os números: ordenação crescente e 
decrescente, antecessor e sucessor maior que, igual a, menor 
que, até 99. 
 4-Contar eventos ou objetos de uma coleção de maneira exata 
ou aproximada, utilizando diferentes estratégias. 
 5-Realizar correspondência biunívoca na contagem: 
reciprocidade entre o objeto contado e a fala numérica a que se 
refere.  
6-Realizar contagens para desenvolver a capacidade de separar 
objetos já contados dos ainda não contados (zoneamento).  
7-Compreender que o último objeto de uma coleção a ser 
contada refere-se à quantidade de objetos da coleção (Kamii).  
8-Estabelecer a relação entre quantidades iguais com objetos 
diferentes.  
9- Compreender a relação entre símbolo e quantidade e 
quantidade e símbolo. 
10- Identificar o próprio corpo, suas dimensões e sua relação 
com o espaço físico. 
11-  Localizar-se e orientar se no espaço próximo, descrevendo 
oralmente e de forma pictórica, localizações próximas e 
pequenas trajetórias.  
12-Identificar a localização de pessoas e de objetos no espaço 
segundo um dado ponto de referência.  
13-Corresponder a localização de pessoas e de objetos no 

espaço em relação à sua própria posição, (reconhecendo seu 

corpo como referencial de trajetória no espaço) utilizando termos 

como à direita, à esquerda, em frente, atrás 

2º ano  
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H1 - Descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço 
segundo um dado ponto de referência, compreendendo que, para a 
utilização de termos que se referem à posição, como direita, esquerda, 
em cima, em baixo, é necessário explicitar-se o referencial. 
H3 - Ler dados expressos em tabelas e em gráficos de colunas simples. 
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. 
H16 - Construir fatos básicos da adição e utilizá-los em procedimentos 

de cálculo para resolver problemas. 

3º ano  

DH1- Identificar representações de figuras tridimensionais. 

DH2- Reconhecer características do sistema de numeração 

decimal. 

DH3- Identificar dados e informações apresentados por meio de 

gráficos. 

DH4- Utilizar conversão entre unidades de medidas de tempo na 

resolução de problemas. 

DH5- Identificar números naturais segundo critérios de ordem. 

DH6- Corresponder números naturais a pontos da reta numérica. 

DH8- Identificar decomposições de números naturais. 

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. 

DH15- Executar adição ou subtração com números naturais. 

 

 
Objetivos de Aprendizagens  

• Identificar o próprio corpo, suas dimensões e sua relação com o 
espaço físico. 
• Localizar-se e orientar se no espaço próximo, descrevendo oralmente 
e de forma pictórica, localizações próximas e pequenas trajetórias. 
• Identificar a localização de pessoas e de objetos no espaço segundo 
um dado ponto de referência. 
• Corresponder a localização de pessoas e de objetos no espaço em 
relação à sua própria posição, (reconhecendo seu corpo como 
referencial de trajetória no espaço) utilizando termos como à direita, à 
esquerda, em frente, atrás. 
• Ler, interpretar e fazer uso das informações expressas em tabelas e 
em gráficos de 
colunas simples na forma de ícones, símbolos, signos e códigos. 
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• Relacionar períodos do dia, dias da semana e meses do ano, 
utilizando calendário, quando necessário. 
 • Identificar a escrita de uma data, por meio da consulta ao calendário, 
apresentando o dia da semana, o mês e o ano. 
• Compreender a lógica do Sistema de Numeração Decimal (SND) a 
partir da construção de agrupamentos de 10, com o respectivo registro 
simbólico e a partir da comparação de números naturais de até duas 
ordens em situações cotidianas, com e sem suporte da reta numérica.  
• Compreender que o SND é formado por 10 algarismos e que o valor 
do algarismo corresponde à posição que ele ocupa.  
• Compor e decompor número de até duas ordens, por meio de 
diferentes adições, com o suporte de material manipulável. 
• Construir fatos básicos da adição compreendendo as diferentes 
composições até 10, estimulando o cálculo mental e o uso em 
resolução de situações-problema.  
• Compreender as diferentes ideias da adição: juntar (objetos de 
naturezas diferentes) e acrescentar (objetos de mesma natureza), por 
meio de situações problema, realizando registros pictóricos e 
numéricos. 

