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1 Apresentação do Projeto 

 

Esta Proposta Pedagógica foi construída a partir das bases de anos anteriores e acrescida de 

contribuições atuais. Em seu percurso de atualização traz os princípios instituídos pela Secretária de Educação 

da qual a Unidade Escolar é parte integrante, levando em consideração ainda o contexto vivido no ano letivo 

em curso, presente em documento norteador sobre a proposta de trabalho na perspectiva de Biênio 

2021/2022, que “prevê 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 de aprendizagem mais essenciais, avaliações diagnósticas cuidadosas, extrema 

dedicação à recuperação da aprendizagem e avaliações formativas permanentes.” CNE/CP nº: 6/2021 (grifo 

nosso). Considerando “as circunstâncias impostas pela pandemia da Covid-19 à educação no mundo inteiro 

provocaram perdas significativas no processo de ensino-aprendizagem durante os anos 2020 e 2021.” 

(Organização Curricular 2022, pág. 06) 

 

Participaram de sua construção professores, gestores, famílias e estudantes em vários momentos e 

oportunidades diferentes ao longo dos anos, tanto rotineiros quanto organizados com esse fim específico, por 

exemplo, durante coordenações pedagógicas, dias letivos temáticos, reuniões de pais e na oportunidade da 

avaliação institucional, entre outros momentos de reorganização, avaliação e planejamentos diários. No ano de 

2021 tivemos desafios impostos ao regime de ensino mediado por tecnologias remotas e retorno híbrido das 

atividades escolares, uma vez que os encontros remotos não acontecem na mesma frequência dada as 

limitações de acesso que a comunidade escolar possui. 

 

Na seção Historicidade da Escola, é feito um breve resumo da trajetória histórica da instituição de suas 

pessoas, numa visão coletiva. Em Diagnóstico da Realidade Escolar, chamamos a atenção para o fenômeno 

de crescimento demográfico que alterou completamente a identidade da escola e criando pressões sobre a 

matrícula, sem que se esteja dando resposta adequada do ponto de vista de planejamento e infraestrutura por 

parte das instâncias responsáveis dentro da Secretaria de Estado de Educação. A seção Função Social da 

Escola é envolve o contexto escolar e as vivências, já em Princípios Orientadores da Prática Pedagógica 

elencamos as dimensões que consideramos mais importantes, que são parâmetros para a seção seguinte, 

Objetivos. Em Concepções teóricas que fundamentam a prática pedagógica, detalhamos as teorias gerais e 

obrigatórias da rede pública do Distrito Federal. A seguir, na Organização do Trabalho Pedagógico da Escola, 

que consideramos parte fundamental e útil à nossa Proposta Pedagógica, descrevemos como acontece o 

dia a dia do trabalho pedagógico, e sua sistematização em dias, semanas, bimestres, semestres e ano, bem 

como organizamos as avaliações, fóruns de rendimento, avaliação interna e outros, que são complementados 

em Concepções, Práticas e Estratégias de Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem e na essencial 

Organização Curricular da Escola. Fecham esta Proposta Pedagógica outras seções definidas por instâncias 

superiores como obrigatórias: Plano de Ação para Implementação da Proposta Pedagógica, Acompanhamento 

e Avaliação da Proposta Pedagógica, Projetos Específicos Individuais ou Interdisciplinares da Escola, 

Referências Bibliográficas e Apêndice. 

 

 



 

1.1 Elaboração, sujeitos, procedimentos e instrumentos 

 

As coordenações coletivas permitem o encontro do planejamento e da avaliação de modo contínuo, 

processual e fluido. Todos os objetivos da gestão escolar quanto aos objetivos de aprendizagem dos estudantes 

são organizados, pensados, preparados e avaliados nesse espaço, com mediação dos gestores, 

coordenadores, especialistas e professores. Portanto, o principal espaço de reflexão e avaliação da Proposta 

Político Pedagógica ocorre durante as coordenações coletivas. Nestas, durante esse momento especificamente 

pautadas para o fim de revisão deste instrumento, foram analisadas por partes cada seção e redigidos textos 

consensuais que se integraram ao presente documento. 

 

As coordenações são um momento de ajustes e de avaliação fundamental para a coesão e 

fortalecimento da comunidade escolar. As sugestões, críticas, elogios e informações foram sistematizadas pela 

gestão em textos acrescentados a esta proposta e depois novamente apresentados à comunidade escolar em 

diferentes mídias, especialmente no momento que detalhamos a seguir. 

 



 

2 Historicidade da escola 

 

A Escola Classe Lobeiral está localizada na DF 326, Km 02 – Sítio Patrícia, Lobeiral, Setor 

Habitacional Fercal, inaugurada no dia 30 de outubro de 1998 pelo então governador Cristovam Buarque, tendo 

suas atividades oficialmente iniciadas em março de 1999. 

 

A Escola possui esse nome em homenagem à comunidade mais próxima, que vem a ser a 

Comunidade Lobeiral. O fruto da lobeira é bastante conhecido na comunidade por ser o alimento predileto 

do lobo guará e por produzir lindas flores roxas e desta árvore abundante na região vem o nome do local e 

por conseguinte o da escola. 

 

A Comunidade Lobeiral era considerada rural até 2018, quando foi regularizada como Parcelamento Urbano 

Isolado. Como a escola está fora deste parcelamento, ainda se constitui como escola do campo, presente em 

zona rural, precisamente no interior do Sítio Patrícia, às margens da DF-326, Km 2. A imagem abaixo ilustra a 

localização da escola em relação à comunidade. 

Imagem 1: Em destaque, o Parcelamento Isolado Urbano Comunidade Lobeiral 

 

Antes da construção da escola, a comunidade local enfrentava muitas dificuldades, pois as crianças 

que ali moravam tinham de estudar no Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol a uma distância de 

aproximadamente 4 km, mas que ficava ao lado da fábrica de cimento CIPLAN e sofria com a poluição local. 

Os estudantes não contavam com transporte escolar locado, o que gerava uma grande evasão escolar. Hoje, 

vinte anos depois, o CEF Queima-Lençol está localizado ao lado da EC Lobeiral, como é possível observar na 

imagem 1. 

 

À época, os líderes da Comunidade Lobeiral, através do orçamento participativo, deliberaram como 



 

prioridade a construção da escola em um terreno doado pelo casal de moradores Geraldo Florêncio e 

Idenice Florêncio.  

 

Nos seus primeiros anos de funcionamento, a escola tinha uma clientela modesta de aproximadamente 

50 a 70 crianças que eram apenas da Comunidade Lobeiral e funcionava em apenas um turno. Na época os 

alunos eram predominantemente moradores de zona rural, e a própria região da Fercal era um aglomerado 

urbano muito mais reduzido, em que chácaras e sítios predominavam. Hoje, a situação está se invertendo 

rapidamente. Comunidades como Bananal, Alto da Bela Vista, Engenho Velho, Fercal I, Fercal II, Rua do Mato 

e Queima-Lençol se tornaram aglomerados urbanos. As chácaras e sítios estão sendo divididos em partes 

cada vez menores e a densidade demográfica aumentou. É possível verificar que em todas as escolas da 

região o número de matrículas aumentou e as escolas trabalham próximas da capacidade máxima. 

 

Em março de 2008 a escola iniciou experimentalmente a implantação do Projeto de Educação Integral, 

escolhida junto com outras 4 escolas de Sobradinho, por atender os critérios pré-estabelecidos pela SEDF para 

esse atendimento. O turno Integral desde o seu início contribui na melhoria qualitativa do ensino, pois nesse 

período adicional propiciava aos alunos maior tempo para a realização de suas tarefas escolares e oferecia 

atividades extras como aulas de capoeira, balé, horta, informática o que propicia melhores condições de 

aprendizagens. 

 

Entretanto, em 2012 a escola passou a atender alunos de outras comunidades vizinhas como: 

Engenho Velho, Queima Lençol, Bananal e outras, ocupando os dois turnos em aulas regulares, justamente 

pelo crescimento populacional. A falta de ampliação do espaço escolar impediu que a qualidade da educação 

integral se mantivesse e em 2018 a escola precisou rever o atendimento, que se encontra suspenso 

enquanto a Equipe Gestora, juntamente com a Coordenação Regional de Ensino, procuram criar e melhorar 

os espaços externos. 

 

Hoje contamos com aproximadamente 240 alunos em 10 turmas, sendo 2 turmas de Educação Infantil 

(1º período e 2º período), 1 turma de 1º ano, 2 turmas de 2° ano, 1 turmas de 3º ano, 2 turmas de 4º ano e 2 

turmas de 5º ano do Ensino Fundamental de 9 anos. 

 

Nos últimos anos o grupo de professores tem se mostrado estável, com poucos remanejamentos. Já 

o número de alunos por turma tem aumento a cada estratégia de matrícula, o que desconfigura a natureza da 

escola do campo. 

 

2.1 Caracterização física 

 

A Escola Classe Lobeiral está incrustada no Sítio Patrícia. A área da escola é reduzida. Foi pensada 

para 100 estudantes e conta com mais do dobro disso. Em 2018, com recursos de emendas parlamentares 

variadas, foi construído um parquinho infantil, totalmente dentro das normas da ABNT, com piso emborrachado 

e alambrado. O pátio descoberto teve sua área duplicada. Por conta do frequente problema com cobras e 

serpentes, foi elevada uma pequena mureta de proteção sem descaracterizar a natureza campestre da escola. 



 

 

Na busca por melhoria do espaço físico seguimos fazendo ajustes e reorganizando os espaços. A Sala 

de Recursos era localizada no mesmo espaço de um depósito. A sala de Orientação Educacional ficava na 

Sala dos Servidores, que não possuíam sala. Hoje estão integradas aos espaços comuns regulares da escola. 

As salas de aula passaram por recentes reformas, cada espaço recebeu armários novos e bancadas, 

aumentando recursos de organização e armazenamento de materiais, pintura, revestimentos nas paredes e 

murais. As áreas em frente às salas de aula também receberam pintura e novos murais. 

 

Em termos estruturais, estes são os espaços atuais disponíveis: 

05 Salas de Aula 

02 Banheiros de funcionários (feminino e masculino) 

02 Banheiros de alunos (feminino e masculino) 

01 Pátio coberto 

01 Pátio descoberto 

01 Depósito de Gêneros Alimentícios 

01 Cozinha 

01 Sala de Professores 

01 Secretaria 

01 Direção 

01 Sala de Leitura 

01 Reservatório de Gás 

01 Depósito de Material de Expediente 

01 Sala de Orientação Educacional 

01 Sala de Recursos 

01 Guarita 

01 Parquinho de madeira contendo os seguintes brinquedos: 4 balanços, 2 pontes, 2 escorregadores, 1 

rampa de escalada, 1 trapézio, 1 malha de corda, 2 escadas de subida e 3 plataformas. 

 

2.2 Identificação da escola 

 

Dados da mantenedora 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

 CNPJ: 00.394.676/0001-07 

Endereço: Anexo do Palácio do Buriti – 9º andar – Brasília 

Data da Fundação: Decreto nº 48.297 de 17 de junho de 1960 

Unidade Escolar 

ESCOLA CLASSE LOBEIRAL 

Coordenação Regional de Ensino de Sobradinho 

DF 326 Km 2 Sítio Patrícia, Lobeiral, Sobradinho – DF  

Telefone: (61) 98151-8786 / (61) 98424-1349 

Código INEP: 53012550 



 

eclobeiral.sobradinho@edu.se.df.gov.br  

Criação: 30/10/1998 

Turno de funcionamento: Diurno 

Nível de ensino ofertado: Educação Infantil, 1º e 2º períodos; Ensino Fundamental de 9 anos, do 1º aos 5º 

anos.    

Modalidade: 1º e 2º ciclos. 

 

2.3 Equipe 

 

Diretora: Pryscilla Batista Barros 

Vice-Diretora: Vanessa Alvarenga Queiroz 

Chefe de Secretaria: Thiago Cesar de Oliveira Reis  

Supervisora Pedagógica: Ismênia Miranda Gomes de Sousa  

Coordenadora Pedagógica: Angela Maria da Silva Oliveira 

Professores: Amanda Moreira Abreu Maia, Caroline Helena Ramos De Queiroz, Caroline Helena Ramos de Queiroz, 

Dayane Carla Figueira Erhardt, Diane Bandeira Carvalho, Dione Gomes de Souza, Fabia Leticia Pereira da Silva, 

Hélio Tavares da Silva (readaptado), Janaina Alves Silva, Jociele de Sousa Silva, Maria Carolina Leite Alvarenga, 

Rosangela Oliveira de Freitas,  

 

Sala de Recursos: Rosana da Costa Nonato 

Orientadora Educacional: Rosely Sardeiro Costa Gomes de Almeida 

Educadores Sociais Voluntários: Vaneza Maria de Sena, Suely Rodrigues da Silva, Sarah Ingrid Pereira Guedes, Rayane 

Guimarães de Jesus, Camilla Barros Cordeiro. 

 

Agentes de conservação e limpeza: Angélica Alicrim de Jesus Silva, Maria Laurineide de Souza, Ronaldo Amaral 

Florêncio, Vanilda de Oliveira Jorge, Ana Patrícia Alencar. 

Cozinheiras: Maria de Fátima de Sousa, Maria de Fátima da Silva, Stefany Aparecida Yanir Oliveira.  

Vigilantes: Marcos Batista de Araújo, Valdeni Pereira Câmara, Claiton Dionísio, Arilson Vieira da Costa. 

 

2.4 Recursos financeiros 

 

Em 2022 a escola conta com os seguintes Recursos Financeiros: 

 

• PDAF: Programa de Descentralização Administrativa Financeira – Recursos do GDF; 

• PDDE: Programa Dinheiro Direto na Escola – Recursos do Governo Federal; 

• Emendas Parlamentares - Em 2021 a escola recebeu algumas Emendas Parlamentares, as quais foram 

utilizadas para reparos e manutenção dos espaços internos e externos; 

• A Associação de Pais e Alunos e Mestres (APAM), onde a família, e o professor podem contribuir 

durante os 11 meses do ano letivo com R$ 5,00 por mês. Essa forma de captação de recursos próprios 

para despesas de pequeno porte. 

mailto:eclobeiral.sobradinho@edu.se.df.gov.br


 

3 Diagnóstico da realidade escolar 

 

São aproximadamente duzentas e quarenta crianças matriculadas, distribuídas em duas turmas de 

Educação Infantil de 1º e 2º períodos e oito turmas de Ensino Fundamental séries iniciais de 1º ao 5º anos. A 

partir de instrumentos que serão detalhados mais a frente, é possível afirmar que os seguintes fatores fazem 

parte da realidade escolar da EC Lobeiral. 

 

Vulnerabilidade financeira: parte das famílias que compõem a comunidade escolar vive em situação 

de pobreza, agravada pela pandemia, momento em que muitas famílias relataram terem perdido seus empregos 

e/ou fontes de renda, recorrendo à Ação Solidária realizada pela escola para conseguirem cestas básicas de 

alimentos, arrecadação de roupas e material escolar. 

 

Distância da residência até a escola: a maioria dos estudantes utilizando o transporte escolar 

ofertado pelo governo.  

 

Múltiplas comunidades atendidas: atendemos alunos de várias comunidades da região da Fercal, 

sejam elas, Queima Lençol, Fercal I, Fercal II, Engenho Velho, Alto da Bela Vista, Expansão, Bananal e Lobeiral 

- apenas a última é uma localidade urbana com arredores rurais. 

 

Espaço físico externo insuficiente: o pátio descoberto foi ampliado, houve construção de parque 

infantil. Enxergamos a necessidade de expandir os espaços e trabalhamos para a melhoria que acreditamos 

refletir no trabalho. 

 

Turmas com capacidade máxima permitida: a pressão por matrículas aumenta a cada ano e dificulta 

todo tipo de atividade diversificada que precise de reorganização das cadeiras e carteiras da sala, além de 

complicar o atendimento de estudantes com dificuldades de aprendizagem devido à alta demanda de atenção 

aos demais 

 

Equipes de apoio: poderia haver um Coordenadora pedagógico a mais, e falta psicólogo, pedagogo, 

mas com exceção desses casos, as diversas equipes da escola conseguem realizar o trabalho. As equipes de 

conservação e limpeza e de merenda escolar são eficientes, os serviços de apoio pedagógico estão em trabalho 

de alinhamento progressivo com a direção e a coordenação pedagógica está conseguindo implementar ações 

duradouras e institucionais em conjunto com a direção. 

 

3.1 Questionário da realidade da comunidade escolar 

 

Com o intuito de atualizar informações e mapear a realidade da comunidade escolar, foram aplicados 

questionários para os responsáveis dos estudantes da escola.  

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 

 



 

 

3.2 Índices, resultados e indicadores 

 

O Governo do Distrito Federal tem desenvolvido nos últimos anos o Sistema Permanente de Avaliação 

do Distrito Federal (SIPAE-DF), e um dos instrumentos é a Prova Diagnóstica. A escola tem participado e 

acompanhado seus resultados dentro desse sistema, mas ainda não é possível estabelecer uma linha histórica 

entre as avaliações, pela falta de uma matriz de referência. Tal matriz está em fase de elaboração e uma vez 

que seja implementada, será possível traçar um histórico de evolução da escola nesta avaliação. 

 

Os dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), de nível federal, estão disponíveis e 

são parte da base avaliativa da EC Lobeiral. A seguir, listamos os dados da escola, numa perspectiva histórica. 

Imagem 2: Taxa de aprovação da EC Lobeiral e desempenho no SAEB de 2009 a 2019 

 

Os dados acima mostram que a taxa de aprovação da escola manteve-se estável, de 2009 a 2019, 

com uma piora no ano de 2011. Pode-se verificar um fenômeno comum a várias escolas ao se analisar os 

dados de 2015. O 2º e 4º anos alcançaram taxa de aprovação perfeita (100%), no entanto, as turmas de 3º e 

5º anos tiveram as maiores taxas de reprovação. 

 

Em relação à proficiência alcançada nas provas de matemática e língua portuguesa também se 

percebe uma melhora significativa, com os estudantes conseguindo resultados levemente superior em 

matemática. 

 

É importante observar que em 2011, quando a taxa de aprovação foi a menor, o nível de 

proficiência foi o maior. Isso ocorre em várias escolas quando alunos são retidos e apenas os melhores chegam 

ao 5º ano e tem resultado melhor na proficiência. 

 

No entanto, o IDEB não melhorou, porque quando a taxa de reprovação é alta o índice também é 

penalizado. A melhor forma de alcançar um bom IDEB é com um alto índice de aprovação combinado com um 

bom nível de proficiência. Alta reprovação com alta proficiência, ou baixa reprovação com baixa proficiência 

não dão bons resultados. A seguir temos o quadro de evolução do IDEB da escola até a última edição, em 



 

2019. 

 

Imagem 3: evolução do IDEB da Escola Classe Lobeiral. Fonte: 

http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53012550 

 

A primeira participação no SAEB foi no ano de 2009. A partir dali a escola manteve o mesmo patamar na 

avaliação, sempre inferior à meta da própria escola, mas dentro da média nacional. Este ano é objetivo da 

escola alcançar a meta prevista de 6,2.  

 

http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/53012550


 

4 Função social da Escola Classe Lobeiral 

 

É função social da EC Lobeiral prover um ensino orientado para uma nova visão de mundo dos alunos 

e de transformação de vida, ajudando-os a reconhecer e se beneficiar das oportunidades que se apresentem. 

Para tanto, é também função social dessa escola oferecer espaços para brincadeiras e convivência, incentivar 

e oportunizar espaços e tempos de participação das famílias e das crianças no processo de aprendizagem, 

avaliação e decisão escolares, acolher e encaminhar crianças com necessidades relacionadas ao cuidado com 

a própria saúde e, por fim, propiciar a compreensão histórica, social e cultural da realidade em que vivem e das 

localidades próximas.  

 

Diante da experiência vivenciada nos últimos anos letivos se faz também função da escola consolidar 

os meios tecnológicos aprendidos por docentes e equipe, a fim de otimizar os esforços pedagógicos na busca 

de meios atrativos e aulas interativas com vídeo, e outros recursos lançados ao trabalho docente para a 

aprendizagem das crianças. Flexibilidade como oportunidades de encontros virtuais, meios de comunicação 

aprendidos como encurtadores de distâncias, àqueles que possuem recursos para tal realização. 

 

 

5 Missão da Escola Classe Lobeiral 

 

A missão da Escola Classe Lobeiral é prezar por uma educação de qualidade que proporcione o 

desenvolvimento de todos os estudantes de forma integral. Promover aos estudantes uma troca de 

conhecimento, convívio social harmonioso e valorização ao desenvolvimento e amadurecimento das 

competências socioemocionais. Abrir caminhos e oportunidades de aprendizado a todos os estudantes de 

forma a valorizar a educação inclusiva. Colaborar pela construção da historicidade do estudante de forma 

independente, responsável e autônoma.  

 



 

6 Princípios orientadores das práticas pedagógicas 

 

Nossa escola tem por princípios a construção de um bom ambiente educativo, a prática pedagógica 

coletiva de qualidade, com foco na qualidade do ensino, a avaliação com perspectiva positiva para a 

aprendizagem e avaliação de processos de gestão, a gestão democrática com participação da comunidade 

escolar, em especial de famílias e alunos, a formação continuada dos profissionais, a manutenção e adequação 

de um ambiente físico escolar confortável e acolhedor e a permanência e sucesso dos alunos na escola. 

