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1 – APRESENTAÇÃO DO PROJETO E DO SEU PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

 

“A legitimidade de um projeto político-pedagógico está de-

vidamente ligada ao grau e ao tipo de participação de todos 

os envolvidos com o processo educativo da escola, o que 

requer continuidade de ações”. (VEIGA, 2000, p. 14). 

 

1.1 Apresentação do projeto político pedagógico (PPP) 

 

A era da hiper conectividade e informação trouxe consigo  dentro do contexto 

educacional, além das disciplinas e conhecimentos tradicionais, conceitos de tecnolo-

gia e acesso à informação, inclusão social, direitos humanos, ética e cidadania, rela-

ção com o meio ambiente, entre outros estão sendo incluídos nos currículos, com ob-

jetivo de formação de cidadãos  conscientes de suas responsabilidades, atuantes so-

ciais, cientes da realidade onde estão inseridos e ávidos pelos mais diversos tipos de 

conhecimentos. 

Entretanto, assim como em qualquer outra área, o ramo da educação também 

passa por períodos de “modismos”, com teorias pedagógicas sendo alavancadas e 

disseminadas sem o devido cuidado e aprofundamento ou reflexão crítica.  

O CCM-DF CED 308 em seu Projeto Político Pedagógico propõe ações e refle-

xões que visam o desenvolvimento integral do aluno. Esse Projeto é fruto de uma ação 

reflexiva coletiva, baseada em uma avaliação constante e sistematizada dos diversos 

segmentos da escola. Resultado de um trabalho em grupo, em que professores, alu-

nos, pais e responsáveis, e outros da comunidade escolar, se debruçaram para fina-

lizar a elaboração deste documento. No intuito de atender a todas as mudanças pro-

postas, no que se refere à reestruturação do ensino, com a implantação da gestão 

compartilhada entre as Secretarias de Educação e Segurança Pública do Distrito Fe-

deral, além de outras exigências que foram aqui contempladas. Com a implantação 

dos Ciclos nesta escola e inclusão do ensino médio seriado no ano de 2020 vivemos 

um momento de transformação de nossa prática educacional. A organização do 
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trabalho pedagógico está direcionada para garantirmos a aprendizagem de todos, en-

tender que processo ensino/aprendizagem deve ser eficaz atendendo todos os estu-

dantes.  

O Projeto propõe ações, bem como a valorização e capacitação de seus servi-

dores e a integração com sua comunidade escolar. Consolidar e dar sustentação aos 

anseios dos profissionais de educação não é tarefa fácil. Para atender os desafios 

mais diversos em busca dos princípios, dos valores e dos compromissos, será neces-

sária uma melhor organização administrativa, pedagógica e financeira, de forma a al-

cançar a missão desta unidade de ensino com maior eficácia. Para tanto, considerar 

a autonomia na construção do Projeto Político Pedagógico é importante, mas é bom 

lembrar que exige responsabilidade e compromisso de todos os envolvidos, pois im-

plica não só satisfação de direitos, mas também cumprimento de objetivos e de deve-

res. Entende-se, portanto, que este Projeto Político Pedagógico não é mera formali-

dade burocrática. Seus propósitos, ações, calendários, distribuições de competências 

e prazos são estabelecidos para se transformarem em realidade concreta. Consiste 

em um trabalho dinâmico, em permanente construção, pois, à medida que objetivos 

vão sendo alcançados, novas realidades surgem, fazendo-se assim necessária a 

adaptação e muitas vezes a reconstrução de tal Projeto. O Projeto do CCM-DF CED 

308 está sendo construída com apoio de todos os atores da escola, professores, dire-

tores, alunos e pais/responsáveis. Os professores se envolveram em planejar projetos 

para desenvolver no ano de 2021, em prol de ofertar novas possibilidades de apren-

dizagem. Também, discutimos com os professores, coordenadores, supervisores e 

direção da escola quais seriam as diretrizes norteadoras de todo o trabalho pedagó-

gico ao longo do ano de 2021. 