3º ano  

 
• Reconhecer, nomear e comparar figuras geométricas espaciais (cubo, 
bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera), relacionandoas com 
objetos do mundo físico. 
• Ler, interpretar e fazer uso das informações em diversas situações e 
em diferentes configurações (anúncios, gráficos, tabelas, rótulos, 
propagandas) para a compreensão de fenômenos e práticas sociais. 
• Realizar pesquisa em universo de até 30 elementos, escolhendo até 
três variáveis categóricas de seu interesse, organizando os dados 
coletados em listas, tabelas simples, tabelas de dupla entrada e 
gráficos de colunas e pictóricos. 
• 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. 
• Construir sequências de números naturais em ordem crescente ou 
decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma 
regularidade estabelecida. 
• Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em 
sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras. 
• Compor e decompor números naturais de até três ordens, com 
suporte de material manipulável por meio de diferentes adições. 
• Comparar ou ordenar quantidades por contagem (1 em 1, 10 em 10, 
100 em 100), pela formulação de hipóteses sobre grandeza numérica 
pela identificação de quantidades (até a ordem de centenas) e pela 
compreensão de características o sistema de numeração decimal (valor 
posicional e função do zero). 
• Realizar contagens considerando o valor de cédulas e moedas de 
nosso Sistema Monetário Brasileiro, por meio de atividades lúdicas. 
• Reconhecer cédulas e moedas do Sistema Monetário Brasileiro e 
estabelecer a equivalência de valores entre moedas e cédulas para 
resolver situações do cotidiano. 
• Localizar-se e orientarse no espaço próximo, descrevendo oralmente 
e de forma pictórica, localizações próximas e pequenas trajetórias.  
• Registrar, em linguagem verbal ou não verbal, a localização e 
trajetórias de pessoas e de objetos no espaço, considerando mais de 
um ponto de referência, e indicar as mudanças de direção e de sentido. 
• Construir fatos básicos da adição e utilizá-los no cálculo mental ou 
escrito, compreendendo e aplicando as diferentes 
ideias da adição, por meio de situações problema, utilizando estratégias 
pessoais ou convencionais com registros pictóricos e numéricos. 
• Construir fatos básicos da subtração e utilizá-los no cálculo mental ou 
escrito, compreendendo e aplicando as diferentes ideias da subtração, 
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por meio de situações problema, com o uso de estratégias pessoais ou 
convencionais com registros pictóricos e numéricos. 

 