 

Orientados conforme os princípios epistemológicos de forma a articular e desenvolver múltiplos 

conhecimentos no espaço escolar, a ECLobeiral, durante as coordenações pedagógicas, prima pelo 

desenvolvimento e valorização da prática docente. Sugerindo e discutindo mediante o grupo a aplicabilidade e 

unicidade da teoria e prática nos conteúdos abordados. A teoria é desenvolvida de forma autônoma para a 

construção das aprendizagens e interligada ao trabalho prático, envolvendo vivências do cotidiano, para fixação 

e assimilação do conteúdo. Diante a proposta acima, visa trazer ao estudante uma reflexão, análise e 

questionamentos dos conteúdos abordados mediante a realidade e desenvolvimento do senso crítico.    

 

O princípio da interdisciplinaridade e da contextualização acontecem no momento do diálogo e 

discussão do planejamento, nas coordenações pedagógica. Os eventos na escola, como gincana, festa junina, 

passeios, teatro, contação de histórias, entre outros são temas geradores para a construção de atividades 

pedagógicas a serem abordadas em diferentes disciplinas de forma interdisciplinar e contextualizada. Abordar 

conteúdos contextualizado dão sentindo ao que está sendo trabalhando em sala e favorece o processo didático 

e construção do conhecimento.    

 

No contexto de nossa escola vimos a necessidade de flexibilidade curricular para agregar as 

especificidades locais de nossa região, como trazer projetos voltados para o plantio e cultivo de hortaliças. 

Desse modo, agregar os saberes dos estudantes com os conhecimentos propostos pela Organização 

Curricular. Cabe citar a necessidade da adequação das atividades para atender uma parcela de estudantes 

que estão em processo de alfabetização dado ao contexto de pandemia mundial.    

 

6.1 Ambiente educativo 

 

As boas relações interpessoais, os valores de amizade e solidariedade, alegria, respeito ao outro, o 

combate à discriminação, a disciplina, o acolhimento à comunidade e aos trabalhadores da escola, o 

gerenciamento de conflitos e a harmonia são princípios relacionados ao ambiente educativo. Consolidados 

como prática norteadora das atividades - em modo virtual - organizado de forma clara e acessível, com 

identificação de arquivos, títulos, datas, cronogramas para comunicação, entre outros recursos visuais e 

auditivos compartilhados com as famílias. 

 

 

 



 

6.2 Prática Pedagógica 

 

Temos como princípios o planejamento coletivo organizado e rotineiro, autonomia para o trabalho 

docente, busca por desenvolver competências e habilidades, a contextualização dos conteúdos, o respeito à 

pluralidade de ideias e de recursos de ensino-aprendizagem, o incentivo à autonomia em equilíbrio com o 

trabalho coletivo, a prática pedagógica inclusiva, e uma Proposta Político Pedagógica o mais desburocratizada 

possível. 

 

6.3 Avaliação 

 

São princípios o monitoramento e suporte do processo de aprendizagem dos alunos, a avaliação dos 

estudantes por meio de sistema interno, a participação dos alunos na avaliação da sua própria aprendizagem, 

a avaliação institucional e a análise e compreensão de indicadores externos oficiais. O critério de avaliação de 

cada componente curricular foi executado conforme os documentos norteadores publicizados para a Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal, em especial o Regimento Escolar da Rede Pública de Ensino, aprovado 

pela Portaria nº 15/2015 – SEEDF, alterado pela Portaria nº 180/2019 - SEEDF, dando prioridade à avaliação 

formativa, observando, ainda, orientações expressas pela SUBEB e SUBIN – Diretrizes Pedagógicas e 

Operacionais.  

 

A conclusão dos registros avaliativos é elaborada mediante a execução e a entrega das atividades 

pedagógicas propostas por cada docente em sua autonomia, ao final de cada período letivo 

(bimestre/semestre/ano letivo). Sem objetivo de punir os estudantes ou onerar as famílias transferindo a 

responsabilidade de formação e ensino. Afinal, o objetivo não deve ser “avaliar para dar nota”, e sim as 

aprendizagens com foco na avaliação formativa, enxergando o processo de forma gradual e contínua com 

destaque maior ainda durante a realização de atividades pedagógicas remotas. 

 

6.4 Gestão democrática 

 

A gestão democrática influencia a prática pedagógica em diversos aspectos. Como princípios 

elegemos a democratização da informação, participação efetiva de alunos, famílias e comunidade escolar nos 

processos de aprendizagem, avaliação e decisão escolares, parcerias locais com outros serviços públicos, 

gerenciamento de conflitos por meio da escuta e da ação conciliatória, e a execução financeira a partir de 

orçamento participativo horizontal. 

 

6.5 Formação e condições de trabalho dos profissionais 

 

A capacidade técnica e as condições de trabalho impactam a qualidade do ensino. Elencamos como 

princípios a formação continuada, preferencialmente local, a preservação do papel da coordenação 

pedagógica evitando o desvio de função, a assiduidade e estabilidade da equipe escolar, a valorização da 

coordenação pedagógica coletiva e individual por blocos, o suporte e devolutivas contínuos dos serviços 



 

especializados, da coordenação pedagógica e da direção às demandas de todos os tipos realizadas pelos 

professores regentes. 

 

6.6 Ambiente escolar 

 

Essa estrutura potencializa ou desfavorece a qualidade do ensino. Dessa forma, são princípios 

relacionados a esse aspecto: a disponibilização imediata de material pedagógico coletivo para professores 

regentes, o bom senso no uso dos recursos, a disponibilização de espaços de aprendizagem adequados ao 

objetivo de uso, a adequação às modalidades e etapas de ensino, conservação e conscientização dos cuidados 

com o bem público e a priorização de investimento em conforto necessário para o acolhimento de 

trabalhadores e comunidade em dimensão estendida para além do espaço físico. 

 

6.7 Acesso, permanência e sucesso 

 

Apenas os resultados finais não são suficientes para medir a qualidade do ensino. É necessário 

verificar constantemente a oferta de acesso e os diferentes aspectos que influenciam a qualidade da 

permanência do estudante na escola. Por conta disso, nossos princípios são o monitoramento contínuo do 

número total de falta dos alunos, o combate ao abandono e evasão escolares, a atenção aos alunos com 

defasagem de aprendizagem e respectivo suporte, a atenção e investigação das necessidades educativas da 

comunidade. 



 

7 Objetivos 

 

7.1 Objetivos gerais 

 

✦ Prover um ensino orientado para uma nova visão de mundo dos alunos e de transformação de 

vida, ajudando-os a reconhecer e se beneficiar das oportunidades que se apresentem. 

✦ Acolhimento das famílias em sua diversidade e pluralidade. 

✦ Oferecer espaços para brincadeiras e convivência, agora em ambiente familiar dado ensino 

remoto. 

✦ Incentivar e oportunizar espaços e tempos de participação das famílias e das crianças no 

processo de aprendizagem, avaliação e decisão escolares.  

✦ Acolher e encaminhar crianças com necessidades relacionadas ao cuidado com a própria saúde. 

✦ Propiciar a compreensão histórica, social e cultural da realidade em que vivem e das localidades 

próximas. 

 

7.2 Objetivos Específicos 

 

Ambiente educativo 

✦ Propiciar oportunidades de debates e estudos a respeito da discriminação, bullying, sexismo e 

machismo e outros temas sugeridos pelas famílias. 

✦ Realizar Conselhos Participativos com presença de famílias e de alunos, de forma progressiva em 

implementação com retorno seguro das atividades presenciais. 

✦ Estabelecer em conjunto com os estudantes as regras de convivência escolar. 

✦ Estabelecer “contrato didático” com famílias; 

✦ Ampliar os espaços de convivência e troca com a família, rede de apoio às crianças; 

✦ Consolidar os processos aprendidos com o uso crescente das tecnologias; 

✦ Utilizar meios virtuais de comunicação de forma proficiente; 

 

Prática Pedagógica 

✦ Realizar revisão anual da Organização Curricular da escola; 

✦ Promover debates sobre o retorno presencial de atividade, antecipando estratégias e possibilidades 

de trabalho e diagnóstico pós pandemia; 

✦ Realizar acompanhamento e apoio contínuo do trabalho em sala de aula, por meio de todas as 

funções de apoio: coordenação pedagógica, direção e serviços especializados; 

✦ Promover projeto com foco em leitura ou rotinas de uso da Sala de Leitura; 

✦ Formar alunos capazes de ler o mundo por meio da leitura reflexiva, incentivando o hábito e o 

prazer em ler diversos tipos de textos; 



 

✦ Acompanhar o cumprimento do currículo, por meio de organização curricular própria, observando 

a BNCC e outras fontes curriculares, como matrizes de avaliações externas, desenvolvendo a 

interdisciplinaridade a partir de temas tais como: autoestima, valores, cidadania e ética; 

✦ Acompanhar replanejamento curricular implementado no regime remoto das atividades, 

estabelecendo comparação ao processo curricular da UE; 

✦ Criar situações em que o aluno perceba a necessidade de usar o conhecimento adquirido em sala 

de aula; 

✦ Proporcionar momentos lúdicos que despertem o interesse do aluno em participar de forma ativa no 

processo ensino e aprendizagem; 

✦ Divulgar para a comunidade a Proposta Político Pedagógica atualizada da escola; 

✦ Desenvolver pesquisas e experimentos com os alunos e divulgá-las por meio de mostras e 

apresentações; 

 

Avaliação 

✦ Promover Avaliação Interna com avaliações bimestrais ou trimestrais; 

✦ Promover dentro da Avaliação Institucional, instrumento avaliativo da Educação Infantil sobre as 

diferentes dimensões; 

✦ Monitorar o processo de aprendizagem e oferecer suporte a partir das informações disponibilizadas 

nas coordenações coletivas, individuais, conselho escolar e atendimentos dos serviços 

especializados; 

✦ Realizar Conselhos Participativos, por iniciativa da Coordenação Pedagógica e Direção com vistas 

para o fortalecimento do trabalho coletivo; 

✦ Retomar Avaliação Institucional anual com foco nos indicadores levantados pelo coletivo; 

✦ Incentivar a autoavaliação dos alunos em seu próprio processo de aprendizagem, permitindo a eles 

compreender as menções que recebem e traçar estratégias e proposições, ao longo da avaliação 

formativa; 

✦ Divulgar para a comunidade os índices educacionais atribuídos à escola e sanar dúvidas que se 

apresentem; 

✦ Melhorar a comunicação entre todos os segmentos e comunidade escolar. 

 

Gestão Escolar Democrática 

✦ Buscar e implementar parcerias com outros serviços públicos; 

✦ Buscar parcerias que acionem a comunidade em favor da escola e vice-versa; 

✦ Gerenciar conflitos com ações conciliatórias; 

✦ Democratizar a informação, prioritariamente em relação às verbas recebidas e suas aplicações; 

✦ Realizar reuniões bimestrais com as famílias e reunião introdutória anual, no início do ano 

letivo, explicando o funcionamento e objetivos da Educação Infantil, BIA e 2º bloco; 

✦ Apresentar e divulgar o trabalho do Conselho Escolar; 



 

✦ Manter contato com as famílias por meios ágeis e atualizar os meios de contato com as 

famílias de forma recorrente; 

✦ Manter rotina de reuniões com os diferentes segmentos da escola; 

✦ Implementar soluções de acompanhamento de frequência escolar baseados em tecnologia da 

informação; 

✦ Realizar BUSCA ATIVA com Orientação Educacional e Equipe Gestora. 

 

Formação e condições de trabalho dos profissionais 

✦ Empreender esforços para que a equipe escolar seja sempre completa; 

✦ Incentivar a participação em cursos externos; 

✦ Priorizar a formação na coordenação coletiva local; 

✦ Fomentar o uso de ferramentas de produtividade online por parte dos trabalhadores em educação 

da escola. 

 

Ambiente físico escolar 

✦ Conscientizar a comunidade escolar sobre a responsabilidade com o material escolar individual e 

coletivo; 

✦ Procurar meios de implementar o uso de internet por estudantes; 

✦ Revisar anualmente a condição das cadeiras, carteiras e mesas e providenciar sua troca quando 

necessário; 

✦ Atualizar as salas de aula de educação infantil para este público-alvo; 

✦ Cobrir o pátio descoberto; 

✦ Incentivar, por todos os meios disponíveis, a conservação do patrimônio e do ambiente escolar; 

✦ Promover plantio de árvores, flores e plantas na escola e no entorno; 

✦ Conscientizar sobre a destinação adequada do lixo; 

✦ Revitalizar os ambientes externos da escola, por meio de pequenos reparos, pinturas e plantio de 

árvores e outras ações artísticas e estéticas. 

 

Acesso, permanência e sucesso escolar 

✦ Promover o reagrupamento interclasse e intraclasse; 

✦ Promover o Projeto Interventivo; 

✦ Acompanhar com os serviços especializados todas as famílias dos estudantes com defasagem de 

aprendizagem; 

✦ Monitorar e reduzir ao máximo o total de faltas dos alunos, contatando as famílias por todos os 

meios de comunicação possíveis, realizando as buscas ativas com aporte da OE; 

✦ Empreender esforços junto à Coordenação Regional de Ensino para matrícula prioritária de 

estudantes que residem próximos à escola; 

✦ Priorizar o atendimento em um turno de estudantes do BIA, em outro, de estudantes do 2º bloco; 



 

✦ Priorizar a matrícula inicial nas turmas de Educação Infantil de 4 anos; 

✦ Realizar campanha de matrículas e encaminhar à Regional levantamento de necessidades de 

turma, com foco em aspectos pedagógicos; 

✦ Minimizar a reprovação com fins de que o estudante alcance as expectativas de aprendizagem, de 

forma significativa. 



 

8 Concepções teóricas que fundamentam a prática pedagógica 

 

De um modo geral, abrangendo o trabalho em todas as áreas, a Escola Classe Lobeiral trabalha 

atendendo às Diretrizes propostas pela Secretaria de Educação, o que torna a base norteadora para a gestão 

do trabalho e resultados sempre pautados na aprendizagem do aluno e na formação do docente. 

 

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF) construiu estas Diretrizes 

Pedagógicas, nas quais a organização escolar pressupõe, do ponto de vista filosófico, a construção de 

orientações curriculares permeadas por princípios que devem inspirar o currículo e os projetos pedagógicos. 

Tratam-se de princípios de valores morais que possibilitem o fortalecimento dos laços de solidariedade e de 

tolerância recíproca, a formação de valores, o desenvolvimento como pessoa humana, a formação ética e o 

exercício da cidadania, bem como os princípios pedagógicos, estruturado sobre a interdisciplinaridade e a 

contextualização, que incluem a educação ao mundo do trabalho e à prática social, à compreensão de 

significados, à preparação para o exercício da cidadania, à construção da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico, ao aprendizado da flexibilidade para a compreensão das novas condições de vida e de 

organização social e ao relacionamento da teoria com a prática. 

 

Neste documento contemplam-se diretrizes norteadoras voltadas para uma educação que prioriza os 

princípios da qualidade e da equidade, ou seja, uma educação aberta a novas experiências, a novas maneiras 

de ser, a novas ideias, para conviver com as diferenças, para educar para a autonomia, a eficácia e a eficiência 

com foco no sucesso escolar do aluno. 

 

Utilizamos também como referência o Currículo em Movimento da Educação Básica, da Rede Pública 

de Ensino do Distrito Federal e priorizamos os seus eixos transversais e integradores. A proposta de trabalho 

do Ensino Fundamental, com as diferentes áreas do conhecimento, requer ação didática e pedagógica 

sustentada em eixos transversais do Currículo da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal (SEEDF): Educação para a Diversidade e Cidadania e para os Direitos Humanos, Educação 

para a Sustentabilidade. 

 

O Currículo em Movimento é um documento que foi elaborado, consolidado e implantado 

gradativamente e por isso mesmo tem sido consultado e comparado com o antigo Currículo das Escolas 

Públicas do Distrito Federal e este se apresenta como documento compatível com um novo tempo, de uma 

nova escola. A elaboração desse novo currículo pressupõe o respeito a princípios básicos e importantes para 

o alcance dos objetivos traçados pela Escola Classe Lobeiral. 

 

Diante da flexibilidade na adequação curricular dos estudantes, o processo educativo se torna inclusivo 

e possibilita a diminuição das desigualdades sociais, agregando numa perspectiva libertadora e crítica em 

favorecimento a população, antes marginalizada pela sociedade (teoria crítica). Em seguida, ocorre o cenário 

da teoria pós-crítica que se baseia no questionamento do currículo tradicional que modula o indivíduo de 

acordo com os preceitos da sociedade. Oportuniza ao sujeito ser o principal foco das aprendizagens e o 

contexto escolar acolhedor para debater a diversidades e respeito.  



 

 

A construção do currículo permeia na Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural que 

valoriza o resgate aos conteúdos e conhecimento sistematizados de forma a permitir o livre acesso à informação 

por todos da sociedade, independentemente de sua classe social.  Partindo da prática social, conhecimentos 

prévios dos estudantes, passando por todo o processo pedagógico (problematização e instrumentação) até 

ocorrer a catarse, que visa a “libertação” do conhecimento de senso comum para apropriação do conhecimento 

escolar e científico. O estudante aprendeu o conteúdo! 

A Psicologia Histórico-Cultural compreende que os 
sujeitos são formados nas relações sociais, e estas são 
historicamente produzidas, o que torna o ensino de 
História fundamental para a coletividade. (DISTRITO 
FEDERAL, 2018, pág. 272) 

 

Também são bases teóricas aquelas explicitadas na Base Nacional Comum Curricular e o Pacto 

Nacional Pela   Alfabetização Na Idade Certa, e demais normas obrigatórias constantemente editadas. 



 

9 Organização do trabalho pedagógico da escola 

9.1 Organização escolar em ciclos 

 

A EC Lobeiral se organiza por ciclos e atende aos 1º ciclos e 2º ciclos, conforme a Proposta 

Pedagógica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e exemplificada pela tabela 1. 

 

Ciclos para as aprendizagens na EC Lobeiral 

 

1º ciclo 2º ciclo 

Bloco Único 1º Bloco - Bloco Inicial de Alfabetização 2º Bloco 

1º período 2º período 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 

Tabela 1: ciclos para as aprendizagens na EC Lobeiral 

 

9.2 Organização dos tempos e espaços 

 

A organização do tempo e dos espaços das turmas se dá por três critérios prioritários. A 

organização foi mantida com vistas à dimensão presencial uma vez que em retorno às atividades os espaços 

de sala de aula seguem a organização já existente. 

 

Coesão dos blocos: manter os blocos unidos no mesmo turno é fundamental para a coordenação 

pedagógica de qualidade. É importantíssimo para o reagrupamento interclasse. Dessa forma, o BIA ocupa as 

salas em um turno e o 2º bloco as salas em outro turno. Infelizmente, por questões estruturais, o mesmo não 

se consegue aplicar à Educação Infantil. Há apenas uma sala de aula disponível e ela é utilizada em turno de 

cada vez. 

 

Sala única para Educação Infantil: a partir de um problema, que é não conseguir o mesmo turno para 

as duas turmas de educação infantil, procuramos especializar a sala de aula e adaptar sua estrutura para 

atendimento das crianças pequenas. O objetivo é ir além do uso de mobiliário oficial, mas investir recursos em 

outros aspectos, como espelho, armários, mesas e brinquedos. 

 

Turno matutino para crianças maiores: ao localizar os estudantes mais velhos no turno da manhã, 

procura-se diminuir o impacto da agitação relatada em anos anteriores durante as atividades recreativas que 

ocorrem em espaço reduzido - a área externa da escola foi projetada para meia centena de estudantes e 

atende ao dobro disso. Por conta disso, o 1º bloco do 2º ciclo foi agrupado no turno vespertino, enquanto o 

2º bloco foi destinado ao turno matutino. As turmas de educação infantil dividem a mesma sala de aula por 

conta do mobiliário e do investimento a ser feito em sua estrutura.  



 

A tabela 2 apresenta a organização das turmas e dos blocos do 1º ciclo - Educação Infantil. 

 

Organização das turmas da Educação Infantil - 2021 

 

Turno:  M atutino Turno: Vespertino 

1º período 2º período 

Tabela 2: turnos das turmas de educação infantil 

 

A tabela 3 apresenta os mesmos dados referentes ao 2º ciclo - Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Organização das turmas de Anos Iniciais do Ensino Fundamental - 2021 

 

Turno: Matutino 

2º bloco 

Turno: Vespertino  

1º bloco (BIA) 

4º ano “A” 1º ano 

4º ano “B” 2º ano 

5º ano “A” 3º ano “A" 

5º ano “B” 3º ano “B” 

Tabela 3: turnos das turmas de ensino fundamental 

 

Há tempos e espaços que requerem planejamento especial, conforme listamos a seguir: 

 

Funcionamento regular da escola: o horário de funcionamento da escola é de 07h30min às 

12h30min (matutino) e de 12h30min às 17h:30min (vespertino). 

Recreio: o recreio é de 20 minutos. No entanto, devido à limitação espacial e ao grande número de 

alunos, sua expansão ainda não foi possível ampliar, por questões de segurança. 

Recreação: há recreação todos os dias, um dia por turma. A duração é em torno de 40min e pode 

variar de acordo com a opção do professor.  