 Assim, o CCM-DF CED308 reconhece a necessidade de que tais dimensões 

sejam desenvolvidas conjuntamente, uma vez que identificamos a necessidade de um 

posicionamento cada vez mais efetivo dos sujeitos da comunidade escolar. 

 Além disso, o Projeto Político Pedagógico não é apenas um espaço de partici-

pação, é o norteador de todo o trabalho da escola, inclusive a referência para a avali-

ação dela. Isso porque a própria elaboração do Projeto Político Pedagógico já des-

perta a necessidade de mudanças, a serem alcançadas de forma sistematizada. 

 A elaboração deste Projeto Político Pedagógico representa a busca pela me-

lhoria da educação, como um processo planejado. Assim, inicia-se necessariamente 
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pelo diagnóstico dos problemas a fim de identificar possíveis dificuldades bem como 

falhas, potencialidades e possibilidades no ambiente escolar, buscando alcançar o 

sucesso no desenvolvimento das ações. 

No caso específico do CCM CED 308, buscou-se desde o início do ano letivo 

de 2021, elaborar estratégias para participação democrática na construção do PPP. 

Como expressão de representatividade, verificou-se a necessidade de verificar junto 

ao conselho escolar estratégias e projetos que contemplem o PPP de forma ativa e 

comprometido com a qualidade do trabalho e gestão da escola. Foram realizados en-

contros via MEET, onde alunos, servidores, professores e demais membros do con-

selho escolar. buscaram dar-se início, portanto a uma série de ações para garantir a 

participação dos diferentes sujeitos sociais (pais, estudantes e servidores) na constru-

ção do PPP. Para a atualização deste trabalho para o ano de 2021, foi constituída 

uma comissão com membros do Conselho de Classe, do Conselho Escolar e da Ges-

tão para as devidas considerações. Para garantir a participação dos diferentes sujeitos 

sociais, O CCM-DF CED 308 conta com ações temáticas, buscando através de me-

canismos diretos e presenciais (reuniões, assembleias) ou não presenciais (questio-

nários, pesquisas direcionadas as famílias, pais, etc.), a participação de toda a comu-

nidade escolar para a construção do Projeto Político Pedagógico como instrumento 

de emancipação e organização do trabalho escolar. 

 

 

1.2 O Processo de construção do projeto político pedagógico 

 

Em nosso Projeto Político Pedagógico a ser executado ao longo do ano letivo 

de 2021, estão inseridos os projetos, programas, ações, valores e os princípios norte-

adores de nossa prática educacional, que envolverão todos os sujeitos, direta e indi-

retamente envolvidos no processo ensino/aprendizagem, ou seja, a direção, a equipe 

de apoio, os docentes, os discentes e as suas famílias, bem como todos os servidores 

e colaboradores presentes em nossa escola. Dessa forma, este PPP reúne os ele-

mentos básicos que darão suporte às ações cotidianas do CCM-DF/CED308 do Re-

canto das Emas. 
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 Ao planejar sua política educativa, o CCM-DF CED308 adota os documentos 

base, orientadores e norteadores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 

Federal (SEEDF), especificamente: o Currículo em Movimento da Educação Básica 

(DISTRITO FEDERAL, 2014a), Diretrizes de Avaliação Educacional (DISTRITO FE-

DERAL, 2014b), Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 3º Ciclo para 

as aprendizagens (DISTRITO FEDERAL, 2014c). Orientação Pedagógica (DISTRITO 

FEDERAL, 2014d).  

Além desses documentos orientadores da SEEDF, o PPP da escola busca se 

respaldar pelo Art. 1°, da Lei nº 9.394/1996 – que é a Lei que instituiu as Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB/1996): “a educação abrange os processos formativos que 

se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições 

de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais”. 

Insere-se, ainda, nos preceitos do Art. 2° da LDB/1996, que – ao tratar dos 

princípios e finalidades da educação nacional – apresenta “a educação, dever da fa-

mília e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para 

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

Estas são as premissas que orientarão os trabalhos ao longo do ano letivo de 

2021 no CCM-DF/CED308, pois com a implantação da educação em ciclos no ano de 

2019, o Projeto Político Pedagógico está em processo contínuo de construção e re-

formulação. Ocorreram reuniões específicas com a direção e o corpo docente para 

tratar, dentre outros aspectos: organização em ciclos, avaliação da aprendizagem, 

concepções teóricas que orientaram as práticas pedagógicas, função (missão) social 

da escola e organização curricular. Com os servidores de funções administrativas, a 

pauta se centrou nos planos de ação.  