Conteúdos Currículo em Movimento  • Funções do número: o Indicador de quantidade o Indicador de 
posição o Código o Medidas de grandezas; 
• Registro, leitura, contagem, ordenação, comparação e escrita 
numérica de quantidades até 99;  
• Relação de ordem entre números naturais até 99 (antecessor, 
sucessor, maior que, menor que) 
 • Quantificação de eventos: número de estudantes presentes, 
número de jogadas, ou coleções fazendo estimativas, contagem 
um a um, pareamento ou outros grupos e comparação; 
 • Correspondência biunívoca; 
Sequência oral numérica;  
•Zoneamento;  
• Conservação de quantidade; 
 • Relação entre: quantidade e quantidade; quantidade e 
símbolo; símbolo e quantidade; 
• Uso da reta numérica • Valor posicional do algarismo • 
Composição e decomposição de números naturais 
• Situações-problema significativas de adição, subtração, 
multiplicação e divisão envolvendo as diferentes ideias por meio 
de registros pictóricos, orais ou escritos de experiências 
vivenciadas a partir de jogos, brincadeiras. 
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• Agrupamentos e desagrupamentos de quantidades até 999 . 
• Agrupamentos (agrupamentos de 10 – unidade para dezena) . 
• Agrupamentos (agrupamento de agrupamento/ dezena para 
centena)  
• Valor posicional dos números. 
• Fatos fundamentais da adição e subtração em situações que 
desenvolvam o cálculo mental  
• Construção de fatos fundamentais da adição 
• Composição e análises de figuras em malhas quadriculadas e 
sua relação com a medida de perímetro  
• Estabelecimento de comparações entre objetos do espaço 
físico e entre objetos geométricos 
 • Resolução de situações-problema envolvendo os diferentes 
significados da adição com estratégias pessoais e numéricas, 
utilizando registros pictóricos e numéricos (juntar e acrescentar)  
• Utilização do corpo para operar e medir  
• Construção de fatos fundamentais da subtração  
• Resolução de situações-problema envolvendo os diferentes 
significados da subtração (retirar, comparar e completar) com 
estratégias pessoais e numéricas, por meio de registros 
pictóricos e numéricos  
• Resolução e elaboração de situações-problema envolvendo as 
diferentes ideias da adição e da subtração  
• Ideias da multiplicação: somas de parcelas iguais, combinações 
e configuração retangular  
• Resolução de situações-problema 
• Troca entre valores, cédulas e moedas  
• Comparação de valores monetários 
 • Sistema Monetário Brasileiro: estabelecimento de 
equivalências de um mesmo valor na utilização de diferentes 
cédulas e moedas 
 • Formulação, interpretação e resolução de situações problema 
envolvendo o Sistema Monetário Brasileiro 

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS Cronograma 

 
Atividades  

Atividades semanais concentradas na 
busca das aprendizagens em 
defasagens.  

Semanal  

Criação e utilização de materiais 
concretos 

Oficinas quinzenais 

Intervenções semanais com estudantes 
com maiores dificuldades matemáticas  

 Semanal  

Produção de atividades pelos 
professores direcionas as dificuldades.  

Diária  

AVALIAÇÃO 

 Resultados alcançados e 
encaminhamentos   

 

 

 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO 
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Nome/Função/ Matrícula   
Carem Tamiris Oliveira dos Santos / Supervisora Pedagógica/ 
2413124 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4º e 5º anos - Anos Inicias 

Período:  2º e 3º Bimestre do ano letivo de 2022 

Público-alvo: 4º e 5º anos   

Componente Curricular:  Português  

DIAGÓSTICO 

 
Habilidades Frágeis  

4º ano 

DH1- Identificar marcas linguísticas que evidenciam o interlocutor de 

um texto. 

DH4 Inferir informações em textos. 

DH8- Reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso do ponto de 

exclamação 

DH9- Reconhecer a finalidade de um texto. 

DH5- Reconhecer o assunto de um texto. 

5º ano 

DH2- Identificar opiniões em textos (informativos, jornalísticos, 

publicitários). 

DH6- Reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso do ponto de 

exclamação. 

DH7- Inferir informações em textos verbais. 

D11- Identificar relação de concordância verbal em um texto. 

DH12- Inferir uma informação implícita em um texto de linguagem 

verbal. 

DH14- Identificar o gênero notícia. 

DH16- Identificar a função do uso de formas verbais no imperativo. 