Entradas Pedagógicas: acontecem no pátio da escola, com as turmas organizadas a princípio em 

fila. A disposição das crianças no ambiente poderá ser modificada de acordo com a necessidade da atividade 

que será realizada. As atividades levam de 10 a 15 minutos e são conduzidas pelos professores. Cada dia da 

semana é trabalhado um tema que por sorteio os professores se encarregam de planejar e executar esses 

momentos. O sorteio do professor para cada tema acontece somente no primeiro mês. Nos meses seguintes 

os professores vão se movimentando de acordo com os dias da semana. Ex: Se o professor X no mês de 

fevereiro ficou responsável por meio do sorteio, das entradas das segundas-feiras, no mês seguinte 

automaticamente ele irá trabalhar o tema de terça-feira e assim sucessivamente. Cada virada de mês o 

professor se responsabiliza pelo tema seguinte dentro da semana. 

Parquinho infantil: a prioridade de uso do parquinho infantil é da Educação Infantil. Após a definição 

de horários dessas turmas, ocorre a organização das demais turmas.  

Pátio descoberto: O pátio descoberto é organizado igualmente entre todas as turmas, sem prioridade 

a qualquer uma. O uso durante o recreio tem programação à parte, uma turma por dia, combinada com a 



 

coordenação pedagógica e as professoras. 

Sala de Leitura: Os empréstimos de livros são organizados pelo professor da Sala de Leitura em 

conjunto com as professoras. Na ausência do professor responsável, a organização é realizada pelos próprios 

professores, a partir de um cronograma sorteado durante a Semana Pedagógica. 

Psicomotricidade: organizada por projeto específico, detalhada no Apêndice E. 

Coordenação coletiva: sempre às quartas-feiras, exceto por força maior. Nestes casos, pode 

acontecer às terças-feiras e quintas-feiras. São orientadas pela vice-direção, supervisão e coordenação 

pedagógica em conjunto, de forma horizontal. A base das pautas é a Organização Curricular, as avaliações 

do Conselho de Classe e os dados e o Calendário Escolar, Guia de Orientações à rede pública de ensino para 

o registro das atividades pedagógicas remotas e presenciais, Replanejamento Curricular, compartilhamento de 

experiências exitosas, Alfabetização, entre outras demandas levantadas pelo grupo. O planejamento segue 

com a adaptação às particularidades de cada turma na perspectiva de alcançar os objetivos de aprendizagem. 

Não há datas fixas para estudos e formações, que ocorrem pelas demandas apresentadas ao contexto. 

Coordenação individual: terças-feiras e quintas-feiras. É ação prioritária da Coordenação 

Pedagógica prestar o suporte aos professores, por blocos (educação infantil, um coordenador específico. BIA, 

outro. 2º bloco, outro), os espaços de atendimento das demandas docentes para suporte da equipe pedagógica 

são utilizados em reuniões por blocos e prática de revisão da produção de atividades. 

Formação continuada: os temas atualmente propostos são com foco em alfabetização, dada a 

necessidade de adoção do replanejamento curricular e abordagem das defasagens advindas do 

distanciamento social que refez a rota de permanência e acesso às unidades escolares de todo o mundo. 

Demais atividades: como as específicas do interior da sala de aula, como rodas de conversa ou de 

leitura, agenda do dia, combinados e outros são definidos pelos próprios professores em conjunto com a 

Coordenação Pedagógica. 

Projeto interventivo e reagrupamento: ocorre em variados espaços e com múltiplos atores. Detalhes 

no Apêndice E. 

 

9.3 Relação escola-comunidade 

 

Além dos atendimentos diários e rotineiros relacionados à escrituração escolar, dúvidas gerais, 

informações sobre transporte escolar, atividades específicas, entre outros, nossa Proposta Pedagógica prevê 

momentos especiais ao longo do ano letivo. 

Festeja Lobeiral: evento festivo que acontecia normalmente em junho ou julho de cada ano, 

promovendo a cultura em geral, sem cunho religioso, com participação dos alunos, professores, trabalhadores 

e famílias.  

 

Reuniões de pais: é realizada uma no início do ano letivo, em fevereiro, para apresentação da equipe 

escolar, e explanação dos objetivos específicos de cada bloco de cada ciclo. Depois são realizadas reuniões 

bimestrais, com um momento no pátio junto à equipe gestora e depois com os professores, nas salas de aula. 

 

Acompanhamento dos estudantes: os estudantes citados no Conselho de Classe, nas 

Coordenações Coletivas, encaminhados à OE ou mesmo aqueles cujas famílias procurem a escola ou sejam 



 

alvo de denúncia por direitos negligenciados ou ignorados são incluídos em atendimento individual e as 

famílias convocadas até a escola para reuniões de forma individual, ou dependendo do caso, reuniões 

que envolvam mais de um segmento de profissionais da unidade escolar. 

 

Avaliação Institucional Interna realizada anualmente em dia letivo temático, avalia por meio de 

plenária as dimensões de trabalho escolar conforme estabelecidas na função social da escola e nos princípios 

da prática pedagógica. Seu resultado compõe relatório que constituirá a base dos objetivos da Proposta 

Pedagógica. 

 

Encontro da família: propõe-se atividades, oficinas, palestras, exposição de artesanatos e trabalhos, 

entre outros, produzidos pela comunidade num dia do segundo semestre. 

 

9.4 Atuação de equipes especializadas e outros profissionais 

 

Os serviços encontram-se integrados por Coordenação Local específica deles. Há também como 

objetivo utilizar ferramentas de colaboração online. Atualmente são utilizados os aplicativos “Documentos”, 

“Calendário” e “Lembretes” do Google Suite. 

 

O acompanhamento de estudantes se dá prioritariamente de forma coletiva, com participação 

do professor da turma e um membro da gestão escolar. 

 

Em 2019 foi desenvolvido na escola um Projeto de Psicomotricidade que passou a ser realizado por 

todas as turmas. O objetivo é desenvolver atividades específicas para cada faixa etária, que foram selecionadas 

a partir de uma avaliação psicomotora realizada com os alunos, e identificadas assim as possíveis fragilidades 

psicomotoras.  

 

O projeto foi organizado e monitorado pela coordenação pedagógica em conjunto com outros 

profissionais e com os docentes das turmas. Neste sentido, percebe-se a relevância de um profissional de 

educação física para trabalhar os aspectos psicomotores, que são fundamentais para o desenvolvimento 

acadêmico e humano dos estudantes.  

 

Sala de Recursos: é de fundamental importância as ações desenvolvidas pelo profissional da Sala de 

Recursos. Esta visa oportunizar intervenção pedagógica no processo de ensino e aprendizagem, objetivando 

proporcionar mais um espaço de aprendizagem, contemplando a proposta de uma escola inclusiva. 

 

O atendimento do aluno na sala de recursos deve ser feito preferencialmente em turno contrário. 

Entretanto, devido à dificuldade de locomoção que nossos alunos apresentam para chegarem à escola, ele 

pode ser executado no mesmo horário da aula em momentos agendados com os professores regentes e prévia 

autorização e entrevista com os pais.  

 

O professor da Sala de Recursos participa das coordenações coletivas, com alternância. Uma semana 



 

participa no matutino, na semana seguinte participa do vespertino. Participa também da Coordenação Local 

dos Serviços Especializados, toda sexta-feira. 

 

Orientação Educacional (OE): o atendimento da Orientação Educacional na Escola Classe Lobeiral 

é organizado a partir das demandas das professoras, principalmente por meio do Conselho de Classe e da 

Coordenação Coletiva, participa também quinzenalmente das coordenações individuais por blocos no intuito 

de registrar as buscas ativas a serem feitas no período. 

 

O agendamento dos atendimentos é realizado pelo Orientador Educacional e a agenda é 

compartilhada com a coordenação pedagógica e com a direção. São priorizados atendimentos com as famílias 

dos estudantes com mais dificuldades de aprendizagem, busca ativa para registro da frequência e 

levantamento das dificuldades encontradas pelas famílias. 

 

Para todas as ações as devolutivas são realizadas na coordenação coletiva, caso não sejam urgentes. 

Do contrário, são feitas diretamente ao professor da turma ou a quem encaminhou o estudante. 

 

É também ação prioritária da Orientação Educacional na EC Lobeiral o monitoramento e a 

comunicação com pais de estudantes que porventura tornem-se infrequentes ou faltosos, acompanhar as 

justificativas trazidas pelos familiares. 

 

Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem: no momento não temos profissionais neste 

serviço. 

 

9.5 Atuação dos Educadores Sociais Voluntários 

 

Quando disponibilizados à escola pela Secretaria de Estado de Educação, os Educadores Sociais 

Voluntários têm como atuação prioritária o suporte às turmas com crianças com necessidades especiais, 

segundo as normas do edital de cada ano. O trabalho voluntário deles é proposto na coordenação coletiva, com 

participação da equipe gestora e posteriormente ajustado em coordenação com os próprios voluntários. 

 



 

10 Concepcões, práticas e estratégias de avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem 

 

A escola organiza sua avaliação em pontos articulados: organização curricular, avaliação interna e 

debate de rendimentos, os quais serão detalhados na seção “Procedimentos e instrumentos avaliativos”. O 

Conselho de Classe e a Reunião de Pais também são instrumentos avaliativos importantes, mas são detalhados 

separadamente por questões normativas, já que esta Proposta é obrigada a apresentar dessa forma. 

 

10.1 Conselho de Classe 

Segue as normas oficiais, ocorre bimestralmente, e quando é possível, acontece com o envolvimento 

dos dois turnos e dia único. Momento de partilha sobre o desenvolvimento do estudante durante o bimestre e 

discussão das ações a serem trabalhadas e adaptadas 

 

10.2 Procedimentos e instrumentos avaliativos 

O planejamento pedagógico é anual, semestral, bimestral e semanal. 

 

Anualmente são atualizadas as competências e habilidades previstas na Organização Curricular da 

escola. Bimestralmente são atualizadas as competências e habilidades específicas do 1º ciclo - Educação 

Infantil. 

Bimestralmente são medidas, revistas e atualizadas as competências e habilidades de todo o 2º ciclo.  

Semanalmente são realizadas coordenações coletivas com foco no andamento da aprendizagem dos 

estudantes das turmas. 

Anualmente Bimestralmente Semanalmente 

Organização curricular: 

competências e habilidades anuais 

do 1º e 2º ciclos. 

Avaliação de Rendimento Interna: 

Medição, por prova escrita, 

produção de texto e teste de leitura, 

das competências e habilidades das 

turmas de 2º ciclo. 

Coordenação Coletiva: 

acompanhamento e suporte ao 

professor, e retorno das ações; 

revisão de habilidades, se 

necessário. 

 

Organização Curricular da 

Educação Infantil: Revisão e 

atualização das competências e 

habilidades previstas para o 1º ciclo. 

Projeto Interventivo: atualização dos 

alunos incluídos; acompanhamento 

do desenvolvimento. 

 

Conselho de Classe: análise dos 

resultados individuais e 

providências necessárias. 

Reagrupamento: planejamento, 

organização e avaliação dos 

encontros. 

 Reunião de pais.  

Tabela 4: atividades-chave do planejamento pedagógico na EC Lobeiral 

 

 



 

Organização Curricular da Educação Infantil: estão previstas habilidades por eixos e por bimestre, 

as temáticas podem ser reorientadas a partir de levantamento das necessidades da turma. Ela é elaborada 

coletivamente a partir de uma sugestão oferecida pela gestão escolar. Os professores fazem as adaptações e 

dividem por bimestres todas as habilidades do ano, fazendo ajustes dentro do diagnóstico pós pandemia. 

 

Organização Curricular dos Anos Iniciais: Na Organização Curricular estão previstas todas as 

habilidades por eixos e por bimestres, com o 1º bloco e 2º bloco. Ela é elaborada coletivamente a partir de uma 

sugestão oferecida pela gestão escolar. Também será retomada por fazer parte de uma construção coletiva de 

conquista dos profissionais da unidade escolar, atualmente norteamos utilizando o Replanejamento Curricular. 

Os professores mantêm as adaptações e dividem por bimestres todas as habilidades do ano.  

 

10.3 Reuniões de pais 

As reuniões de pais são organizadas prioritariamente em finais de semana, utilizando-se os dias 

móveis. Tal necessidade decorre do fato de ser um dia mais fácil para os pais comparecerem à escola, 

uma vez que trabalham durante a semana.  

 

Há uma lista de frequência dos responsáveis. Aqueles que se ausentam de duas reuniões são 

convocados para encontros na escola em outros dias e horários, que podem ser negociados com a família 

ou responsáveis. 

 

Embora o objetivo principal seja o contato da família com a professora de cada aluno, há espaços 

para assuntos relacionados à Gestão Escolar, como transporte escolar, merenda, gestão financeira, 

avisos, entre outros. 

 

10.4 Avaliação Institucional 

A Avaliação Institucional (Apêndice F) também se encontra detalhada no capítulo “Diagnóstico da 

Realidade Escolar”. 

 

10.5 Avaliação em larga escala 

Os dados recebidos das avaliações de larga escala ajudam a compor o capítulo “Diagnóstico da 

realidade escolar”. 



 

11 Organização Curricular da Escola 

 

Precisamos recapitular o ciclo avaliativo da EC Lobeiral: os conteúdos e habilidades medidas em cada 

prova escrita são previstas no plano anual (organização curricular). Na Coordenação Pedagógica é discutido e 

construído o método avaliativo para o bimestre, perpassando pela Psicogênese da Língua Escrita, Avaliação 

de Linguagem e Matemática, Produções Textuais, bem como o desempenho das atividades desenvolvidas em 

sala de aula.  

 

Atualmente a equipe pedagógica vem acompanhando o desenvolvimento dos estudantes e verificou 

uma defasagem no processo de alfabetização. Essa defasagem veio do momento de pandemia que o ensino 

estava sendo mediado de forma remota, por tecnologia. A Comunidade Escolar do Lobeiral possui um perfil 

rural com pouco acesso aos meios tecnológicos, fato que dificultou a consolidação do ensino. Somente as 

atividades impressas não foram suficientes para atingir as aprendizagens de nossos estudantes.  

 

Pautamos nosso trabalho em uma construção coletiva com muito esforço e não iremos desconsiderar 

o trajeto já percorrido. Dessa maneira, planejamento das ações interventivas no processo de alfabetização está 

sendo tratadas como prioridade em nosso processo ensino-aprendizagem. O projeto interventivo e 

reagrupamento visam a consolidação do processo de alfabetização e avanço dentro dos níveis da psicogênese.  

 

Desta forma, conquistamos a pertinência e a efetividade da avaliação, as atividades desenvolvidas 

para alcançar os objetivos de aprendizagem, o nível da turma e os casos individuais de aprendizagem. Todos 

esses instrumentos redirecionaram as práticas pedagógicas, essa construção não poderia ser desconsiderada 

diante das dificuldades que foram impostas ao regime remoto, mantemos o compromisso com famílias e o 

processo de aprendizagem das crianças.  



 

12 Plano de Ação Para Implementação da Proposta Pedagógica 

 

No Apêndice A encontra-se o detalhamento do Plano de Ação Para Implementação da Proposta 

Pedagógica, onde são delineadas as ações de: 

 

a) Gestão Pedagógica; 

 

b) Gestão de Resultados Educacionais; 

 

c) Gestão Participativa; 

 

d) Gestão de Pessoas; 

 

e) Gestão Financeira; 

 

f) Gestão Administrativa. 



 

13 Acompanhamento e avaliação da Projeto Político-Pedagógico 

 

A Proposta atual tem como objetivo de todas as suas ações a melhoria da qualidade da aprendizagem 

dos estudantes. Seu acompanhamento ocorre durante as coordenações coletivas, conselhos de classe, 

avaliação institucional atualmente interna e revisão anual que detalharemos a seguir. 

 

Após todas as avaliações da Proposta que acontecem durante o seu processo de execução, há o 

procedimento de revisão e atualização anual. 

 

Ambiente virtual: o arquivo da Proposta Pedagógica fica disponível a qualquer interessado, online, 

que pode fazer suas críticas e sugestões. A escola também possui um grupo de WhatsApp. 



 

14 Projetos específicos individuais ou interdisciplinares da escola 

 

 

Todos os Projetos podem ser consultados no Apêndice E. 
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16 Apêndices 

Apêndice A - Plano de Ação Para Implementação da Proposta Pedagógica 

 

A) GESTÃO PEDAGÓGICA 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEI
S 

CRONOGRAM
A 

1. Atualizar a 
Organização 
Curricular 

✦ Definir 

habilidades 
anuais nos 
bimestres na 
Semana 
Pedagógica. 

✦ Coordenação 

Coletiva Inicial 
com essa pauta. 

✦ Proposta inicial 

elaborada pela 
Gestão Escolar. 

✦ Apresentação e 

revisão por 
blocos. 

✦ Impressão da 

Organização 
Curricular e 
entrega a cada 
professora. 

✦ Diretor 

✦ Vice-Diretora 

✦ Coordenadora 

Pedagógica 

✦ Professores 

regentes 

✦ 1ª Semana 

pedagógica 

2. Atualizar o 
Calendário 
Anual de 
Atividades da 
Escola 

✦ Criação na 

primeira semana 
de trabalho; 

✦ Atualização na 

primeira semana 
de trabalho do 
segundo 
semestre. 

✦ Coordenação 

coletiva durante a 
Semana 
Pedagógica. 

✦ Acolhimento e 

escuta das 
famílias e 
profissionais. 

✦ Impressão e 

entrega para 
cada 
trabalhador da 
escola. 

✦ Diretor 

✦ Vice-Diretora 

✦ Coordenadora 

Pedagógica 

✦ Supervisor  

✦ Professores 

regentes 

✦ 2ª Semana 

pedagógica 

3. Integrar as 
diversas esferas 
pedagógicas por 
meio da 
Coordenação 
Coletiva 

✦ OE e SAA, 

Direção, 
Coordenação e 
Professores 
participam de 
todas as 
coordenações 
coletivas. 

✦ Devolutiva de 

convocações das 
famílias e 
atendimentos 
dos estudantes 
realizadas na 
coletivas. 

✦ Pauta comum 

compartilhada. 

✦ Calendário 

Pedagógico 
Mensal com o 
planejamento  

✦ Registro de 

acompanhament
o do Conselho de 
Classe. 

✦ Pauta unificada 

com demandas 
de professores, 
direção, 
coordenação e 
serviços. 

✦ Avaliação oral, 

com registros 
escritos, na 
última semana 
letiva do 
semestre 

✦ Diretor 

✦ Vice-Diretora 

✦ Coordenadora 

Pedagógica  

✦ Supervisor  

✦ Professores 

regentes 

✦ Pedagoga-

orientadora 

✦ Professora da 

Sala de 
Recursos 

✦ 3ª Semana 

pedagógica 

4. Realizar 
coordenação 
individual 

✦ Semanalmente ✦ Participação do 

OE de forma 
quinzenal 

✦ Avaliação na 

própria 
coordenação 
local, 
observando os 
processos de 
agendamento, 
atendimento e 
devolutiva aos 
professores. 

✦ Diretor 

✦ Vice-Diretora 

✦ Coordenadora 

Pedagógica 

✦ Pedagoga-

orientadora 

Quinzenalmente 



 

5. Revisar e 
atualizar a 
Proposta 
Pedagógica 

✦ Atualizar todo o 

documento 

✦ Agendamento 

de pauta nas 
coordenações 
coletivas com fim 
específico 

✦ Análise do 

relatório da 
Avaliação 
Institucional 

✦ Pauta específica 

em reunião de 
pais 

 ✦ Diretora 

✦ Vice-Diretora 

✦ Coordenadora 

Pedagógica 

Anual 

6. Acompanhar 
e dar suporte ao 
trabalho docente 

✦ Acompanhar a 

execução da 
Organização 
Curricular; 

✦ Propor 

atividades, 
sequências 
didáticas e 
outros; 

✦ Fornecer 

material didático 
necessários aos 
planos de aula. 

✦ Registrar em meios 

próprios da 
coordenação 
pedagógica o 
acompanhamento; 

✦ Agendar nas 

coordenações 
individuais os 
encontros; 

✦ Pesquisar, sugerir 

e fornecer 
materiais didáticos. 

 ✦ Diretora 

✦ Vice-Diretora 

✦ Coordenadora 

Pedagógica 

Registro: 
mensal Suporte: 
semanal 

7. Realizar 
diagnósticos 
avaliativos 

✦ Reduzir o grupo 

de pré-silábicos 
e silábicos, 
aumentar o de 
alfabéticos em 
todos os anos 
do BIA. 

✦ Teste da 

psicogênese com 
todas as turmas 

✦ Produção de 

texto com 2º e 3º 
anos 

✦ Teste de leitura 

com 2º e 3º anos 

✦ Reagrupamento 

semanal, com 
duração de uma 
hora e meia, em 
um dia decidido 
em coletiva. 

 ✦Professoras 

regentes 

 

8. Organizar e 
realizar o 
Projeto 
Interventivo 

✦ Atender todos 

os estudantes 
com defasagem 
de 
aprendizagem 
considerada 
grave 

✦ Diagnóstico a 

partir da matriz 
do 
reagrupamento 

✦ Redação do 

Projeto 
Interventivo no 
primeiro mês de 
aula 

✦ Seleção de 

voluntários para 
os atendimentos 

✦ Monitoramento 

dos avanços 

✦ Convocação das 

famílias para 
pactuação 

✦ 

Conjuntament
e professor 
regente e, se 
for o caso, 
professor 
voluntário do 
reforço 
verificam a 
evolução da 
aprendizagem 
e incluem ou 
retiram o 
estudante do 
projeto. 

✦ Diretora 

✦ Vice-Diretora 

✦ Coordenadora 

Pedagógica 

✦ Professoras 

regentes 

✦ A partir da 

terceira semana 
do 
reagrupamento; 

✦ Em casos 

graves, 
imediatamente à 
detecção do 
problema. 



 

9. Promover 
projeto de 
leitura/sala de 
leitura 

✦ Realizar os 

empréstimos de 
livros na 
primeira semana 
de aula; 

✦ Organizar o uso 

da sala de 
leitura pelos 
professores na 
Semana 
Pedagógica; 

✦ Organizar as 

caixas de 
literatura da sala 
para acesso 
diário dos 
estudantes e 
professores.  

✦ Fomentar visitas 

de grupos 
artísticos à 
escola e 
participação das 
crianças. 

✦ Empréstimo de 

livros; 

✦ Visitação à sala 

de leitura; 

✦ Dramatizações; 

✦ Visitações 

externas; 

✦ Acolhimento de 

artistas na 
escola; 

✦ Análise da 

avaliação 
deste ponto 
específico na 
Avaliação 
Institucional 
Interna. 

✦ Diretora 

✦ Vice-Diretora 

✦Coordenadora 

Pedagógica 

✦ Professoras 

regentes 

✦ Professor da 

Sala de Leitura 

✦ Empréstimos: 

diariamente, por 
escala 

✦ Uso da sala: 

semanal 

✦ Visitações: 

conforme 
agendamento 
externo, ao 
menos uma vez 
por bimestre 

10. Promover 
projeto de 
psicomotricidade  

✦ Em conjunto 

com os 
docentes 
planejar e 
propor projeto 
relacionado à 
psicomotricidad
e até o final do 
1º semestre 
para o início no 
2º semestre.  

✦ Realizar teste 

diagnóstico com 
estudantes da 
Educação Infantil 
e 1º ano; 

✦ Realizar teste 

diagnóstico nos 
alunos com 
dificuldades de 
aprendizagem do 
2º ano em diante; 

✦ Propor 

cronograma de 
atividades; 

✦ Propor sequência 

de atividades. 

✦ Conforme 

detalhamento 
do projeto 
escrito. 

✦ Coordenação 

Pedagógica 

✦ Docentes 

✦ Escrita e 

planejamento 
do projeto: 
anual 

✦ Atividades 

com os alunos: 
rotina 
semanal na 
recreação 



 

B) GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEI

S 
CRONOGRAMA 

1. Promover o 
Sistema de 
Avaliação da 
Escola 
Lobeiral - 
com turmas 
do Ensino 
Fundamental
. 

✦ Elaborar 

avaliações 
diagnósticas 
recorrentes em 
cada bloco. 

✦ Elaborar 

avaliação 
bimestral por 
ano, 

Durante a 
retomada dos 
resultados para a 
produção e revisão 
dos registros 
avaliativos. 

Diretora, Vice-
Diretora, 
Coordenadora 
Pedagógica e 
Corpo Docente 

Bimestralmente. 

2. Monitorar o 
processo de 
aprendizagem e 
oferecer suporte 
a partir das 
informações 
disponibilizadas 
nas 
coordenações 
coletivas, 
individuais, 
conselho 
escolar. 

✦ Atualizar o 

registro de 
acompanhament
o do Conselho de 
Classe em 
ambiente virtual 
para uso da 
Coordenação, e 
Direção. 

✦ Criar ficha e 

disponibilizar 
via Documentos 
do Google. 

Durante as 
Coordenações 
Coletivas verificar 
se as informações 
estão sendo 
atualizadas e 
utilizadas 
efetivamente. 

Diretora, Vice-
Diretora, 
Coordenadora 
Pedagógica e 
Orientadora 
Educacional 

Mensalmente. 

✦ Fazer devolutiva 

de ações nas 
coordenações 
coletivas nos 
casos comuns, e 
imediatamente 
nos casos 
graves. 

✦ Dar voz ativa e 

espaço na 
pauta das 
coordenações 
coletivas para 
o corpo 
docente. 

Avaliar as 
devolutivas nos 
Conselhos de 
Classe, analisando 
pertinência, 
métodos e 
resultados. 

Diretora, Vice-
Diretora, 
Coordenadora 
Pedagógica e 
Corpo Docente 

Bimestralmente. 

3. Incentivar 
Conselhos de 
Classe 
Participativos. 

✦ Realizar 

Conselhos de 
Classe 
Participativos 
semestrais em 
turmas 
voluntárias. 

✦ Promover 

Conselho 
Participativo 
Piloto no 2º 
bimestre. 

✦ Avaliar como 

expandir e 
aperfeiçoar o 
procedimento, 
na coordenação 
coletiva após a 
realização do 
piloto. 

Diretora, Vice-
Diretora, 
Coordenadora 
Pedagógica e 
Corpo Docente 

Semestralmente
, e depois 
bimestralmente. 

4. Incentivar a 
autoavaliação 
dos alunos em 
seu próprio 
processo de 
aprendizagem. 

✦ Realizar até o 

final do primeiro 
semestre o 
primeiro teste. 

✦ Elaborar e 

disponibilizar 
instrumento 
escrito de 
registro até o 
final 1º 
bimestre, para 
uso no 2º 
bimestre. 

✦ Avaliar como 

expandir e 
aperfeiçoar o 
procedimento, 
na coordenação 
coletiva após a 
realização do 
piloto. 

Diretora, Vice-
Diretora, 
Coordenadora 
Pedagógica e 
Corpo Docente 

Semestralmente
. 

5. Propiciar 
Avaliação 
Institucional 
anual em dia 
letivo temático. 

✦ Promover a 

Avaliação 
Institucional até 
o final do 1º 
bimestre. 

✦ Enviar 

convites às 
famílias em 
um dos dias 
letivos 
temáticos do 
1º semestre. 

✦ Durante o 

próprio evento, 
ao final, na 
plenária. 

Direção. Anualmente. 

6. Divulgar para 
a comunidade 
os índices 
educacionais 
atribuídos à 
escola e sanar 

✦ A cada índice, 

comunicar a 
comunidade. 

✦ A partir do 

recebimento 
dos índices, 
divulgar na 
reunião de 
pais 

✦ Na avaliação 

institucional. 
Direção. A cada evento. 



 

dúvidas que se 
apresentem. 

imediatamente 
posterior. 

7. Superar a 
meta do IDEB 
para 2019. 

✦ Assegurar a 

aprovação de 
qualidade dos 
estudantes em 
todos os anos 
dos ciclos 

✦ Reagrupar por 

turmas, por 
grupos de 
níveis da 
escrita e 
realizar o 
Projeto 
Interventivo. 

✦ Avaliação dos 

métodos e 
atividades, nos 
Conselhos de 
Classe e nas 
coordenações 
coletivas que 
incluam 
planejamento de 
reagrupamentos
. 

Diretora, Vice-
Diretora, 
Coordenadora 
Pedagógica e 
Corpo Docente 

A partir de cada 
demanda, 
continuamente. 

✦ Alfabetizar todos 

os estudantes 
no 1º ano do BIA 

✦ Promover 

reagrupament
o interclasse.  

✦ Assegurar nível 

ortográfico em 
escrita dos 
estudantes até o 
3º ano 

✦ Promover 

reagrupament
o interclasse e 
intraclasse e 
participação 
no Projeto 
Interventivo. 



 

C) GESTÃO PARTICIPATIVA 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1. Promover a 
Avaliação 
Institucional 
(ver Plano de 
Gestão de 
Resultados 
Educacionais). 

✦ Promover a 

Avaliação 
Institucional 
até o final do 
1º bimestre. 

✦ Enviar convites 

às famílias em 
um dos dias 
letivos 
temáticos do 
1º semestre. 

✦ Durante o 

próprio 
evento, ao 
final, na 
plenária. 

Direção. Anualmente. 

2. Realizar o 
orçamento 
participativo 

✦ Para todos as 

verbas de 
capital, 
organizar 
planejamento 
coletivo. 

✦ Reunião 

periódica para 
prestação de 
contas dos 
valores 
recebidos e 
investidos na 
escola.  

✦ Durante a 

Avaliação 
Institucional, 
verificar se as 
compras 
foram 
efetivadas 
conforme 
determinadas. 

Direção. A cada fechamento 
do bimestre 

3. Realizar 
Prestações de 
contas dos 
Recursos 
PDAF e PDDE 

✦ Promover 

momentos 
com toda a 
Comunidade 
Escolar 

✦ Apresentar os 

quadros 
Demonstrativos 
contábeis/ 
bancários, bem 
como os 
processos via 
SEI de 
Prestações de 
contas. 

✦ Divulgar os 

relatórios de 
Prestações de 
Contas nos 
grupos de 
WhatsApp das 
famílias; 

Direção  
- 
Quadrimestralmente 
/ Semestralmente 

4. Incentivar e 
ampliar o 
Conselho de 
Classe 
Participativo 

✦ Realizar 

Conselhos de 
Classe 
Participativos 
semestrais em 
turmas 
voluntárias. 

✦ Promover 

Conselho 
Participativo 
Piloto. 

✦ Avaliar como 

expandir e 
aperfeiçoar o 
procedimento, 
na 
coordenação 
coletiva após a 
realização do 
piloto. 

Diretora, Vice-
Diretora, 
Coordenadora 
Pedagógica e 
Corpo Docente 

Semestralmente, e 
depois 
bimestralmente. 

5. Estabelecer 
em conjunto 
com os 
estudantes as 
regras de 
convivência 
escolar. 

✦ No início de 

cada 
semestre, 
combinar 
regras de 
convivência, 
respeitando o 
regimento 
escolar. 

✦ Na primeira 

semana de 
cada semestre 
letivo, 
organizar os 
combinados 
nas Entradas 
Pedagógicas. 

✦ Verificar a 

pertinência e 
os resultados 
anteriores no 
momento do 
planejamento 
do próximo 
evento. 

Coordenadora 
Pedagógica e 
Corpo Docente 

Semestralmente. 

6. Divulgar para 
a comunidade 
escolar a 
Proposta 
Pedagógica 
atualizada. 

✦ Uma vez ao 

ano 
apresentar 
resumo do 
documento e 
disponibilizar 
cópia integral. 

✦ Disponibilizar 

cópia online e 
escrita na 
escola, e fazer 
resumo na 
reunião 
inaugural 
anual. 

✦ Durante a 

Avaliação 
Institucional. 

Direção. Anualmente. 



 

D) GESTÃO DE PESSOAS 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1. Recompor os 
espaços 
funcionais 

✦ Cada 

segmento da 
escola ter seu 
espaço de 
trabalho 
especializado. 

✦ Trocar um 

local de 
depósito por 
sala de 
funcionários 
auxiliares. 

✦ Verificar ao 

final do ano se 
todos os 
segmentos tem 
espaços de 
trabalho 
adequados. 

Direção. Anualmente. 

2. Incentivar a 
participação em 
cursos 

✦ Participar de 

ao menos 
uma 
formação 
continuada 
por ano. 

✦ Divulgar os 

cursos 
oferecidos 
pela EAPE e 
procurar 
formadores 
para 
realização in 
loco. 

✦ Durante a 

Avaliação 
Institucional. 

Direção. Bimestralmente. 

3. Priorizar a 
formação na 
coordenação 
coletiva local. 

✦ Promover ao 

menos uma 
formação por 
bimestre. 

✦ Nas reuniões 

de Direção, 
vice-direção e 
Coordenação, 
realizar 
levantamento 
de demandas 
das coletivas 
e propor 
temas para 
formação. 

✦ Ao final de cada 

formação, 
analisar a 
pertinência e 
efetividade do 
momento de 
formação e 
sugerir 
aperfeiçoamento 
s e temas. 

Diretora, Vice-
Diretora e 
Coordenadora 
Pedagógica 

Bimestralmente. 



 

E) GESTÃO FINANCEIRA 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1. Identificar as 
necessidades e 
prioridades da 
escola diante 
recursos 
financeiros 
recebidos 

✦ A partir do 

recebimento 
de cada verba 

✦ Realizar 

reuniões para 
decidir de 
forma coletiva 
o destino dos 
recursos 
públicos 

✦ Avaliar a 

aplicação das 
verbas públicas 
destinadas a 
escola 

Equipe Gestora Bimestralmente 

2. Prestar 
contas dos 
recursos 
públicos 
oriundos de 
diferentes 
fontes na CRE 

✦ Respeitar os 

prazos 
normativos de 
cada 
financiamento 

✦ Organizar toda 

documentação 
necessária 
para entrega 

✦ Verificar a 

documentação 
a ser entregue 
na CRE 

Equipe Gestora Anualmente 

3. Realizar o 
orçamento 
participativo 
(ver Gestão 
Participativa). 

✦ Para todos as 

verbas de 
capital, 
organizar 
planejamento 
coletivo. 

✦ A cada 

recebimento 
de verba, 
realizar a 
Reunião de 
Orçamento 
Participativo. 

✦ Durante a 

Avaliação 
Institucional, 
verificar se as 
compras foram 
efetivadas 
conforme 
determinadas. 

Equipe Gestora A cada 
recebimento de 
verbas de 
investimento. 



 

F) GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1. Manter rotina 
de reuniões com 
os diferentes 
segmentos da 
escola. 

✦ Manter todos os 

projetos dos 
diferentes 
segmentos 
organizados 
numa só 
plataforma, por 
tema, data e 
responsável. 

✦ Agendar e 

realizar 
mensalmente as 
coordenações 
dos serviços e 
as reuniões da 
direção (ver 
item 6). 

✦ Ao final de cada 

encontro, 
analisar a 
pertinência e 
efetividade e 
sugerir 
aperfeiçoamento 
s e ações. 

Equipe Gestora Mensal. 

2. Comunicar 
cardápio escolar 
às famílias 

✦ Informar as 

famílias do 
cardápio. 

✦ Utilizar 

mensagens 
instantâneas 
com o cardápio. 

✦ Durante o uso 

das mensagens e 
na Avaliação 
Institucional. 

Equipe Gestora Semanal. 

3. Apresentar e 
divulgar o 
trabalho do 
Conselho Escolar 

✦ Permitir à 

comunidade 
escolar 
conhecer os 
membros, suas 
atribuições e seu 
mandato. 

✦ Durante a 

reunião 
inaugural anual, 
apresentar os 
membros, suas 
atribuições e a 
duração atual do 
mandato. 

✦ Na Avaliação 

Institucional. 

Equipe Gestora Anual. 

4. Manter contato 
com as famílias 
por meios ágeis. 

✦ Comunicar às 

famílias as 
ações da escola, 
informações 
importantes e 
outros eventos. 

✦ Utilização de 

grupo de 
mensagens 
instantâneas e 
bilhetes na 
agenda do 
estudante 
atualizado a 
cada reunião de 
pais. 

✦ Na Avaliação 

Institucional. 

Equipe Gestora Diariament
e. 

5. Ampliar o 
acolhimento da 
escola ao público, 
inclusive aos 
finais de semana; 

✦ Retomar o 

acesso à escola 
por praticantes 
de esporte, para 
suporte simples 
à suas 
atividades 
quando possível 
e seguro a 
todos. 

✦ Autorização de 

uso e sua 
respectiva 
divulgação, para 
os equipamentos 
de água potável 
e necessidades 
básicas. 

✦ Na Avaliação 

Institucional. 

Equipe Gestora Aos fins de 
semana, 
no turno 
diurno. 

6. Implementar 
soluções de 
acompanhamento 
de frequência 
escolar. 

✦ Acompanhar via 

diário online e 
reunião com o 
corpo docente a 
frequência 
escolar dos 
estudantes. 

✦ Utilização de 

mensagens 
instantâneas 
para grupos de 
pais. 

✦ Nas reuniões de 

segmentos. 

Equipe Gestora 
e Orientação 
Educacional 

Bimestralm
ente. 



 

Apêndice B - Plano de Ação da Coordenação Pedagógica Anual 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO 
DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

1. Promover as 
coordenações 
coletivas com 
organização, 
fluidez e 
continuidade, de 
modo a propor 
soluções para 
demandas 
apresentadas e 
valorizar a 
formação 
continuada. 

✦ Pautar, organizar 

e realizar e 
registrar 
coordenações 
coletivas com 
integração do 
corpo docente, 
das equipes 
especializadas e 
direção. 

✦ Agendar, 

comunicar 
pauta e 
registrar 
informações. 

✦ Levar ao 

conhecimento 
dos docentes 
a organização 
escolar. 

✦ Nas reuniões 

mensais de 
segmentos e 
quando 
proposto por 
professores, 
na própria 
coordenação 
coletiva. 

Diretora, Vice-
Diretora e 
Coordenadora 
Pedagógica 

Semanalmente 

2. Orientar e 
revisar a 
produção do 
material didático 
pedagógico  

 

✦ Planejamento em 

conjunto com o 
corpo docente 
com a objetivo de 
avançar o 
processo de 
alfabetização e 
minimizar os 
impactos 
causados pelo 
ensino remoto.  

✦ Orientar a 

produção do 
material 
didático 
pedagógico. 

✦ Revisar os 

materiais 
didático 
pedagógicos 
produzidos. 

✦ Expedir 

informes 
gerais à 
comunidade 
escolar. 

✦ Nas 

coordenações 
pedagógicas.  
 

Diretora, Vice-
Diretora, 
Coordenadora 
Pedagógica e 
corpo docente.  
 

Diariamente. 

3. Realizar 
Conselhos de 
Classe com 
integração entre 
corpo docente, 
equipes e 
direção 

✦ Manter registro 

unificado de 
ações, com 
devolutivas 
efetivas e 
acompanhamento 
de resultados. 

✦ Convocar e 

mediar 
reuniões 
entre a 
equipe 
escolar e as 
famílias, 
quando 
solicitado pelo 
professor ou 
quando julgar 
necessário. 

✦ Nas reuniões 

mensais de 
segmentos e 
quando 
proposto por 
professores, 
no próprio 
Conselho de 
Classe. 

Diretora, Vice-
Diretora, 
Coordenadora 
Pedagógica e 
corpo docente.  

 

Bimestralmente 

4. Revisar as 
avaliações 
bimestrais 
produzidas pelo 
corpo docente 
que reflitam a 
organização 
curricular do 
bimestre. 

✦ Elaborar as 

provas, com 
revisão da 
coordenação. 

✦ Reunir os 

conteúdos 
e/ou as 
habilidades 
de cada ano.  

✦ Nas 

coordenações 
pedagógicas. 

Diretora, Vice-
Diretora, 
Coordenadora 
Pedagógica e 
corpo docente.  

Bimestralmente. 



 

5. Priorizar o 
suporte ao 
trabalho em 
sala de aula, 
com apoio de 
materiais, 
orientações 
pedagógicas, 
fomento de 
sequências 
didáticas e 
demais 
demandas 
individualizadas, 
respeitando o 
planejamento 
coletivo. 

✦ Realizar 

encontros de 
acompanhamento 
individualizado 
nas 
coordenações 
individuais. 

✦ Propor 

atividades, 
recursos 
pedagógicos 
e 
tecnológicos, 
sugerir 
sequências 
didáticas e 
registrar as 
propostas, 
observando o 
cumprimento 
da 
Organização 
Curricular. 

✦ Durante as 

coordenações 
coletivas e nas 
reuniões de 
segmentos, 
integrar as 
informações e 
analisar os 
resultados, 
caso a caso. 

Diretora, Vice-
Diretora, 
Coordenadora 
Pedagógica e 
Corpo Docente. 

Semanalmente. 

6. Organizar e 
construir 
coletivamente o 
Calendário de 
Atividades da 
escola. 

✦ Construir o 

calendário 
mensalmente. 

✦ Construir na 

coordenação 
coletiva a 
proposta de 
calendário 
para o 
próximo mês.   

✦ Durante as 

coordenações 
coletivas e nas 
reuniões de 
segmentos, 
integrar as 
informações e 
analisar os 
resultados, 
caso a caso. 

Diretora, Vice-
Diretora, 
Coordenadora 
Pedagógica, 
Corpo Docente 
e Equipe de 
Apoio às 
Aprendizagens 

Mensalmente. 

7. Levantar 
dados dos 
alunos com 
dificuldades ou 
déficit de 
aprendizagem e 
traçar metas 
institucionais. 

✦ Orientar a 

elaboração dos 
relatórios 
pedagógicos dos 
estudantes com 
suas habilidades 
e competências; 

✦ Traçar metas 

para melhorar o 
rendimento 
destes 
estudantes. 

✦ Implementar e 

acompanhar, no 
início de cada 
ano e pela 
duração 
necessária, o 
Reagrupamento e 
o Projeto 
Interventivo com 
suporte às ações 
e atenção aos 
resultados. 

✦ Elaborar 

listas de 
alunos, 
tabular os 
resultados 
dos 
diagnósticos, 
agrupar os 
estudantes 
por afinidade 
técnica e 
organizar os 
tempos e 
espaços de 
atuação dos 
profissionais 
e alunos. 

✦ Durante as 

coordenações 
coletivas e 
nas reuniões 
de 
segmentos, 
integrar as 
informações e 
analisar os 
resultados, 
caso a caso. 