 

 
Objetivos de Aprendizagens  

4º ano 

. • Corresponder características da conversação espontânea presencial, 
respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a 
conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo com a 
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situação e a posição do interlocutor. 
• Compreender a função social de textos que circulam em campos da 
vida social dos quais participa cotidianamente e nas mídias impressa, 
de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde 
circulam, quem os produziu e a quem se destinam.  
• Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente e 
por escrito, de acordo com o conteúdo de uso/circulação.  
• Relacionar os assuntos de textos lidos a conhecimentos prévios 
construindo significados.  
• Identificar as características composicionais de gêneros textuais, 
relacionando-as ao assunto e ao contexto de uso. 
• Corresponder as linguagens verbal e não verbal presentes em 
diversos gêneros textuais para construção de sentido e compreensão 
do tema/assunto. 
• Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente e 
por escrito. 
• Compreender e desenvolver o assunto principal de textos lidos, com 
autonomia ou por outros leitores. 
• Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente e 
por escrito, de acordo com o conteúdo de uso/circulação. 
• Relacionar os assuntos de textos lidos a conhecimentos prévios 
construindo significados. 
Escrever, revisar e reescrever textos em diferentes gêneros 
considerando um ou mais aspectos de cada vez: oerência, coesão, 
pontuação, translineação, concordância nominal e verbal, adjetivação, 
pronomes pessoais. 
• Compreender e desenvolver o assunto principal de textos lidos, com 

autonomia ou por outros leitores.  

• Retomar e relacionar informações explícitas e implícitas para a 

compreensão de textos lidos. 

• Compreender as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente e 

por escrito, de acordo com o conteúdo de 

uso/circulação. 

• Identificar as características composicionais de gêneros textuais, 

relacionando-as ao assunto e ao contexto de uso. 

5º ano 

• Estruturar e produzir textos jornalísticos e publicitários, oralmente ou 
em meio digital, considerando a situação comunicativa e o 
tema/assunto/finalidade do texto. 
• Apropriar-se de diferentes procedimentos necessários ao ato de 
escrever (compreender aspectos notacionais e discursivos), 
considerando a diversidade de gêneros que circulam em sociedade. 
• Escrever textos atentando-se para elementos que compõem a 
estrutura e a apresentação de cada gênero (o que compõe uma fábula, 
um poema, uma notícia, uma regra de jogo etc.). 
• Refletir, revisar e reescrever textos produzidos considerando um ou 
mais aspectos a seguir: organização em parágrafos (quando for o 
caso), sequência lógica de ideias, coerência e coesão, pontuação, 
escrita correta das palavras etc. 
• Buscar pistas textuais, intertextuais e contextuais para ler nas 
entrelinhas (fazer inferências), ampliando a compreensão. 
• Destacar no texto, elementos linguísticos, verificando a validade de 
hipóteses levantadas. 
• Construir a compreensão global do texto lido, unificando e 
interrelacionando informações explícitas e implícitas, produzindo 
inferências e validando ou não (verificação) hipóteses levantadas. 
• Destacar no texto, elementos linguísticos, verificando a validade de 
hipóteses levantadas. 
• Apropriar-se de diferentes procedimentos necessários ao ato de 
escrever (compreender aspectos notacionais e discursivos), 
considerando a diversidade de gêneros que circulam em sociedade.  
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• Aplicar vocabulário específico ao gênero textual produzido. 
• Considerar a morfologia de palavras em situações de uso a escrita, 
construindo significados a partir do código escrito e seu contexto. 
• Escrever textos em diferentes gêneros de acordo com a finalidade da 
situação comunicativa: convidar gênero convite), informar (gêneros- 
cartaz, bilhete, notícia etc.) instruir (gêneros, receita, regra de jogo etc.). 
• Adequar procedimentos de leitura (destacar informações importantes, 
analisar o contexto de produção, comparar informações etc.) a 
objetivos da própria leitura.  
• Antecipar conteúdos de textos a serem lidos, em função de seu 
suporte, gênero e contextualização. 
• Antecipar informações sobre assuntos durante a leitura de texto.  
• Selecionar informações significativas ou relevantes para compreensão 
do texto lido. 
• Planejar a escrita do texto considerando o tema central, o gênero 
textual e os prováveis destinatários/interlocutores.  
• Apropriar-se de diferentes procedimentos necessários ao ato de 
escrever (compreender aspectos notacionais e discursivos), 
considerando a diversidade de gêneros que circulam em sociedade. 
• Aplicar vocabulário específico ao gênero textual produzido.  
• Considerar a morfologia de palavras em situações de uso da escrita, 
construindo significados a partir do código escrito e seu contexto 
• Reconhecer indicadores que permitam situar a cadeia cronológica: 
localizadores temporais, tempos verbais e advérbios etc. 
• Usar a variedade linguística apropriada à situação de produção de 
texto, fazendo escolhas adequadas quanto a vocabulário e gramática. 
• Utilizar a língua escrita como meio de informação e de transmissão de 
cultura e como instrumento para planejar e realizar tarefas concretas 
em diversas situações comunicativas. 
• Destacar no texto, elementos linguísticos, verificando a validade de 
hipóteses levantadas. 
• Apropriar-se de diferentes procedimentos necessários ao ato de 
escrever (compreender aspectos notacionais e discursivos), 
considerando a diversidade de gêneros que circulam em sociedade.  
• Aplicar vocabulário específico ao gênero textual produzido. 
• Considerar a morfologia de palavras em situações de uso a escrita, 
construindo significados a partir do código escrito e seu contexto. 
• Escrever textos em diferentes gêneros de acordo com a finalidade da 
situação comunicativa: convidar gêneroconvite), informar (gêneros- 
cartaz, bilhete, notícia etc.) instruir (gêneros, receita, regra de jogo etc.). 