Diretora, Vice-
Diretora, 
Coordenadora 
Pedagógica, 
Corpo Docente 
e Equipe de 
Apoio às 
Aprendizagens 

Semanalmente. 



 

Apêndice C - Plano de Ação da Sala de Recursos 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES INTEGRAÇÃO 
AVALIAÇÕES DAS 

AÇÕES 
CRONOGRAMA 

1. Atender às 
necessidades 
educacionais 
dos alunos, 
oportunizando 
atividades que 
permitam a 
descoberta, a 
inventividade e 
a criatividade no 
processo de 
construção dos 
saberes 

▪ Proporcionar 
atividades 
prazerosas e 
incentivadoras 
como 
dobradura, 
colagem, 
pinturas, 
confecção de 
flores, caixas, 
embalagens e 
brinquedos 
com pet entre 
outras 
atividades 
artísticas em 
momentos 
intercalados de 
atendimento ou 
em sala de aula 
durante o ano 
letivo. 

▪ Possibilitar 
jogos 
intelectivos e 
atividades com 
regras que 
visem o melhor 
convívio social 
e escolar em 
momentos 
intercalados de 
atendimento ou 
em sala de aula 
durante o ano 
letivo. 

▪ Promover 
momentos de 
contação de 
histórias 
utilizando de 
recursos 
diversos como 
fantoche, 
dedoche, 
cartaz de 
sequência 
entre outros em 
momentos 
intercalados de 
atendimento ou 
em sala de aula 
durante o ano 
letivo. 

▪ Ensinar e usar 
recursos 

▪ Participar das 
coletivas com 
intuito de 
conhecer a 
clientela mesmo 
aqueles que não 
são 
diagnosticados e 
ações 
pedagógicas 
referentes às 
mesmas; 

▪ Orientar os 
professores 
regentes visando 
auxiliar sobre os 
procedimentos em 
relação às ações 
pedagógicas 
referentes aos 
alunos (atendidos 
em Sala de 
Recursos) em sala 
de aula. 

▪ Participar dos 
momentos de 
aperfeiçoamento e 
formação 
continuada 
visando novos 
saberes e 
reciclagem no 
âmbito da escola 
e na EAPE; 

▪ Com toda 
comunidade 
escolar e 
órgãos que 
possam 
auxiliar direta 
e 
indiretamente 
na vida 
acadêmica e 
social de 
forma a 
viabilizar a 
garantia dos 
direitos dos 
educandos 
atendidos. 

▪ Diárias e com 
objetivo de 
reflexão e 
reestruturação 
se necessária 
das ações; 

▪ Durante o 
ano letivo. 



 

tecnológicos 
como 
computador e 
utilizar a 
comunicação 
verbal e não 
verbal em 
momentos 
intercalados de 
atendimento ou 
em sala de aula 
durante o ano 
letivo. 

2. Atender os 
alunos 
matriculados na 
Sala de 
Recursos 
visando à 
inclusão em sua 
plenitude. 

▪ Sensibilizar os 
profissionais da 
escola e 
acolher as 
demandas das 
famílias com 
estudantes 
oriundos do 
Ensino 
Especial 
incluídos na 
escola durante 
o ano letivo ou 
quando 
necessário. 

▪ O atendimento 
deve acontecer 
preferencialmente 
em turno 
contrário, mas 
deve ser avaliado 
o contexto da 
comunidade 
escolar, sendo 
necessário e 
viável o 
atendimento será 
feito no turno de 
regência; 

▪ Organizar os 
horários de 
atendimento a 
partir das 
entrevistas 
realizadas com os 
pais/responsáveis, 
no momento da 
efetivação de 
matrícula e 
autorização dos 
professores 
regentes, se no 
caso for, no 
horário de 
regência; 

▪ O atendimento 
pode ser realizado 
individualmente 
em duplas e até 
mesmo em grupos 
em três 
atendimentos com 
duração de 50 
minutos cada; 

▪ Com toda 
comunidade 
escolar e 
órgãos que 
possam 
auxiliar direta 
e 
indiretamente 
na vida 
acadêmica e 
social de 
forma a 
viabilizar a 
garantia dos 
direitos dos 
educandos 
atendidos. 

▪ Avaliação 
diagnóstica com 
propósito de 
reavaliar as 
ações 
pedagógicas 
visando ser um 
professor 
mediador. 

▪ Feedback de 
professores 
regentes e da 
família. 

▪ Amostragem: 
caderno 
específico, 
murais entre 
outros. 

▪ Relatório 
semestral. 

▪ Durante o 
ano letivo. 



 

3. Desenvolver 
diferentes 
atividades com 
os alunos, 
complementando 
e/ou 
suplementando a 
formação dos 
alunos, através 
da Sala de 
Recursos e nos 
demais espaços 
escolares, 
fazendo com que 
os alunos se 
integrem cada 
vez mais com a 
escola, 
preparando-os 
para terem cada 
vez mais 
autonomia, 
sendo pessoas 
atuantes e 
participativas no 
mundo em que 
vivemos 

▪ *Socializar 
buscando 
melhor 
interação em 
todos os 
grupos como 
escola, família, 
igreja entre 
outros durante 
as atividades 
diárias 
escolares ou 
em momentos 
festivos e de 
comemorações. 

▪ Atendimento aos 
familiares com 
intuito de orientar 
de seus Direitos e 
Deveres, perante 
a educação do 
educando; 

▪ Orientar e 
capacitar os 
monitores que 
atendem o AEE 
tanto efetivo, 
quanto voluntário; 

▪ Momentos de 
trocas de 
experiências, 
ideias e assuntos 
referentes ao 
desenvolvimento 
sociocognitivo dos 
alunos atendidos 
com o SOE e 
Coordenadores; 
Organização e 
execução da 
Semana da 
Inclusão. 

▪ Formações e 
discussões in loco 
e em eventos 
sobre a temática 
da inclusão, 
desafios e 
possibilidades. 

▪ Indicar e realizar 
adequações de 
acessibilidade e 
de materiais 
didáticos para 
crianças com 
necessidades 
educacionais 

▪ Com toda 
comunidade 
escolar e 
órgãos que 
possam 
auxiliar direta 
e 
indiretamente 
na vida 
acadêmica e 
social de 
forma a 
viabilizar a 
garantia dos 
direitos dos 
educandos 
atendidos. 

▪ No final dos 
bimestres ou 
quando 
necessário com 
os pais / 
familiares.  

▪ Desenvolvimento 
da autonomia 
dos alunos 
NEE’S. 

▪ Durante o 
ano letivo. 

  



 

Apêndice D - Plano de Ação da Orientação Educacional 

META: Desenvolvimento das Competências Socioemocionais dos estudantes.  
 

TEMÁTICA 

FUNDAMENTAÇÃO 
CURRICULAR 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS EIXO DE AÇÃO 
PERÍODO 

DE 
EXECUÇÃO 

Ed. 
Cidadania 

Ed. 
Diversidade 

Ed. 
Sustent. 

Integração 
Família e 

Escola 
x  x 

▪ Mapeamento institucional e 
socioeconômico:  

▪ Ações 
Institucionais 

▪ Início do 
Ano 

Integração 
Família e 
Escola / 

Mediação de 
Conflitos 

x  x 

▪ Busca ativa dos estudantes 
infrequentes, indicados pelos 
professores ou Direção, por meio 
de ligações telefônicas e 
mensagens via WhatsApp. 

▪ Assinatura de termos de 
responsabilidade com os 
responsáveis. 

▪ Ações junto 
ao estudante 

▪ Ações junto 
às famílias 

▪ Acolhimento 

▪ Ano todo 

Ensino / 
Aprendizagem 

x   

▪ Atendimento aos Professores: 
como o objetivo de acompanhar o 
desenvolvimento educacional do 
estudante e mediar conflitos 
ocasionados tanto pelo contexto 
familiar quanto escolar. Análise 
da realidade do estudante, 
intervenção e acompanhamento.  

▪ Ações junto 
ao professor 

▪ Acolhimento 
▪ Ações 

Institucionais 

▪ Ano todo 

Ensino / 
Aprendizagem 

x   

▪ Atendimento aos professores e 
familiares para contribuir com 
sugestões e informações sobre 
estratégias pedagógicas. 

▪ Ações junto 
ao professor 

▪ Ações junto 
às famílias 

▪ Ações 
Institucionais 

▪ Ano todo 

Ensino / 
Aprendizagem 

x   

▪ Atendimento aos professores, 
familiares e estudantes no 
desenvolvimento de estratégias 
para autonomia nos estudos 
(rotina de estudos e preparação 
de ambiente adequado) 

▪ Ações junto 
aos 
professores 

▪ Ações junto 
às famílias 

▪ Ações junto 
aos 
estudantes 

▪ Autonomia 
nos estudos 

▪ Ano todo 

Ensino / 
Aprendizagem 

x   

▪ Participar da realização dos 
estudos de caso e dos casos 
omissos dos estudantes e dos 
ANEE 's em conjunto com a 
Equipe Pedagógica e Sala de 
Recurso. 

▪ Ações junto 
aos 
professores 

▪ Ações junto 
às famílias 

▪ Ações junto 
aos 
estudantes 

▪ 2º 
semestre 

Desenvolvimento 
das 

Competências 
Socioemocionais 

x   

▪ Atendimento aos alunos: roda 
conversa com um grupo de 
estudantes, atendimento 
individual, escuta sensível e ativa, 
conversa qualificada, vídeos que 
desenvolvam as competências 
socioemocionais. 

▪ Ações junto 
ao estudante 

▪ Acolhimento 
▪ Aprendizagem 

Emocional 

▪ Ano todo 

Desenvolvimento 
das 

Competências 
Socioemocionais 

x   
▪ Acolhimento aos professores e 

funcionários da escola, alunos e 
famílias. 

▪ Ações junto 
ao estudante 

▪ Acolhimento 
▪ Aprendizagem 

Emocional 

▪ Ano todo 



 

Desenvolvimento 
das 

Competências 
Socioemocionais 

x   
▪ Atuar por meio de projetos que 

auxiliem no enfrentamento à 
violência no contexto escolar; 

▪ Ações junto 
ao estudante 

▪ Acolhimento 
▪ Aprendizagem 

Emocional 

▪ Ano todo 

Saúde    

▪ Articulação com a Rede de 
Saúde e Social: Por meio do 
sistema SEI e por telefone, 
encaminhamento de alunos que 
necessitam de atendimento e 
acompanhamento médico. 

▪ Ações em 
rede 

▪ Ano todo 

Saúde    

▪ Elaboração de folder, vídeos e 
entre outros para ações com a 
comunidade escolar referente aos 
meses de prevenção (ex. 
setembro amarelo) 

▪ Ações junto 
aos 
professores 

▪ Ações junto 
às famílias 

▪ Ações junto 
aos 
estudantes 

▪ Acolhimento 

▪ Ano todo 

Integração 
Família e Escola 

/ Mediação de 
Conflitos 

   

▪ Colaborar com o 
encaminhamento de estudantes 
que apresentem problemas 
psicossocial e em vulnerabilidade 
social. 

▪ Ações em 
rede 

▪ Ano todo 

Transição x  x 
▪ Realização do Projeto Transição 

com acolhimento aos estudantes 
das escolas sequenciais.  

▪ Ações junto 
ao estudante 

▪ Acolhimento 

▪ Final do 
ano 



 

Apêndice E - Projetos Específicos da Unidade Escolar 

Projeto Psicomotricidade 
 
JUSTIFICATIVA 
 

A necessidade de trabalhar com a psicomotricidade de forma planejada e intencional foi levantada pelo 

grupo de profissionais da escola, uma vez que a reflexão acerca da rotina apontou fragilidades no 

desenvolvimento psicomotor dos alunos. Buscamos investigar que ações poderiam ser aplicadas à rotina para 

que o trabalho fosse realizado de forma organizada, coletiva e sistêmica. A partir de então a investigação 

apontou um protocolo de trabalho psicomotor realizado por Francisco Rosa Neto, “Manual de Avaliação Motora” 

e “Manual de Intervenção motora – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Especial”. O material 

aborda os níveis de desenvolvimento psicomotor, segundo o autor o manual “estuda a Motricidade Humana 

nos períodos evolutivos da criança, abordando a ontogênese do desenvolvimento humano” (pág. 7 – 

motricidade humana). 

 

A motricidade é a interação de diversas funções motoras (perceptivo motora, neuro motora, 

psicomotora, neuropsicomotora, outros). A atividade motora é de suma importância no desenvolvimento global 

da criança. Através da exploração motriz, a criança desenvolve a consciência de si mesma e do mundo exterior; 

as habilidades motrizes ajudam na conquista de sua independência; em seus jogos e sua adaptação social, a 

criança dotada de todas as suas possibilidades para mover-se e descobri o mundo, é normalmente feliz e 

adaptada. Um bom controle motor permite à criança explorar o mundo exterior apontando-lhe as experiências 

concretas sobre as quais se constroem as noções básicas para seu desenvolvimento intelectual. A criança vive 

e cresce no seio de um mundo exterior do qual depende estreitamente (mundo dos objetos, dos adultos e dos 

outros). O seu corpo interage com este mundo e entre em relação com ele (NETO, 2015). 

 

Levando em consideração os pontos destacados dentro do trabalho motor, surgem possibilidades de 

um trabalho pedagógico voltado para o desenvolvimento global da criança e espaço de aprendizado para o 

docente nos momentos de planejamento das atividades contribuindo para a formação continuada. 

 

O projeto prevê três dimensões: avaliar, planejar e intervir. Iniciamos com a avaliação motora para 

planejarmos coletivamente as ações que serão contempladas na prática pedagógica e elaborar as intervenções 

que serão adotadas visando “ajudar tanto no desenvolvimento motor, como nas áreas específicas da 

aprendizagem, considerando que o trabalho de intervenção se trata da utilização de movimentos práticos 

(coordenados e pensados) visando uma melhor organização cerebral. Além disso, poderá ajudar no aspecto 

social (convívio com outras crianças e comportamento) e no aspecto emocional (autoestima)” (NETO et al., 

2016). 

 

Neste sentido, o processo de ensino-aprendizagem engloba fatores que vão além do caráter prático 

pedagógico realizado diariamente com os conteúdos selecionados. Diversos autores reforçam a compreensão 

de que o processo de aprendizagem está interligado a componentes do desenvolvimento motor: 

 

O aprendizado da leitura e escrita depende do ganho não apenas de competências cognitivas, mas 



 

também de habilidades psicomotoras, sendo a motricidade um fator importante em todo o processo de 

desenvolvimento (Suehiro, Santos, 2005).  

 

Isto porque o processo de aprendizagem é estruturado a partir de um ato motor e perceptivo que, 

elaborado corticalmente, origina a chamada cognição. E é a maturação do córtex que permite o aprimoramento 

das funções motoras, bem como os estímulos ambientais que a criança recebe (Neto, Rev CEFAC, 2013).  

 

Outros fatores devem ser levados em consideração quando falamos dos recursos presentes nas 

situações de aprendizagem, como os aspectos relacionados às diferentes formas e ritmos para cada criança, 

fatores individuais, questões socioeconômicas, culturais, cunho ambiental, entre outros. 

 

Baseando-se nos apontamentos expostos e partindo da construção do processo de trabalho 

intencional com a motricidade, relacionada à prática de diferentes aprendizagens e intervenções junto às 

queixas escolares, buscamos ampliar a compreensão sobre o processo de ensino-aprendizagem colaborando 

para melhora do desempenho de crianças com e sem dificuldades de aprendizagem indicadas pelo professor 

regente. 

 

OBJETIVOS 
 

A partir do levantamento das dificuldades e queixas escolares, avaliação das necessidades formativas 

e importância do trabalho intencional, global e ao mesmo tempo direcionado ao foco da aprendizagem, 

buscamos integrar a prática pedagógica ao planejamento coletivo das ações interventivas a serem adotadas e 

subsidiar a formação continuada. A fim de avaliar, analisar, estudar o desenvolvimento escolar em diferentes 

níveis à luz da pesquisa no campo da motricidade, em um movimento de constante de reflexão das dimensões 

que compõem o projeto de trabalho com a psicomotricidade. 

 
 

Entre as demandas levantadas no decorrer da realização da avaliação motora, dimensão inicial do 

projeto, está o trabalho global da turma ao perfilar dentro dos níveis as necessidades motoras gerais, e o 

trabalho com as dificuldades individuais aprofundando as questões avaliativas do processo de aprendizagem 

específica do aluno, exemplo: elaboração de relatório avaliativo e de encaminhamento para possíveis 

investigações e atendimentos. A fim de identificar estratégias eficazes para desenvolver a linguagem em 

aspectos vinculados a motricidade, uma vez que a criança se vale de soluções próprias para decodificar as 

situações acadêmicas a partir de sua compreensão acerca da realidade. 

 



 

DESENVOLVIMENTO 
 

Iniciamos pela avaliação motora, com o intuito de avaliar para elaborar coletivamente as intervenções 

dentro de uma perspectiva que colabore entre outros aspectos com a formação docente. Destes dados que 

subsidiaram o planejamento é possível realizar um delineamento das turmas avaliadas para, a partir da 

tabulação, definir as melhores práticas interventivas, e para os casos de queixas escolares de estudantes que 

apresentaram um rendimento inferior ao esperado para o ciclo em que se encontra. A avaliação motora é 

realizada nas turmas de Educação Infantil, 1º ano e grupo de alunos matriculados do 2º ao 5º ano que 

apresentaram queixas escolares, incluídos no Projeto Interventivo (PI). 

 

Todos os componentes das psicomotricidades podem ser aprimorados por meio da experiência 

motora, envolvem habilidades como: arremessar, correr, equilibrar, saltar, andar, que são de extrema 

importância na infância. Diante dessa compreensão, a escola é um ambiente que deve oportunizar a novas 

situações de desenvolvimento destas habilidades e propiciar meios diversos de resoluções de problemas 

envolvendo a criança em um movimento desafiador, em que ela irá aprimorar e desenvolver suas capacidades. 

 

Levando-se em consideração as particularidades de cada turma, e que cada criança utiliza sua 

totalidade de recursos internos e externos para compreender e decodificar a realidade dos ambientes em que 

convive, os fatores individuais, de cunho ambiental, cultural ou socioeconômico influenciaram para além dos 

aspectos da competência cognitiva. Visualiza que os componentes ligados à motricidade tiveram suas 

variações, porém há uma certa predominância de dificuldade na realização da motricidade ligada aos campos 

de organização corporal e temporal. A questão anteriormente levantada pelo grupo escolar – de que o 

desempenho motor necessita ser aprimorado a partir de experiências planejadas e direcionadas às habilidades 

que necessitam de serem desenvolvidas – confirmaram-se, sendo necessário aprimorar o trabalho na 

perspectiva de compreensão do processo de aprendizagem em sua inter-relação com as habilidades, 

competências cognitivas e percepto-motoras e psicomotoras das crianças. 

 

As atividades são planejadas para serem realizadas semanalmente com as turmas, com exceção das 

turmas de Educação Infantil e 1º ano, que realizam em uma frequência maior e integrada às atividades na rotina 

diária. 

 

A partir do foco formativo lateralidade cruzada, o planejamento das atividades tem como objetivo de 

intervir nos casos selecionados dentro da avaliação motora realizada no início do projeto. Ainda na questão 

da lateralidade cruzada os regentes das turmas participaram de formação com textos que reúnem estudos e 

opiniões de profissionais ligados ao tema: psicólogos, fisioterapeutas, profissionais da educação física entre 

outros. Discutimos a importância e necessidade de oferecer diferentes e variados estímulos, pois a questão da 

dominância integra funções cerebrais diretamente ligadas à aprendizagem humana, aquisição da linguagem, 

escrita e leitura que atingem diretamente o público atendido pela escola. Entre os tópicos discutidos tivemos: 

como intervir; problemas de aprendizagem; e atividades que podem favorecer a aprendizagem da criança. 

Nesse sentido e juntamente com a avaliação das atividades e desempenho da turma e de cada criança uma 

ficha avaliativa foi elaborada e disponibilizada aos docentes. 

 



 

Diante das informações colhidas no processo de realização e consolidação do projeto o planejamento 

foi fundamental para definir as estratégias, oferecer suporte ao trabalho docente, avaliar o percurso para realizar 

possíveis encaminhamentos e novos desdobramentos, redirecionando assim as dimensões pedagógicas 

previstas no projeto. 

 

Projeto de Autoestima: Nasci para Brilhar 
 

INTENCIONALIDADE 

 

“A Autoestima, a Criança e a Aprendizagem” (Artigo 25/04/2017- Adriana Aparecida dos Santos)  

 

"A opinião que o indivíduo tem de si mesmo está ligada ao seu desenvolvimento e aprendizagem. O 

autoconceito se desenvolve desde muito cedo na relação da criança consigo mesma e com os outros. No 

trabalho de autoestima com o aluno, o relaxamento e a automassagem são fundamentais, para que o princípio 

do "se sentir bem consigo mesmo", aconteça. " (Blog: Esa- Ensinar é saber amar) 

 

O público alvo do projeto são os estudantes que apresentam baixo rendimento escolar, repetências, 

defasagem de conteúdos, problemas emocionais, comportamentos inadequados (agressividade ou apatia) e 

inadaptação à escola e/ou a turma. As situações relatadas refletem diretamente no desempenho escolar e na 

autoestima dos estudantes. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A importância das relações interpessoais, da integração dos grupos, descoberta do seu próprio fazer e 

propósito, autovalorização e autoestima. Tais fatores influenciam na capacidade do ser humano de aprender, 

principalmente no período escolar. A construção das oficinas se destina a todos os estudantes da unidade 

escolar e com enfoque as crianças estão sendo encaminhada à Equipe de Apoio às Aprendizagens com 

queixas de agressividade ou apatia, repetências, defasagem, dificuldades acentuadas de aprendizagem, 

resultando em suspeitas de diagnósticos e transtornos funcionais. 

 

As oficinas tem como objetivo partilhar momentos de reflexões e encontrar soluções possíveis para 

situações de conflitos da vida diária, em sala de aula, na família, na comunidade, que possam estar refletindo 

em seus processos de aprendizagem e comportamentos inadequados.  

 

O enfoque das oficinas é trabalhar com os estudantes provenientes de famílias desestruturadas com 

conflitos emocionais e sentimentos depressivos. Tendo como fato gerador situações como a separação dos 

pais, novo relacionamento, negligência, abuso sexual, perdas ou mortes de familiares ou pessoas próximas. 

 

Tais comportamentos podem mascarar a realidade como uma dificuldade de aprendizagem acentuada, 

necessidades educacionais especiais e uma suspeita de um transtorno funcional (hiperatividade, dislexia, 

disgrafia e entre outros). Em todos os casos, há uma queda na autoestima dos estudantes 

 



 

Dessa forma, uma série de Oficinas de Autoestima vai proporcionar um caminho a ser seguido pela 

Equipe Pedagógica da unidade escolar e uma melhora na qualidade de vida da criança. Caso as situações de 

dificuldades de aprendizado persistirem, as oficinas passam a um ser instrumento de investigação 

psicopedagógica, com acompanhamento da família, do professor e, caso haja necessidade, um 

encaminhamento para parecer médico. Se for o caso, o estudante pode ter uma proposta de adequação 

curricular de acordo com as suas necessidades educacionais, realizada pela Equipe Pedagógica em conjunto 

com o professor regente.  

 

OBJETIVOS 
 

Trabalhar a afetividade, socialização, relações emocionais e os aspectos psicomotores, de uma maneira 

lúdica, visando resgatar autoestima e despertar o interesse do educando em aprender. Bem como, proporcionar 

condições para que todos os alunos sejam capazes de possuir autonomia, independência frente ao 

conhecimento construído socialmente, em sala de aula, e seu sucesso no seu processo de letramento. 

 

Realização de oficinas de autoestima, visam oportunizar aos estudantes atividades que possibilitem o 

conhecimento de si mesmo e dos demais participantes do grupo, a fim de elevar sua autoestima, para que 

desenvolva um convívio melhor, aprendizagem dentro de atividades de inclusão social, melhorando suas 

relações com o mundo, a família, a escola, a comunidade e consigo mesmo. 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

As Oficinas serão desenvolvidas com base em dinâmicas de trabalho mensalmente, sob a 

responsabilidade da Orientação Educacional e da Sala de Recursos. Primeiramente, planejada pela Equipe de 

Apoio às Aprendizagens, apresentada aos professores e em seguida início com os estudantes da unidade 

escolar.   

 

O Projeto de Autoestima: Nasci para Brilhar será executado no decorrer do ano letivo e as oficinas serão 

realizadas mensalmente, no horário de aula. Inicia-se na Entrada Pedagógica e dá continuidade em sala de 

sala com o apoio e empenho de cada professor regente. As oficinas são divididas em três tempos:  

▪ Relaxamento Inicial; 

▪ Dinâmica; 

▪ Fixação: Atividades pedagógicas, oralidade, expressão corporal, expressão artística 

produção/interpretação de gravuras, textos e dramatizações (de acordo com a dinâmica aplicada).   

 

A avaliação do Projeto Autoestima: Nasci para Brilhar será qualitativa e processual a cada oficina, no 

momento da Coordenação Coletiva será feita uma avaliação em conjunto com o professor e, também, com os 

estudantes serão realizadas uma autoavaliação periodicamente. 

 

 

 

 



 

Projeto Crianças Economistas 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Considerando o contexto da realidade da Comunidade Escolar e a dificuldade dos estudantes em 

compreender as relações matemáticas, foi proposto aos professores do 4º ano a inclusão de um projeto que 

visa desenvolver as habilidades matemáticas e a formação de estudantes que prezem por melhor controle e 

investimento financeiro. O Projeto Crianças Economistas foi inspirado no Projeto Pequenos Economistas, 

idealizado pela professora Márcia Maria Silva Santos em 2011. 

 

O projeto visa desenvolver e estimular a contagem, cálculo mental por meio do manuseio e 

conhecimento de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro. Diante ao cenário brasileiro de dificuldade 

em honrar os compromissos assumidos e formação de dívidas fora do orçamento familiar, observa-se a 

necessidade de intervenção da escola para formar estudantes capazes de melhorar a relação com o dinheiro.  

 

A poupança é uma forma de incentivar a economia de um montante para conquistar algo ou coisa de 

maior valor, sem se afundar em dívidas com altos juros. Começar a poupar desde de cedo é uma forma de 

incentivar a realizar projetos futuros, está preparado para situações de emergências, melhorar a qualidade de 

vida e conseguir mais descontos ao comprar algum produto.  

 
OBJETIVOS 

 

▪ Desenvolver um aprendizado lúdico das habilidades dos estudantes no processo de alfabetização 

matemática e incentivar o desenvolvimento da educação financeira. Conhecer o sistema monetário 

brasileiro aplicado aos conteúdos matemáticos desenvolvidos em sala de forma interdisciplinar.  

▪ Trabalhar com o estudante a importância de compreender o valor do dinheiro, como aplica-lo, o valor 

das coisas, formas de arrecadação, história e evolução da moeda, formas de pagamento e assim por 

diante.  

▪ Formar um estudante crítico que seja capaz de avaliar as opções de compras e investimento, podendo 

optar e fazer boas escolhas.  

▪ Construir reais valores com os estudantes, de forma a inibir o desenvolvimento da mídia que instiga o 

consumismo excessivo.  

 

DESENVOLVIMENTO 
 

O desenvolvimento do projeto é realizado pelo professor docente com o apoio da Equipe Pedagógica 

da escola de forma a contribuir com o processo de formação do estudante na educação financeira. O projeto é 

desenvolvido uma vez por semana, em um dia fixo a ser definido pelo professor.  

Seguiremos uma sequência didática das aprendizagens de forma a facilitar e consolidar as 

aprendizagens dos estudantes.  

 

 

 



 

 

Sequência Didática: 

▪ Preparação: Bilhete informativo às famílias explicando sobre o projeto.  

▪ Organização: separar um caderno pequeno, no qual será desenvolvido todo o projeto.  

▪ Sensibilização: orientar a turma de como será conduzido o projeto durante todo ano e conversar sobre 

a importância de poupar dinheiro no decorrer do ano.  

▪ Acordo de Arrecadação: Construção de um texto coletivo de comprometimento da turma com relação 

ao projeto e sugestão de passeios ou lanches que as crianças gostariam de desfrutar com a economia 

desse dinheiro em sala.  

▪ História da Moeda e surgimento do dinheiro: compreensão de escambo até a formação do Sistema 

Monetário atual.  

▪ Gastos Necessários, Supérfluos e Eventuais. 

▪ Formas de pagamento no Brasil (cartão, dinheiro, pix) 

▪ EXPLORAÇÃO SEMANAL:  

a. Pedir às crianças que apresentem o valor trazido para a contribuição. 

b. Registrar e explorar na tabela os valores separadamente: quantas moedas ou cédulas você trouxe 

e de qual valor? 

c. Registrar na tabela. Ao final dos registros das contribuições do dia, realizar as operações por 

colunas de valores e depois somar o total para conferir o valor arrecadado. 

d. Elaboração do gráfico: produzir gráficos de barras, colunas, setores por quantidade de 

contribuintes, valores arrecadados por dia ao final do mês, etc. 

e. Registrar os contribuintes do dia. Deixar as crianças sentirem o peso do cofrinho, passando de 

mão em mão. Problematizar o valor arrecadado formulando problemas matemáticos criados pelo 

professor ou pelas crianças, individual ou coletivamente. 

f. Trabalhar aspectos atitudinais conforme a atividade for sendo desenvolvida: honestidade, 

contribuição com o coletivo, importância da poupança para se adquirir bens, relação saudável com 

o dinheiro. 

▪ ATIVIDADES RELACIONADAS COM A SITUAÇÃO-PROBLEMA  

a. ANÁLISE E SISTEMATIZAÇÃO DO SISTEMA MONETÁRIO BRASILEIRO: moedas, cédulas, 

símbolos para registros, história do dinheiro. A exploração da temática pode ser realizada ao 

longo dos encontros e adequada e aprofundada de acordo com cada ano.  

b. ESTIMATIVAS DE ARRECADAÇÃO: registrar as estimativas de arrecadação final dos estudantes 

no início do ano, no meio e antes da abertura do cofre. 

c. TRABALHO COM ENCARTES: exploração de encartes de propaganda para análise de peso, 

tamanho, preço e utilidade dos produtos. Problematizar o que se poderia comprar do encarte com 

a arrecadação do dia. 

d. SITUAÇÃO-PROBLEMA: Produção de problemas matemáticos envolvendo o valor das 

arrecadações, encartes, construção de um mercadinho em sala, etc. 

e. ANÁLISE DA FINALIDADE DA POUPANÇA: após definida a finalidade da poupança, definir como 

será a concretização da finalidade, levantar orçamento necessário para concretizar o desejo da 

turma. 



 

▪ ABERTURA DO COFRE: 

a. Organizar os estudantes em grupos para fazer a contagem do dinheiro. 

b. Separar o dinheiro por valores. 

c. Entregar um valor para cada grupo para facilitar a contagem. 

d. Registrar as quantidades e realizar os cálculos para descobrir o total de cada grupo. 

e. Apresentar os valores conferidos pelos grupos. 

f. Realizar o cálculo final para ver a poupança. 

g. Conferir com os palpites que se aproximaram ou se distanciaram demais. 

h. Realizar trocas das moedas pelas maiores cédulas possíveis. 

▪ ARRECADAÇÃO X DESEJO: verificar se o valor arrecadado poderá subsidiar o que a turma desejou 

realizar. Organizar a utilização do valor arrecadado. 

▪ Visita ao Museu de Valores e Galeria de Arte do Banco Central   

 
Projeto de Leitura e Escrita 
 
JUSTIFICATIVA 

 

Diante ao contexto de pandemia do COVID-19, observou-se que os estudantes tiveram uma 

defasagem no processo de alfabetização. Dessa forma, vimos a necessidade em se adotar um projeto de leitura 

para estimular os estudantes a desenvolverem a criatividade, imaginação, trabalhar a memória, aprimorar o 

vocabulário, ajudar no desenvolvimento da alfabetização e da escrita, bem como aprofundar no conhecimento 

dos gêneros literários.  

 
OBJETIVOS 

 

▪ Despertar o interesse pela leitura de diversos gêneros textuais. 

▪ Estimular o acesso e a vivencia a diversos tipos de leitura.  

▪ Promover o desenvolvimento do vocabulário e a melhoria no processo de alfabetização. 

▪ Conhecer, identificar e construir diversos tipos de gêneros textuais presentes no Currículo em 

Movimento, de cada ano. 

▪ Diversificar o gênero textual trabalhado em sala de aula.   

▪ Desenvolver a habilidade de reconto, interpretação e senso crítico.  

 

DESENVOLVIMENTO 
 

O projeto é desenvolvido e planejamento durante as coordenações pedagógicas com os docentes e a 

Equipe Pedagógica da escola de forma a definir e planejar ações a serem desenvolvidas durante o ano letivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sequência Didática – Gêneros Textuais: 

▪ Preparação: Divisão dos Gêneros Textuais de acordo com o Currículo em Movimento, por ano: 

1º ANO 

Campos 1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

Vida cotidiana 
Listas, agendas, 
avisos, recados 

Receita, cardápios Bilhetes, convites 
Lendas, fábulas, 

mitos 

Vida pública  
Notícias, 

reportagens 
  

Práticas de 
pesquisa 

Enunciados de 
tarefas 

Relato de 
experimentos 

Quadros e gráficos Tabelas 

Artístico-literário  
Poemas, poemas 
visuais, canção 

Lendas, fábulas, 
mitos 

Tirinhas 

 

2º ANO 

Campos 1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

Vida cotidiana Agendas, listas Convites, receitas 
Bilhetes, regras de 

jogos e 
brincadeiras 

Cartas 

Vida pública 
Regras e 

regulamentos 
(combinados) 

Textos de 
campanhas de 
conscientização 

 
Notícias e 

reportagens 

Práticas de 
pesquisa 

Canção, poema Canção, poema 
Lendas, mitos, 
quadrinhos e 

tirinhas 
Contos de fada 

Artístico-literário 
Enunciados de 

tarefas escolares 
Gráficos e tabelas  Entrevistas 

 

3º ANO 

Campos 1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

Vida cotidiana 
Agendas, bilhetes, 

listas 
Convite, receitas 

 
Avisos, recados 

Regras de jogos e 
brincadeiras, cartas 

Vida pública Notícias 
Reportagens, 

regras e 
regulamentos 

Textos de 
campanhas de 
conscientização 

Estatuto da criança 
e do adolescente 

Práticas de 
pesquisa 

Enunciados de 
tarefas escolares 

Tabelas, gráficos 
Quadros, 

infográficos 
Verbetes de 
enciclopédia 

Artístico-literário Poemas, canção Fábulas, contos Lendas, mitos 
Cordéis, 

quadrinhos 

 

2º BLOCO 

Campos 1º bimestre 2º bimestre 3º bimestre 4º bimestre 

Vida cotidiana  Diário 

Piada, Anedota, 
Propaganda, 

Frases de 
parachoque 

 

Vida pública Relato histórico 
Texto jornalístico, 

Entrevista 
 

Carta de 
reclamação 

Práticas de 
pesquisa 

Relato histórico   Artigo de opinião 

Artístico-literário 
Biografia, 

Romanceada, 
Fábula 

Texto jornalístico, 
Entrevista 

História em 
quadrinhos, 

Contos, Paródia 
Crônica 

 
▪ Organização: Separação do gênero textual que será trabalhado durante todo mês e separação de um 

caderno ou portifólio para o acompanhamento da evolução das produções textuais do estudante.  

▪ Leitura Compartilhada: Ampliar o repertório dos estudantes com a leitura de diversos textos do gênero 

textual.  



 

▪ Conceituação: Avaliar o conhecimento prévio dos estudantes sobre o gênero textual, organizar e 

sistematizar o conhecimento sobre o gênero, com estudo detalhado de seus elementos e características.  

▪ Produção Textual Coletiva: esse momento propicia aos educandos colocarem em prática seus 

saberes acerca da língua e do gênero estudado, é necessário colocar aquilo que se sabe para se 

conflituar com aquilo que é necessário aprender. O trabalho em grupo oportuniza diversas 

manifestações de saberes. Inicia-se através da organização de um roteiro de produção dos aspectos 

do gênero, coletivamente, para ajudar a criança a esquematizar o que é necessário para a produção, e 

é também nesse momento que se reflete acerca da escrita, sua convenção e estrutura do texto 

abordado; 

▪ Produção Textual Individual: é um momento de evidenciar o que aprendeu sobre o gênero e sobre os 

aspectos da língua, o professor propõe que produzam individualmente o gênero proposto, bem como 

coletivamente também constrói um roteiro de apoio; 

▪ Reestruturação Textual: após a produção individual, o professor analisa as produções e escolhe uma 

para fazer a reestruturação juntamente com a turma. A escolha dá-se pela necessidade, pela incidência 

de dificuldade tanto com o gênero quanto a familiarização com a escrita. A reestruturação é realizada 

coletivamente, o tempo é determinado pelo professor, abordando um aspecto da língua de cada vez, 

observando a necessidade da turma. 

 

Sequência Didática - Leitura: 

▪ Preparação: separação de livros de acordo com a cada ano e construção da caixa de literatura para 

exploração do professor dentro de sala de aula.  

▪ Organização: Divisão das turmas para visitação à biblioteca da escola.  

▪ Abertura do projeto: História no pátio, distribuição de uma caixa por turma para o incentivo à leitura e 

exploração dos livros na sala de aula.  

▪ Momento na biblioteca: Visita de 40 min para exploração do ambiente de acordo com o planejamento 

do professor e empréstimos de livros com devolução na próxima semana.  

▪ Empréstimo de livros: O estudante leva o livro para a casa, aprecia a leitura e realiza o preenchimento 

da ficha literária. 

▪ Apresentação em sala da história: a cada semana ser oportunizado uma apresentação por aluno para 

trabalhar a oralidade e a compreensão do texto.  

 
Projeto Criança e a Natureza 
 
JUSTIFICATIVA 

 

No intuito de colaborar tanto para as reflexões e ações sobre o uso da terra, bem como para as 

atividades práticas e construção do laboratório vivo, a turma do 5º ano apresentou a proposta de construção de 

uma horta suspensa. O projeto se iniciou com leitura e do trabalho com o livro: “Tico e a Agrofloresta” de Débora 

Paiva e a compreensão do conceito de agrofloresta. Os alunos são incentivados a cultivar hortaliças para serem 

consumidas na merenda escolar.  

Educação do Campo deve proporcionar aos educandos vivências de 
apropriação e integração com a natureza, cultura e todos os aspectos 
que circundam a vida do campo. (DISTRITO FEDERAL, 2021, pág. 156) 

 



 

 

OBJETIVOS 
 

▪ Proporcionar aos estudantes a vivência e o contato direto com a natureza; 

▪ Oportunizar momento da descoberta do plantio, manejo e cuidado com o solo; 

▪ Promover a responsabilidade social do grupo de estudantes; 

▪ Construir com os estudantes um laboratório vivo de conhecimento, bem como proporcionar uma 

produção sustentável e fonte de alimentação saudável. 

▪ Desenvolver a coordenação motora e a socialização entre os estudantes.  

 

DESENVOLVIMENTO 
 

O projeto se inicia em sala com a leitura do livro, discussão sobre a construção de uma horta e incentivo 

a um trabalho colaborativo para montagem do canteiro. O estudante acompanha todo o processo do cultivo da 

horta desde da construção até a colheita, realizando o registro das fases da plantação.  

 

Sequência Didática: 
 
▪ Leitura compartilhada do livro: “Tico e a Agrofloresta” de Débora Paiva 

▪ Roda de conversa: A importância da agroflorestal e a sustentabilidade das produções. O que é horta, 

para que serve, quais alimentos podemos plantar, como tratar a terra, como fazer rega da horta, cuidado 

com a horta, etc. 

▪ Organização: recolher e organizar o material para a construção da horta (garrafas pet, arame, terra, 

adubo, sementes). 

▪ Exploração do local e construção: definição do espaço, instrumentos que serão utilizados e construção 

da horta suspensa. 

▪ Preparação da terra: afofar a terra, desmanchando os torrões e molhando.  

▪ Plantação: escolha das sementes, plantio, rega e identificação do canteiro. 

▪ Acompanhamento da plantação: Observação do crescimento, rega da horta e limpeza do canteiro.  

▪ Colheita: colheita das hortaliças e entrega às merendeiras.  

▪ Registro semanal: referente ao crescimento da planta, data da visita, atividade feita, desenho e 

avaliação.  

 

Projeto Interventivo  
 
JUSTIFICATIVA 
 

O presente projeto tem por objetivo principal delinear as ações de intervenção para as aprendizagens 

dos alunos que apresentem maiores dificuldades. Não é objetivo deste projeto homogeneizar qualquer turma, 

mas prover os estudantes de habilidades de letramento suficientes para o sucesso escolar. O caminho a seguir 

é para garantir que todos os estudantes da escola tenham sucesso na aprendizagem e diminuir a reprovação 

como um recurso para esse fim. 

 

De modo geral, o nível de rendimento das turmas diminuiu e podemos observar que com o ensino 



 

remoto, o processo de alfabetização não atingiu a escola como um todo. Alguns estudantes não tiveram acesso 

ao ensino e ficaram à mercê da realização de atividades impressas. Como consequência, temos turmas de 2º 

ano ao 5º ano com uma diversidade de níveis começando do pré-silábico até alfabético e com o conhecimento 

bem abaixo da expectativa esperada para o ano. Apenas o 1º ano iniciou o 1º bimestre com o nível de 

aprendizagem adequada, observando-se que em sua quase totalidade era composto por estudantes vindos 

diretamente do lar.  

O Projeto interventivo é um projeto específico que parte de um 
diagnóstico e consiste no atendimento imediato aos estudantes 
que, após experimentarem todas as estratégias pedagógicas 
desenvolvidas nas aulas, ainda evidenciem dificuldades de 
aprendizagem (DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 45) 

 

O Projeto Interventivo visa priorizar o atendimento aos estudantes que estão com alto nível de 

defasagem escolar, com o objetivo de trabalhar em conjunto com o professor regente e minimizar os impactos 

causados nas aprendizagens das crianças. O interventivo conta com o apoio dos profissionais fora de regência 

de classe (diretora, vice-diretora e coordenadora) para melhoria do rendimento escolar dos estudantes.   