Conteúdos Currículo em 
Movimento  

• Textos: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal 
(escrita e imagem) concretizados em diversos gêneros em 
diferentes suportes; 
 • Comparação e diferenciação de diversos gêneros textuais 
quanto a aspectos composicionais e finalidade; 
 • Níveis de compreensão da leitura: objetiva, inferencial e 
avaliativa; 
 • Leitura textual, contextual, inferencial e intertextual; 
 • Elementos que compõem a apresentação de diversos gêneros 
e seu contexto de produção (autor, interlocutor, situação de 
interação, suporte e circulação); 
• Gêneros que apresentam a narrativa em sua organização 
interna: fábulas tradicionais e modernas; contos de suspense; 
conto popular; lendas, mitos e crônica – análise de mecanismos 
de coesão e coerência, reconto oral e produção escrita ; 
• Análise e percepção de elementos da narrativa, presentes em 
diferentes gêneros: foco narrativo; características físicas e 
psicológicas (teimoso, corajoso etc.) do personagem principal; 
identificação de personagens secundários; caracterização de 
lugar (onde) e o tempo (quando), enredo (desenvolvimento do 
conflito, clímax e desfecho), discurso direto e indireto; 
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• Planejamento e produção de textos orais: telejornal, notícias, 
textos de campanhas publicitárias. 
• 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. 
• Gêneros que apresentam a narrativa em sua organização 
interna: fábulas tradicionais e modernas; contos de suspense; 
conto popular; lendas, mitos e crônica – análise de mecanismos 
de coesão e coerência, reconto oral e produção escrita.  
• Análise, percepção de elementos da narrativa presentes em 
diferentes gêneros: foco narrativo; características físicas e 
psicológicas (teimoso, corajoso etc.) do personagem principal; 
identificação de personagens secundários; caracterização de 
lugar (onde) e tempo (quando); enredo (desenvolvimento do 
conflito, clímax e desfecho); discurso direto e indireto. 
• Concordância nominal em situações contextuais: relações de 
gênero e número necessárias para o aperfeiçoamento do texto. 
 • Concordância verbal em situações contextuais: utilização de 
sujeito e verbo visando aperfeiçoamento do texto. 
 • Elementos coesivos e de coerência (para garantir a progressão 
temática e conceitual). 
 • Revisão e reescrita de textos produzidos, considerando um ou 
mais aspectos: pontuação, paragrafação, ortografia, 
concordância nominal e verbal, coerência e coesão, 
características do gênero produzido 

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS Cronograma 

 
Atividades  

Projetos de Leitura   2º bimestre (junho) 