 
OBJETIVOS 
 

▪ Oportunizar aos estudantes com dificuldades de aprendizado novas possibilidades de avanço, por meio 

de atendimento individual. 

▪ Incluir rotina o atendimento ao estudante, duas vezes na semana por 1h de duração. 

▪ Aprimorar o letramento e a alfabetização dos alunos com dificuldades. 

▪ Planejar e executar atividades individuais de acordo com as necessidades educativas evidenciadas. 

▪ Valorizar a avaliação formativa, processual, reflexiva e investigadora. 

 

DESENVOLVIMENTO 
 
O Projeto Interventivo é uma estratégia que consiste de atendimento individualizado, realizado em 

ambiente externo à sala de aula, e pode envolver pequenos grupos de até cinco crianças, embora quanto menor 

o número, melhor. 

 

Procedimentos de Intervenções Individualizadas 

Planejamento 

▪ É realizado um diagnóstico da turma e juntamente com a professora são 

selecionados os estudantes com defasagem escolar grave.  

▪ Elabora-se uma sequência didática ou atividades pontuais para uso em 

horários dentro da rotina em dias específicos.  

▪ Define-se o responsável pelas aulas, priorizando os profissionais fora de 

regência de classe (diretora, vice-diretora e coordenadora). 

Execução 

▪ Definem-se dias e horários (terça-feira e quarta-feira – Matutino: 8h às 9h 

e Vespertino: 16h30 às 17h30). 

▪ A Equipe Pedagógica conscientiza os estudantes do funcionamento da 

estratégia, para evitar preconceitos e julgamentos indevidos dos 

participantes. 



 

▪ A Equipe Gestora define espaços de atuação. (Sala dos professores e 

corredor lateral da Biblioteca) 

Avaliação 

▪  Durante as coordenações coletivas, no espaço reservado semanalmente 

para avaliação e planejamento dos reagrupamentos, analisa-se a 

necessidade de continuidade ou de encerramento da estratégia, a partir da 

aprendizagem demonstrada pelos estudantes. 

▪  Repetem-se os testes previstos no item de planejamento. Diagnóstico do 

Letramento da turma e programam-se novas atividades com prazo definido. 

 
Reagrupamento 
 
JUSTIFICATIVA 

 

Ação proposta para as turmas de 1º ao 5º ano que consiste em criar situações pedagógicas que 

favoreçam a aprendizagem dos estudantes e um avanço no processo de alfabetização. Utilizaremos dois tipos 

de reagrupamento: o intraclasse e o interclasse. Uma parte metodológica é comum a ambos, que descrevemos 

abaixo. A parte específica de cada uma listaremos mais à frente. 

 
O Reagrupamento é uma estratégia de trabalho em 
grupo, que atende a todos os estudantes, permitindo o 
avanço contínuo das aprendizagens a partir da 
produção de conhecimentos que contemplem as 
possibilidades e necessidades de cada estudante, 
durante todo o ano letivo. Possibilita a mediação entre 
pares, pois os próprios estudantes auxiliam uns aos 
outros, na socialização de saberes e experiências. 
(DISTRITO FEDERAL, 2014, p. 56) 

 
Tanto alunos da própria escola quanto transferidos têm apresentado dificuldades significativas em 

leitura e escrita. No contexto atual do grupo de docentes, há a vontade de mudar esse quadro e oferecer mais 

oportunidades para os alunos que mais precisam. Observa-se uma dedicação e empenho do grupo em fazer o 

Reagrupamento funcionar e beneficiar os estudantes.  

 

O seguinte projeto se ampara em dois eixos principais: reagrupamento intraclasse na turma do 1º ano 

e 3º ano e reagrupamento interclasse para todas as turmas de acordo com nível de escrita.  

 
OBJETIVOS 
 

▪ Oportunizar aos estudantes com dificuldades de aprendizado novas possibilidades de avanço, por meio 

de formação de grupos para atendimento da real necessidade de alfabetização.  

▪ Incluir rotina de avaliação coletiva dos estudantes do bloco durante o espaço de coordenação 

pedagógica. 

▪ Valorizar a avaliação formativa, processual, reflexiva e investigadora. 

▪ Realizar reagrupamento interclasse com todas as turmas, priorizando a divisão de turmas pelos 

respectivos níveis: pré-silábico, silábico sem valor sonoro, silábico com valor sonoro, silábico-alfabético, 

alfabético inicial e alfabético avançado. 

▪ Efetivar reagrupamento intraclasse nas turmas com disponibilidade de monitor ou educador social 



 

voluntário com o apoio da Equipe Pedagógica. 

▪ Garantir letramento adequado a todos os estudantes de todas as turmas. 

▪ Qualificar o trabalho com foco em competências e habilidades, conforme organização curricular. 

 
DESENVOLVIMENTO 
 

Diagnóstico do Letramento da Turma 

Teste da 
Psicogênese da 

Escrita 

▪ Uma história comum é contada para todas as turmas. 

▪ A coordenação pedagógica oferece um formulário modelo ao qual a 

professora pode aderir se quiser. Caso deseje fazer um registro diferente, a 

professora pode utilizar a forma que preferir, desde que contemple o 

diagnóstico e análise dos níveis de escrita mencionados nos objetivos 

específicos deste projeto. 

▪ O teste da Psicogênese da Escrita é aplicado no BIA (1º ao 3º ano) e no 2º 

Bloco (4º a 5º ano).  

Teste de Leitura 

▪ Os textos são específicos de cada turma, mas escolhidos na coordenação 

coletiva. 

▪ Cada professora é livre para determinar a forma que medirá, se numa aula 

regular, se em grupos menores, por exemplo; mas um formulário de registro é 

comum a todas as turmas. 

Produção de texto 
– quando possível 

e adequada ao 
nível da turma. 

▪ Recomenda-se trabalhar o gênero reconto da história escolhida 

▪ No 1º ano se a professora quiser tentar, incentiva-se. Mas a princípio é feito 

apenas o teste da psicogênese da escrita. 

▪ Todas os demais anos realizam o teste. 

 
Ações específicas do reagrupamento intraclasse 

 

Neste primeiro tipo de reagrupamento, detectamos que para que ele funcione bem é preciso que a 

professora da turma tenha apoio dentro do próprio ambiente da sala de aula, do contrário torna-se prejudicado, 

já que a realidade da escola é de turmas muito cheias, o que dificulta o trabalho em grupo com crianças.  

 

Nas turmas em que houver disponibilidade de monitor ou educador social voluntário haverá 

reagrupamento intraclasse desde que, evidentemente, os estudantes apresentem necessidade específica. 

  

O início e final do reagrupamento intraclasse difere do interclasse. No caso do primeiro, depende da 

necessidade da turma, enquanto o segundo é agendado anualmente independentemente de solicitação do 

professor.  

 

A estrutura prática do reagrupamento se dá de forma simplificada, pela ordem de ações a seguir. 

 

 

 

 



 

 

Procedimentos de reagrupamento intraclasse 

Planejamento 

▪ Junto com a coordenação pedagógica, a professora lista os alunos com 

dificuldades e que precisam de atividades diferenciadas. 

▪ Elabora-se uma sequência didática ou atividades pontuais para uso em 

horários dentro da rotina em dias específicos. 

Execução 

▪ Definem-se dias e horários, e prazo esperado. 

▪ A professora conscientiza os estudantes do funcionamento da estratégia, 

para evitar preconceitos e julgamentos indevidos dos participantes. 

▪ A professora age com toda a turma e conta com a ajuda do monitor ou 

educador social voluntário, respeitando os limites de ação destes. 

Avaliação 

▪ Durante as coordenações coletivas, no espaço reservado semanalmente para 

avaliação e planejamento dos reagrupamentos, analisa-se a necessidade de 

continuidade ou de encerramento da estratégia, a partir da aprendizagem 

demonstrada pelos estudantes. 

▪ Repetem-se os testes previstos no item Diagnóstico do Letramento da turma 

e programam-se novas atividades com prazo definido. 

 

Ações específicas do reagrupamento interclasse 
 

O interclasse, participam todas as turmas do BIA e 2º bloco, cada um em seu turno com objetivo de 

distribuir os alunos por níveis de escrita para trabalhar de forma mais estratégica e específica. 

Procedimentos de reagrupamento interclasse 

Planejamento 

▪ Junto com a coordenação pedagógica, são elencados todos os estudantes 

do bloco e seus respectivos níveis. 

▪ Todas as crianças são classificadas pelos níveis a seguir: PS - Pré-silábico, 

SSVS - Silábico sem valor sonoro, SCVS - Silábico com valor sonoro, SA - 

Silábico-alfabético, ALF1 - Alfabético inicial, ALF2 - Alfabético avançado. 

▪ Para cada nível é criada pelo menos uma turma. Participam do 

reagrupamento as 04 professoras, a coordenadora, diretora e vice-diretora.  

▪ A escolha de cada professor para cada nível é feita por afinidade pessoal. 

Caso não haja consenso, a escolha é feita por sorteio. 

▪ O planejamento e avaliação do reagrupamento interclasse é feito sempre na 

coordenação coletiva. 

Execução 

▪ É definido um dia da semana para realização do reagrupamento, com 

exceção das coordenações coletivas. Pode ser realizado no dia das 

coordenações individuais, desde que em horário diferente. 

▪ A duração é de 1 hora até 1 hora e meia. 

▪ O primeiro dia é especial, há uma atividade no pátio, com leitura e 

dramatização pelos professores. Neste momento os estudantes também 

conhecem o professor com o qual ficarão. 



 

▪ A cada quatro encontros são realizados novos testes, mas os estudantes 

podem mudar de sala assim quem mudarem de nível, sem necessidade de 

esperar esse prazo, desde que diagnosticados novamente de forma 

individual. 

Avaliação 

▪ Durante as coordenações coletivas, no espaço reservado semanalmente 

para avaliação e planejamento dos reagrupamentos, analisa-se a 

necessidade de continuidade ou de encerramento da estratégia, a partir da 

aprendizagem demonstrada pelos estudantes. 

▪ Pode ocorrer o encerramento do reagrupamento caso não seja possível 

disponibilizar espaços para as turmas. Por exemplo, se há um número muito 

grande de alunos alfabéticos, o que indica que o número de alunos em níveis 

menores diminuiu. 

▪ Quando há poucos alunos pré-silábicos ou silábicos, parte-se para a 

estratégia de intervenção individual. 

 

Projeto para servidor readaptado – Biblioteca Nelma Brasileiro 
 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO 

▪ Estimular o interesse 

dos estudantes pelo 

mundo da leitura. 

▪ Promover junto a 

equipe de professores e 

estudantes o acesso ao 

espaço da biblioteca. 

▪ Desenvolver momentos 

de contação de 

histórias que agregam 

com conteúdo 

trabalhado em sala.  

▪ Organizar o espaço e controle de entrada e 

saída dos livros para atendimento do 

Projeto de Leitura e Escrita.  

▪ Organização, cuidado e catalogação dos 

livros da biblioteca.  

▪ Atendimento aos estudantes para 

empréstimos de livros.  

▪ Organização das turmas para acesso à 

biblioteca.  

▪ Preparação, organização e registro dos 

livros que serão disponibilizados para os 

professores em sala.  

▪ Construção de um acervo para os 

professores com os livros mais utilizados 

em suas práticas pedagógicas. 

▪ Recebimento, organização, separação dos 

livros didáticos recebidos no início do ano.  

▪ Solicitação e controle da reserva técnica 

dos livros.  

Hélio Tavares da 

Silva 

O processo de 

avaliação é 

durante o ano 

todo em 

colaboração com 

os estudantes, 

professores, 

coordenação 

pedagógica e 

equipe gestora. 

 
  



 

 
Projeto Cultura da Paz 
 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO 

▪ Respeitar a 

diversidade de 

opiniões.  

▪ Valorizar do diálogo, 

da cooperação e 

respeito ao outro.  

▪ Acender a solução 

pacifica dos conflitos.  

▪ Prover a liberdade de 

expressão e opinião. 

▪ Fortalecer o vínculo 

entre os pares e a 

coletividade 

▪ Leitura Compartilhada no pátio sobre 

temas relacionados a diversidade 

cultural, bullying, diversidade racial, 

inclusão dos alunos especiais,  

▪ Mediação de conflitos por meio do 

diálogo individual ou em grupo com 

práticas à reflexão e soluções a serem 

praticadas, com o objetivo a 

minimização e eliminação da 

violência.  

▪ Acolhimento e empatia nos 

atendimentos aos estudantes e 

professores.  

▪ Roda de conversa nas turmas 

disponibilizando um momento de 

escuta aos estudantes.  

▪ Professores 

▪ Coordenação 

Pedagógica 

▪ Orientação 

Educacional 

▪ Equipe 

Gestora 

O processo de 

avaliação é durante o 

ano todo em 

colaboração com os 

estudantes, 

professores, 

coordenação 

pedagógica e equipe 

gestora. 

 
  



 

 
Projeto Plenarinha 2022 – Educação Infantil e 1º ano  
 

OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES 
PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 
AVALIAÇÃO 

▪ X PLENARINHA - 

Criança arteira: faço 

arte, faço parte. 

▪ Proporcionar as 

crianças descobertas 

lúdicas.  

▪ Aflorar a criatividade e 

a imaginação das 

crianças.  

▪ Valorizar a 

experimentação 

artística dos 

estudantes.  

▪ Semana do brincar: contação de 

histórias, trabalho corporal com ritmos 

musicais, brincadeiras infantis, 

construção de brinquedos com 

recicláveis.  

▪ O tema “Criança arteira: faço arte, 

faço parte” está disposto nas 

atividades cotidianas de sala.  

▪ Desenvolvimento da identidade da 

criança como parte do contexto social 

e escolar.  

▪ Construção de momentos que 

desenvolvam a liberdade de criar, 

recriar e experimentar.  

▪ Atividades de leitura e arte que 

contribuem para ativar a imaginação 

das crianças.  

▪ Experimentação de comidas próprias 

da culinária local.  

▪ Atividades lúdicas ao ar livre e em 

contato com a natureza. 

▪ Apreciação da arte e o seu 

desenvolvimento.  

▪ Linguagem artística produz formas de 

expressão e de comunicação de 

ideias e sentimentos como teatro, 

dança, música, artes visuais, cantigas 

de roda/populares, artesanato, folias, 

catira, contação de causos, culinária 

típica e relação criativa com a 

natureza. 

▪ As atividades são desenvolvidas em 

sala associando o tema da plenarinha 

com o currículo em movimento da 

Educação Infantil e 1º ano. (Apêndice 

G - Organização Curricular) 

▪ Professores 

▪ Coordenação 

Pedagógica 

▪ Equipe 

Gestora 

O processo de 

avaliação é durante o 

ano todo em 

colaboração com os 

estudantes, 

professores, 

coordenação 

pedagógica e equipe 

gestora. 



 

Apêndice F – Avaliação Institucional 

 

Este relatório é parte integrante do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Escola Classe Lobeiral. A 

última Avaliação Institucional foi realizada no dia 13/04/2019 e contou com a participação de pais, alunos, 

professores e trabalhadores da escola, de todos os segmentos e vínculos empregatícios (merendeiras, 

auxiliares de limpeza, secretaria, apoio e vigilância). Houve três momentos: apresentação, avaliação por grupos 

e plenária. A próxima Avaliação Institucional está programada para acontecer no ano de 2022.  

 

Na apresentação foram dados os parâmetros a serem seguidos, em especial: manter o foco na 

instituição e seus processos e não em pessoas individuais; ficar à vontade para elogiar e criticar; formar grupos 

heterogêneos com participantes de todos os segmentos em cada um deles. Para cada pergunta havia a opção 

de marcar a cor verde (sim), vermelho (não) e laranja (depende), e um espaço para textos de sugestão, crítica 

ou explicação. 

 

Na fase de avaliação cada grupo recebeu um formulário de uma dimensão a ser analisada, com um 

relator escolhido entre eles para conduzir as questões. 

 

Na plenária, todos os grupos foram reunidos e de forma breve, focada nos pontos marcados de 

vermelho ou laranja. Todos eram perguntados se concordavam ou não com a avaliação feita pelos outros 

participantes e as divergências foram todas anotadas. 

 

Para o ano de 2022, a avaliação institucional será reformulada com a Comunidade Escolar.  

 

  



 

Apêndice G - Organização Curricular 

 

“A organização do trabalho pedagógico da escola é imprescindível. A utilização de estratégias didático-

pedagógicas deve ser desafiadora e provocadora levando em conta a construção dos estudantes, suas 

hipóteses e estratégias na resolução de problemas apresentados. O Conselho de Classe preferencialmente 

participativo, análise das aprendizagens para reorganização da prática docente, formação continuada na 

escola, coordenação pedagógica como espaço e tempo de trabalho coletivo, entre outros, constituem-se como 

aspectos fundamentais para essa construção.” (CURRÍCULO EM MOVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS, pág.8). 

 
O que é o Sistema de Avaliação Interno da EC Lobeiral? 

É uma avaliação diagnóstica que recolhe informações baseadas nos objetivos de aprendizagem para 

o 1º e 2º blocos dos Anos Iniciais. Tem como principais objetivos avaliar o desempenho dos estudantes nas 

expectativas de aprendizagem previstas para cada ANO e reorganizar a prática pedagógica para este fim. 

 

Organização Curricular: é definido O QUE será ensinado, ou seja, quais são os objetivos de 

aprendizagem para cada ano em cada período letivo, subdividido por bimestres ou trimestres. 

 

Quais os documentos norteadores? 

O Currículo em Movimento do Distrito Federal - Anos Iniciais; Organização Curricular, Ensino 

Fundamental, 2º ciclo – Anos Iniciais, Ano: 2022; a Base Nacional Comum Curricular – BNC; o Pacto Nacional 

pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC, além de matrizes de referência do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica - SAEB, da Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA, bem como matrizes do recente 

Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal - SIPAEDF. 

 

OBJETIVO 

Avaliar as turmas dentro de uma temporalidade que proporcione uma análise das aprendizagens para 

reorganização da prática pedagógica docente, planejamento das atividades a serem desenvolvidas primando 

pelo trabalho coletivo nos espaços de coordenação e subsidiar a formação continuada e o aperfeiçoamento 

dos processos de planejamento e avaliação com vistas a uma melhoria continuada da aprendizagem. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Diante a nova Organização Curricular, Ensino Fundamental, 2º ciclo – Anos Iniciais, Ano: 2022; a EC 

Lobeiral está realizando a reanálise da distribuição das habilidades e as adequações necessárias de acordo 

com as aprendizagens da turma. O novo cenário de aulas presenciais, após um ciclo de aulas remotas, vimos 

a necessidade de revisitar bimestralmente as habilidades adquiridas pelos nossos estudantes e traçar novas 

estratégias de modo ao avanço e melhoria no processo de ensino-aprendizagem.  

 

 

 

 



 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

CAMPOS DE 
EXPERIÊNCIA 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

O EU O OUTRO E 
NÓS 

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

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

▪ Ampliar as relações interpessoais, 
desenvolvendo afeto, atenção, limites e atitudes 
de participação e cooperação. 

▪ Demonstrar valorização das características de 
seu corpo (cor dos olhos, cabelos, pele) e 
respeitar as características dos outros (crianças 
e adultos) com os quais convive. 

▪ Compreender que as regras são passíveis de 
questionamento, discussão e reformulação entre 
os elementos do grupo. 

▪ Desenvolver o senso de resiliência (saber 
perder, saber ganhar, aceitar a opinião das 
outras pessoas, reconsiderar seu ponto de vista). 

▪ Vivenciar rotinas: organização dos tempos, 
espaços e materiais, de modo a constituir, 
gradualmente, sua autorregulação e autonomia. 

▪ Reconhecer sua imagem no espelho e em 
diferentes fotografias. 

▪ Identificar e utilizar diferentes possibilidades de 
comunicação com as pessoas do convívio social, 
respeitando e negociando as regras sociais. 

▪ Reconhecer as diferenças culturais, 
estabelecendo relações de aprendizagem 
mútua, respeito e igualdade social. 

▪ Participar de celebrações das datas 
comemorativas numa perspectiva cultural e 
supra religiosa, cultivando e fortalecendo valores 
como solidariedade e respeito. 

▪ Passear, observar e discutir acerca das 
características das imediações da instituição de 
Educação Infantil. 

Atividade de relaxamento: Ela começa com uma 
roda envolvendo todo o grupo. Posteriormente, as 

crianças se reunirão em pares ou trios para 
massagearem umas às outras ou individualmente, 

caso prefiram ter este momento sozinhas. É 
interessante deixar um espaço livre de móveis 
para organizar este momento da massagem. 

 
É possível observar atenção, cuidado e respeito 
com o outro na interação entre eles? As crianças 

se organizam de forma a garantir a experiência de 
cada uma com a massagem? Como lidam com os 

conflitos? 

Vídeo: Saber perder e saber ganhar- 3 palavrinhas 
Mini Depois de passar o vídeo para as crianças, 
aplicar alguma atividade que possam vivenciar o 

que aprenderam no vídeo. 
Obs.: No fim do vídeo observar que se fala de uma 

parte da bíblia (evitar de colocar essa parte). 

 
 

ATIVIDADE COM ESQUEMA CORPORAL 

 
Cara de quê? Brincadeira com Música Estátua 
Diferente- Tio Ricardo; Bom Dia, Como Vai? - 
Música Infantil; Música: O meu amigo eu vou 

respeitar. Músicas: A letra da música está digitada 
no Telegram 

 

CORPO GESTOS E 
MOVIMENTOS 

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

▪ Demonstrar controle e adequação do uso de seu 
corpo em brincadeiras e jogos, na escuta e 
reconto de histórias, em atividades artísticas, 
entre outras. 

▪ Criar movimentos, olhares e mímicas em 
brincadeiras, jogos e atividades artísticas como 
dança, teatro e música. 

▪ Coordenar suas habilidades manuais no 
atendimento adequado a seus interesses e 
necessidades em situações diversas. 

▪ Reconhecimento progressivo do próprio corpo 
em brincadeiras, jogos e demais atividades, 
assim como na interação com os outros. 

▪ Reconhecer, observar e nomear as diversas 
expressões corporais, possibilitando a 
familiarização com a imagem de seu próprio 
corpo refletida no espelho. 

ZUMBALALUMBA – Brincadeira musical para 
esquema corporal -educação infantil (Tio Marcelo) 

 
Atividade musical: Barulhinho do Tum Tum. 

Música na educação infantil com a Turminha do 
Tio Marcelo 

 



 

▪ Reconhecer e valorizar as conquistas corporais 
e a dos colegas em diversas situações. 

▪ Criar e compartilhar situações que envolvam 
movimentos, com outras crianças e com adultos. 

▪ Reconhecer e nomear as sensações e ritmos 
(rápido, lento, forte, fraco...) por meio de 
movimentos corporais associados a diferentes 
sons. 

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

▪ Identificar e compartilhar situações que 
exercitem os músculos da face por meio de 
brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer caretas 
diversas; assoprar apitos, línguas de sogra, 
penas, chama de vela, balão de ar; mastigação; 
imitar os sons produzidos pelos animais; fazer 
bolhas de sabão; jogar beijos etc.). 

▪  
▪ Participar, em diferentes espaços, de situações 

com obstáculos, por baixo e por cima de 
diferentes objetos, em caminhos marcados no 
chão, escalando, equilibrando com um ou os dois 
pés. 

▪  
▪ Dominar o equilíbrio corporal em diferentes 

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

▪ Participar e ampliar suas diversas formas de 
comunicação (gestual e verbal). 

▪ Reelaborar as brincadeiras e jogos, incluindo a 
criação de outros gestose regras, em 
substituição e acréscimo aos tradicionais. 

▪ Realizar atividades com materiais diversos e de 
variados tamanhos para desenvolver a 
coordenação motora fina que envolva ações de 
alinhavar, traçar, contornar vários tipos de 
papéis, empilhar, encaixar, rosquear, pinçar, 
recortar, colar, pintar, modelar com massa ou 
argila, montar quebra-cabeças, manipular grãos 
diversos etc. 

▪ Dialogar e expressar as observações e 
sensações do próprio corpo em passeios a pé, 
na própria instituição e/ou nas proximidades. 

▪ Demonstrar as habilidades de caminhar, correr, 
saltar, saltitar, pular, escorregar, rolar etc., 
visando à orientação espacial e à lateralidade, 
por meio de brincadeiras, jogos, ginásticas, 
danças etc. 

 
Cuidado com o outro, equilíbrio corporal e 

socialização. 

 
Brincadeira de coordenação motora grossa e 

competição. 

 
Esta atividade das pegadas pode ser realizada 

com o calçado das crianças. Na frente da sala da 
Rosana (sala de recursos) tem as pegadas no 

chão. 

 
 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E FORMAS 

▪ Valorizar e criar produções artísticas individuais 
e 

▪ coletivas em suas respectivas linguagens. 
▪ Expressar-se livremente, por meio de desenhos 

e pinturas, verbalizando o significado de sua 
produção.  

▪ Manusear e experimentar materiais diversos 
(jornais, papel, papelão, embalagens, objetos, 
dentre outros) em diferentes planos, texturas e 
espaços, criando objetos artísticos. 

▪ Reconhecer as cores primárias e secundárias. 
▪ Identificar sons e suas diversas fontes sonoras, 

por meio de jogos de escuta atenta/cabra-cega, 
caixa surpresa, o que é o que é, dentre outros. 

▪ Cantar de modo livre e direcionado, em variados 
momentos do cotidiano, observando a maneira 
mais confortável de cantar, de acordo com sua 
voz (adequação do tom da música). 

▪ Perceber a pulsação rítmica – tempo forte da 
música e da palavra, utilizando sons corporais e 
objetos do cotidiano para a marcação do tempo 

▪ forte ao escutar e cantar cantigas e músicas 
diversas, ao participar de jogos musicais 
corporais e de brincadeiras cantadas. 

Música: Pequenos Atos - Tchutchuê 
Trabalho corporal direcionado, repertório de 

memória. 

 
Sugestão de vídeo: A batalha das cores 

 
Cores primárias: Antecipadamente, solicitar aos 

pais que enviem algum objeto/ brinquedo que seja 
de cor primária (especificar em bilhete ou no 

WhatsApp). 



 

▪ Criar e decodificar registros sonoros utilizando 
seu próprio código de diferentes formas como o 
grafismo, pinturas e colagens. 

▪ Participar de atividades com músicas usadas 
como fundo para a formação de repertório de 
memória e realização de trabalho corporal livre e 
direcionado. 

▪ Criar livremente utilizando diversos materiais 
(lápis; gizão de cera; canetas grandes; papéis de 
tamanhos, cores, texturas e formatos variados; 
colas líquidas e em bastão; tintas variadas, de 
pintura a dedo, com pincéis grandes, grossos e 
finos; entre outros), expressando sua arte por 
meio de desenho, pintura, colagem, escultura, 
modelagens. 

▪ Criar livremente figuras humanas, de animais, de 
objetos e de cenas por meio de desenhos, 
pinturas, colagens e modelagens, 
contextualizando-as intencionalmente. 

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

▪  
▪ Imitar e criar gestos, sons e movimentos 

corporais de outras crianças, adultos e animais 
em brincadeiras, contação de histórias e 
dramatizações. 

▪ Experimentar intencionalmente a expressividade 
(triste, alegre, bravo), por meio de jogos e 
brincadeiras teatrais, utilizando bonecos e 
máscaras. 

▪  
▪ Explorar, vivenciar e organizar movimentos 

corporais por meio de vários tipos de sons e 
músicas de diversos estilos e culturas. 

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

 
Este livro tem na escola e em PDF (no Telegram). 

 
Desenhar objetos a partir da sombra que eles 
fazem! Podem ser utilizados objetos de formas 

geométricas que facilitará aos que não 
conseguirem com objetos mais complexos. 

 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

▪ Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre 
suas vivências, por meio da linguagem oral e 
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos 
e 

▪ outras formas de expressão. 
▪ Escolher e folhear livros, procurando se orientar 

por temas e ilustrações, acompanhando a 
narrativa. 

▪ Levantar hipóteses em relação à linguagem 
escrita, realizando registros de letras por meio de 
escrita espontânea. 

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

▪ Reconhecer e valorizar o uso adequado das 
palavras. 

▪ Comunicar-se por meio da linguagem oral com 
seus pares e com os adultos, expressando 
clareza de pensamentos. 

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

▪ Transmitir avisos, recados e outros 
procedimentos correlatos. 

▪ Reconhecer e valorizar a oralidade como forma 
de expressar desejos, experiências, 
necessidades e opiniões. 

▪ Expor ideias e fatos com e sem auxílio de adultos 
e utilização de recursos como ilustrações, 
objetos etc. 

▪ Participar de conversas em grupos, apoiando-se 
não apenas na fala complementar do adulto, mas 
também em sua memória. 

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

▪ Demonstrar interesse em situações individuais e 
coletivas de leitura, como forma de vivência 
estética. 

Sugestão de recurso para reconto da história das 
cores. 

 
Esta atividade trabalha as cores primárias e as 

formas. Está em PDF no Telegram. 

 
Escrita espontânea do nome Sugestões: Todo 

mundo tem um nome meu nome é Zé e o seu qual 
é *Registro espontâneo do nome; *Apresentar a 

ficha e registrar observando-a; 

  
Atividade primeira letrado nome entregar para 
cada criança uma folha com al letra inicial do 
nome; pintar com dedinho usando guache; 



 

▪ Realizar leituras por meio de gravuras, imagens 
etc. 

▪ Compartilhar informações de que livros e outros 
impressos têm autor, ilustrador e capa. 

▪ Realizar procedimentos de leitura, de textos 
literários e não literários, apoiando-se em 
modelos de outras pessoas, mesmo não lendo 
de forma convencional. 

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

▪ Expressar ideias e sentimentos por meio do 
desenho, comunicando experiências de lugares, 
pessoas e objetos. 

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

▪ Desenvolver, de forma gradativa, a ideia de 
representação por meio da produção de rabiscos 
e garatujas na realização de tentativas de 
escritas não convencionais. 

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

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

▪ Registrar, de forma paulatina, o alfabeto, 
principalmente quando associado a um nome 
familiar. 

▪ Reconhecer e utilizar diferentes materiais que 
riscam (giz de cera, tinta guache, cola colorida, 
carvão) para expressar sentimentos, ideias, com 
a compreensão que são elementos culturais 
(processo do grafismo). 

▪ Perceber a importância da utilização das letras 
do alfabeto para a escrita de palavras. 

▪ Compreender as regras sociais por meio da fala 
e da brincadeira, elaborando novos 
comportamentos. 

 

ESPAÇOS, 
TEMPOS, 

QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

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

▪ Relatar fatos a partir da utilização de conceitos 
básicos de tempo (agora, antes, durante, depois, 
ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa, 
devagar). 

▪ Acompanhar o registro de números em situações 
do cotidiano: a quantidade de crianças 
(presentes e ausentes) e a quantidade de 
objetos da mesma natureza (bonecas, bolas 
etc.). 

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

▪ Desenvolver, de maneira lúdica, noções 
matemáticas de mais/menos, começo/meio/fim, 
antes/agora/depois, cedo/tarde, 
ontem/hoje/amanhã, direita/esquerda, 
primeiro/entre/último, para frente/para trás/para 
o lado, para a direita/para a esquerda, para 
cima/para baixo. 

▪ Identificar, nomear e registrar números em 
atividades lúdicas. 

▪ Utilizar e compartilhar linguagem oral e pictórica 
para comunicar ideias matemáticas. 

▪ Comparar quantidades, utilizando recursos 
pessoais, como desenho e correspondência 
(biunívoca). 

▪ Observar e explorar a paisagem do entorno da 
instituição de Educação Infantil. 

▪ Desenvolver atitudes de manutenção dos 
espaços públicos, privados, coletivos e do meio 
ambiente. 

▪ Realizar sua higiene pessoal com autonomia. 

Trabalhar na rodinha com as músicas da rotina os 
conceitos: Dentro e Fora, Acima, Abaixo e do 

Lado. Sugestões de atividades: Amassar e colar 
bolinhas de papel crepom na caixa que o urso está 

dentro; pintar o gatinho que está fora do balde; 

 
 

Música " Dentro e Fora" 
https://youtu.be/GuK3brB3Vcw 

 

O EU O OUTRO E 
NÓS 

▪ Reconhecer sua história de vida, individual e 
coletiva, por meio de construção de linha do 
tempo com fotografias e árvore genealógica, 
identificando e respeitando diferentes 
configurações familiares. 

Árvore Genealógica 
 

https://youtu.be/GuK3brB3Vcw


 

▪ Reconhecer as mudanças ocorridas nas suas 
características desde o nascimento, a fim de 
perceber as transformações. 

▪ Reconhecer que bons hábitos alimentares, de 
higiene e prática de lazer contribuem para a 
promoção da saúde e bem-estar físico e mental. 

▪ Diferenciar alimentos doces e salgados, 
amargos e azedos, alimentando-se de modo 
independente, usando talheres, copos e 
guardanapos. 

▪ Reconhecer sua imagem no espelho e em 
diferentes fotografias. 

▪ Reconhecer as diferenças culturais, 
estabelecendo relações de aprendizagem 
mútua, respeito e igualdade social. 

▪ Participar de celebrações das datas 
comemorativas numa perspectiva cultural e 
supra religiosa, cultivando e fortalecendo 
valores como solidariedade e respeito. 

▪ Reconhecer a importância das diferentes 
profissões para a vida em sociedade, 
identificando seus instrumentos característicos 
e funções sociais. 

 
https://youtu.be/pZvhBKdoMAA - A Família - 

Árvore Genealógica para crianças 

CORPO GESTOS E 
MOVIMENTOS 

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

▪ Cuidar de sua higiene, alimentação, conforto e 
aparência. 

▪ Reconhecimento progressivo do próprio corpo 
em brincadeiras, jogos e demais atividades, 
assim como na interação com os outros. 

▪ Reconhecer e valorizar as brincadeiras da 
cultura infantil, de acordo com as regras 
estabelecidas (brincar de pique-esconde, entre 
outras brincadeiras). 

▪ Reconhecer, observar e nomear as diversas 
expressões corporais, possibilitando a 
familiarização com a imagem de seu próprio 
corpo refletida no espelho. 

▪ Criar e compartilhar situações que envolvam 
movimentos, com outras crianças e com adultos. 

▪ Reconhecer sua atuação de forma individual e 
coletiva em brincadeiras livres e dirigidas, entre 
outras atividades. 

▪ Criar e valorizar movimentos pela utilização de 
diferentes modalidades de dança. 

▪ Reconhecer e nomear as sensações e ritmos 
(rápido, lento, forte, fraco...) por meio de 
movimentos corporais associados a diferentes 
sons. 

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

▪ Reconhecer, participar e valorizar as 
manifestações culturais como um patrimônio 
imaterial (quadrilhas, brincadeiras de roda, 
brincadeiras cantadas etc.). 

▪ Identificar e compartilhar situações que 
exercitem os músculos da face por meio de 
brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer caretas 
diversas; assoprar apitos, línguas de sogra, 
penas, chama de vela, balão de ar; mastigação; 
imitar os sons produzidos pelos animais; fazer 
bolhas de sabão; 

▪ Reconhecer a importância e a diferença do ritmo 
respiratório e dos batimentos cardíacos durante 
as atividades ativas e tranquilas, visando ao 
desempenho eficaz nas ações e tendo como 
base os sinais do corpo. 

▪ Participar, reconhecer e valorizar as diversas 
manifestações culturais, como brincadeiras, 
brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e 
canções tradicionais (pipa, cantigas de roda, 

Reconhecer o corpo ao se olhar no espelho; 
Silhueta do corpo; 

 

 
 

Brincadeiras: 

 
 

Circuitos:  

 
 

 

https://youtu.be/pZvhBKdoMAA


 

pega-pega, cabra-cega, barra-manteiga, corda, 
pião, ciranda, esconde-esconde, elástico, 
bambolê etc.) e demais manifestações que 
digam respeito às tradições culturais de sua 
comunidade e de outras. 

▪ Investigar objetos com uma ou ambas as mãos, 
identificando suas qualidades e as diferenças 
entre eles por seu aspecto físico. 

▪ Manipular materiais diversos para confeccionar 
brinquedos com materiais alternativos. 

▪ Participar, em diferentes espaços, de situações 
com obstáculos, por baixo e por cima de 
diferentes objetos, em caminhos marcados no 
chão, escalando, equilibrando com um ou os 
dois pés. 

▪ Dominar o equilíbrio corporal em diferentes 
situações de movimentos (andando em linha 
reta, parado, pulando, saltando). 

▪ Participar e ampliar suas diversas formas de 
comunicação (gestual e verbal). 

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

▪ Praticar atividades de relaxamento pelo controle 
da respiração e escuta de variados sons. 

▪ Realizar e compartilhar, com seus pares e com 
adultos, atividades de coordenação viso motora. 

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

▪ Realizar atividades com materiais diversos e de 
variados tamanhos para desenvolver a 
coordenação motora fina que envolva ações de 
alinhavar, traçar, contornar vários tipos de 
papéis, empilhar, encaixar, rosquear, pinçar, 
recortar, colar, pintar, modelar com massa ou 
argila, montar quebra-cabeças, manipular grãos 
diversos etc. 

▪ Criar e participar de atividades de locomoção 
(andar, correr, saltar, trotar etc.), de variadas 
formas (rápido, devagar, câmera lenta). 

▪ Dialogar e expressar as observações e 
sensações do próprio corpo em passeios a pé, 
na própria instituição e/ou nas proximidades. 

▪ Demonstrar as habilidades de caminhar, correr, 
saltar, saltitar, pular, escorregar, rolar etc., 
visando à orientação espacial e à lateralidade, 
por meio de brincadeiras, jogos, ginásticas, 
danças etc. 

▪ Participar de pesquisas sobre o repertório de 
jogos, brincadeiras, brinquedos, festejos, 
histórias e modos de vida das crianças, 
característicos de diferentes culturas e da 
tradição cultural de sua comunidade. 

TRAÇOS, SONS, 
CORES E FORMAS 

▪ Reconhecer as cores primárias e secundárias. 
▪ • Gravar em celular e ouvir suas produções 

musicais individuais e coletivas, identificando 
elementos tais como: objetos e instrumentos 
utilizados, quem está cantando em tal ou qual 
período da música, qual som se apresenta mais 
forte e mais fraco na música. 

▪ Criar livremente figuras humanas, de animais, 
de objetos e de cenas por meio de desenhos, 
pinturas, colagens e modelagens, 
contextualizando-as intencionalmente. 

▪ Ampliar progressivamente as possibilidades de 
apreciação de dramatizações, criação de 
histórias, apresentações e jogos teatrais, 
observando suas temáticas. 

Livro: Bom dia todas as cores. Ruth Rocha - 
Realizar experiência na rodinha com a mistura das 

cores 
 

  
 

Trabalhar os animais que aparecem na história, 
características, habitat e etc. 

ESCUTA, FALA, 
PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO 

▪ Selecionar textos de gêneros conhecidos para a 
leitura de um adulto e/ou para sua própria leitura 
(partindo de seu repertório sobre esses textos, 

DIA DO MEIO AMBIENTE 



 

como a recuperação pela memória, pela leitura 
das ilustrações etc.). 

▪ Reconhecer e utilizar diferentes formas de 
expressão para se comunicar (sorriso, choro, 
beijo, balanço da cabeça negativa ou afirmativa 
etc.). 

▪ Expressar-se usando imagens e gestos, 
representando ideias e fazendo relações. 

▪ Explorar diferentes sons produzidos com o corpo 
e reconhecê-los como forma de comunicação 
(assoviar, estalar os dedos, bater palmas, bater 
o pé etc.). 

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

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

▪ Criar e reconhecer a autoexpressão nas 
brincadeiras de faz de conta, lançando mão da 
imaginação e memória. 

▪ Identificar e reconhecer rótulos e embalagens no 
cotidiano, a fim de perceber suas funções e 
diferenças. 

▪ Vivenciar, respeitar e conhecer a história de 
brincadeiras de diferentes culturas. 

▪ Reconhecer as diferentes possibilidades de 
escolha de materiais para a realização de 
pinturas (papel, pisos, paredes, guache, giz de 
cera, giz, pincel etc.). 

▪ Reconhecer diferentes possibilidades de 
posições espacial e corporal (sentado, em pé, 
deitado de bruços, entre outras) para desenhar. 

▪ Desenvolver maior controle da expressão 
gráfica por meio da escrita espontânea, visando 
ao desenvolvimento de movimentos manuais, 
na perspectiva do aprendizado futuro da escrita. 

▪ Participar da criação de diversos jogos que 
relacionam a fala com a escrita, por meio da 
dança, do teatro, da música, da matemática. 

 
 

▪ Carimbos das mãozinhas com tinta guache; 
▪ Maquete meio ambiente; 
▪ Evolução do Grafismo 
▪ Passeio ao Zoológico 
▪ Música – CIRANDA DOS BICHOS (Palavra 

cantada), Jacaré – Bia Bedran 
Receita – O sanduíche da Dona Maricota 

ESPAÇOS, 
TEMPOS, 

QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES 

▪ Observar e descrever mudanças em diferentes 
materiais, resultantes de ações sobre eles; 

▪ Compartilhar com outras crianças situações de 
cuidado de plantas e animais nos espaços da 
instituição e fora dela. 

▪ Realizar medições e comparações de diversos 
objetos, espaços e pessoas, utilizando 
instrumentos diversificados: palmos, palitos, 
folhas de papel, metro. 

▪ Identificar componentes que formam 
determinadas paisagens do meio ambiente (rios, 
vegetações, construções, campos, mar, 
montanhas, seres vivos); 

▪ Participar de feiras, exposições e mostras de 
trabalhos científicos, em interface com outras 
linguagens. 

▪ Registrar os experimentos realizados por meio 
de desenhos. 

▪ Compreender as necessidades vitais dos seres 
vivos, discutindo a importância da preservação 
de seu habitat natural; 

▪ Identificar alguns animais ameaçados de 
extinção, desenvolvendo pensamento crítico 
sobre a caça e a criação em cativeiro. 

▪ Valorizar os cuidados básicos com os animais 
(higienização, vacinação, alimentação, carinho) 
e com as plantas (cultivo de hortas, jardins). 

▪ Participar de atividades de preparação de 
alimentos, aprendendo sobre higiene, escolha e 
consumo de alimentos saudáveis. 

 
 
 
 

 

 