Movimentando a alfabetização 3º bimestre  

Unidades temáticas    Todo o ano  

  

AVALIAÇÃO 

 Resultados alcançados e 
encaminhamentos   

  

 

 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO 

Nome/Função/ Matrícula   
Carem Tamiris Oliveira dos Santos / Supervisora Pedagógica/ 
2413124 
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4º e 5º anos - Anos Inicias 

Período:  2º e 3º Bimestre do ano letivo de 2022 

Público-alvo: 4º e 5º anos   

Componente Curricular:  Matemática  

DIAGÓSTICO 

 
Habilidades Frágeis  

4º ano 

H4- Identificar representações de figuras tridimensionais. 

DH7- Utilizar números naturais envolvendo diferentes significados da 

multiplicação na resolução de problemas. 

DH9- Reconhecer características do sistema de numeração decimal. 

DH10- Reconhecer horas em relógios digitais e/ou analógicos. 

DH11- Utilizar números naturais, envolvendo diferentes significados da 

adição ou da subtração, na resolução de problemas. 

DH12- Identificar números naturais segundo critérios de ordem. 

DH15- Utilizar números naturais, envolvendo diferentes significados da 

multiplicação ou da divisão, na resolução de problemas. 

DH17- Corresponder cédulas e/ou moedas do Sistema Monetário 

Brasileiro. 

 

5º ano 

DH3- Utilizar o perímetro de figura bidimensional, desenhada sobre 

uma malha quadriculada, na resolução de problema. 

DH5- Utilizar números naturais envolvendo o significado de repartição 

equitativa da operação divisão na resolução de problemas. 

DH8- Utilizar área de uma figura bidimensional, desenhada sobre 

malha quadriculada, na resolução de problemas. 

DH9- Reconhecer a representação fracionária de um número racional, 

associado à ideia de parte-todo, com o apoio de figura. 

DH11- Corresponder um paralelepípedo a uma de suas planificações. 

DH13- Reconhecer o horário de término de um evento ou 

acontecimento dado seu intervalo de duração e horário de início. 

DH16- Identificar ângulos retos. 

DH17- Relacionar décimos e centésimos de um número racional com a 

representação de valores do sistema monetário brasileiro. 

DH20- Utilizar números naturais envolvendo o significado de 

proporcionalidade na resolução de problemas. 

 

 4º ano 
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Objetivos de Aprendizagens  • Resolver problemas envolvendo significados da adição, juntar e 
acrescentar. 
• Solucionar problemas envolvendo as diferentes ideias de subtração: 
retirar, comparar e completar por meio de situações problema com 
registros pictóricos e numéricos. 
• Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de 
dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas. 
• Escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para 
medições de comprimento, tempo e capacidade. 
• Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de unidade 
de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e o 
sistema de escrita. 
• Compreender a identificação de quantidade de algarismos e da 
posição por eles ocupadas.  
• Ler, escrever e comparar quantidades até 9999, estabelecendo 
relações entre os registros numéricos e sistema de escrita.  
• Comparar ou ordenar quantidades por contagem (1 em 1, 10 em 10, 
100 em 100, 1000 em 1000); hipóteses sobre a 
grandeza numérica pela identificação da quantidade de algarismos e da 
posição ocupada por eles na escrita numérica (até no mínimo 9999). 
• Resolver problemas envolvendo significados da adição, juntar e 
acrescentar. 
• Solucionar problemas envolvendo as diferentes ideias de subtração: 
retirar, comparar e completar por meio de situações problema com 
registros pictóricos e numéricos. 
• Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de 
dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas. 
• Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de unidade 
de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e o 
sistema de escrita 
• Ler, escrever e comparar quantidades até 9999, estabelecendo 
relações entre os registros numéricos e sistema de escrita. 
• Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a 
equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situações 
de compra, venda e troca. 
 

5º ano 

Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e 
capacidades, utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais. 
• Resolver e elaborar situações problema de divisão cujo divisor tenha 
no máximo dois algarismos, envolvendo os significados de partilha e de 
medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, 
cálculo mental e algoritmos. 
• 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. 
• Compreender a representação do número fracionário em situações 
significativas e concretas.  
• Associar a representação de um número decimal a uma fração e vice 
versa. 
• Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear 
e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as 
representações planas e espaciais. 
• 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. 
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• Identificar ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso 
de dobraduras, esquadros ou softwares de geometria. 
• Reconhecer ângulos como rotação e deslocamento (girar 45º, 90º, 
180º, 360º). 
• Compreender a representação do número decimal em situações 
significativas e concretas, reconhecendo a função da vírgula na escrita 
do número. 
• 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. 
• Resolver e elaborar situações problema envolvendo diferentes 
significados da multiplicação (adição de parcelas iguais, configuração 
retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como 
cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

Conteúdos Currículo em Movimento  • Sistema de numeração decimal: ordem de dezena de milhar; 
 • Decomposição numérica: forma polinomial; forma de produto 
de fatores; 
 • Composição e decomposição de um número natural de até 
cinco ordens, por meio de adições e multiplicações por potências 
de 10 • Relação de ordem dos números naturais e seu 
posicionamento na reta numerada; 
 • Propriedades das operações; 
 • Elaboração e resolução de problemas envolvendo diferentes 
significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas 
iguais, configuração retangular, proporcionalidade, partilha e 
medida; 
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;  
• Reconhecimento da evolução das medidas e de seus 
instrumentos na história da civilização; 
 • Realização de leituras de medidas em instrumentos que 
expressem o resultado por número decimal; 
 • Socialização de procedimentos e de registros de medições de: 
tempo, temperatura, capacidade, massa, comprimento; 
 • Resolução de situações-problema significativas que requeiram 
transformações mais importantes e a descoberta de suas 
relações: Comprimento (Km/m; m/dm; m/ cm; cm/mm; m/ mm); 
Superfície (m2/cm²); Massa (Kg/g; g/mg; t/kg); Capacidade 
(L/mL); Tempo (h/min; min/seg; dia/hora; semana/dia; mês/dia; 
ano/dia; ano/mês); 
 • Unidade de medida de temperatura: grau Celsius; 
 • Temperaturas máxima e mínima diárias, em locais do seu 
cotidiano; 
 • Áreas e perímetros de figuras poligonais: algumas relações; 
 • Noção de volume; 
 • Interpretação, criação e produção de textos que constem 
informações que envolvam medidas; 
 • Situações-problema envolvendo as quatro operações e o 
Sistema Monetário Brasileiro - explorando a diversidade de 
procedimentos e de registros; 
 • Utilização em situações-problema que envolvam a relação 
custo X benefício;  
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• Unidades de medidas (Exemplo: ½ Metro = 50 cm; ¼L = 250 
ml; ½ de hora = 30 min); 
• Sistema de Numeração Decimal: composição e decomposição; 
 • Situações-problema envolvendo as quatro operações, 
explorando a diversidade de procedimentos e de registros; 
 • Múltiplos e divisores em contextos do cotidiano; 
 • Problemas: adição e subtração de números naturais e números 
racionais cuja representação decimal é finita; 

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS Cronograma 

 
Atividades  

Produção de atividade direcionas  Diária  

Aplicação de avalições diagnósticas  Quinzenal 

Oficinas de matemática (jogos) Semanal  

  

AVALIAÇÃO 

 Resultados alcançados e 
encaminhamentos   

  

 

 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO 

Nome/Função/ Matrícula   
Carem Tamiris Oliveira dos Santos / Supervisora Pedagógica/ 
2413124 
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ANEXOS  
 
 

1. Listagem de servidores lotados na escola  
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2. Unidade temática : Dia internacional da Mulher  
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3. Unidade temática : Aniversário de Brasília  
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