Com os pais e estudantes houve uma reunião no 1º bimestre. Além disso, foram 

entregues questionários aos estudantes e aos pais, a fim de coletar dados que auxili-

assem no diagnóstico da realidade escolar.    

Ressalta-se que, conforme a natureza própria do PPP e conforme o planejado 

pelo CCM-DF/CED308, ao longo do ano, o projeto passará por um processo de con-

tínua reformulação e ajustes.  
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Fotos: reuniões coletivas construindo o projeto político pedagógico 
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2 – HISTORICIDADE DA ESCOLA 

 

 “O desempenho dos alunos é influenciado tanto pelas suas características pes-

soais quanto pelas características das escolas que frequentam. Embora os fatores 

extraescolares, como a origem socioeconômica, expliquem uma porcentagem muito 

maior da variação observada no desempenho dos alunos do que os fatores escolares, 

estes últimos têm a capacidade de alterar o desempenho e a trajetória escolar dos 

estudantes”. (WERLE, 2012, p. 75). 

 

 

Mapa do Recanto das Emas / localização do CCM-DF/CED308 Recanto das 

Emas  

2.1 Dados Gerais: 

Coordenação Regional de 

Ensino 
Recanto das Emas 

Endereço Quadra 203 lote 32, Avenida Recanto das Emas – 

Recanto das Emas – Brasília – DF 

CEP: 72610-000 
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Telefone/Fax/E-mail 3901-2372 

Coordenador Regional  Leandro Freire Lima 

 

Nome da Escola COLÉGIO CÍVICO MILITAR DO DF- CED  308 

Endereço Quadra 308 Conjunto 12 Lote 01 Área Especial – 

Recanto Das Emas/DF. CEP: 72.622-112 

Telefone/Fax/E-mail 3901-3647 

Ano de Fundação 10 de março de 1998 

Alteração de CEF para CED Agosto de 2016 

Implementação do Sistema de 

Gestão Compartilhada 

12 de setembro de 2019 

Turnos de Funcionamento Matutino e Vespertino  

Etapas de Ensino Ofertadas Ensino Fundamental (anos finais) e 

Ensino Médio (1º ano) 

 

Etapas e Programas da Edu-

cação Básica 

Ensino Fundamental:  

• 3° Ciclo - Bloco1 (7º ano) e Bloco 2 (8º e 9º anos) 

Ensino Médio: 

• 1º ano do Ensino Médio – seriado –Matutino 

• 2º ano do Ensino Médio – seriado –Matutino 

Programa Novo Mais Educação: 

• Turnos: Matutino e Vespertino 

Diretor Disciplinar  Tenente Mário Vitor Barbosa Magalhães 

Diretor Pedagógico Márcio Jesus Faria 

Vice-Diretora Débora Rodrigues Sales 

 

 

2.2 Breve histórico da Escola 

O CCM-DF/CED308 foi inaugurado em 1998 com o intuito de atender exclusi-

vamente o Ensino Fundamental: Educação Infantil e turmas das então denominadas 
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1ª a 8ª séries. Posteriormente recebeu Classes de Aceleração de Aprendizagem para 

atender aos alunos com déficit de escolaridade, provocado predominantemente por 

reprovação e abandono escolar. 

Mais tarde, implantou-se no noturno a Educação de Jovens e Adultos (EJA) do 

2° segmento; e em 2003 veio o 3° segmento, correspondente ao ensino médio. 

Em 26 de abril de 2005, o CCM-DF/CED308 se tornou um polo da Equipe de 

Atendimento/Apoio à Aprendizagem, atendendo e acompanhando crianças com defi-

ciência na aprendizagem. 

No ano de 2007 o CCM-DF/CED308 contava com Ensino Fundamental do 3° 

período ao 9º ano (sob a denominação de 8ª série), EJA 3° segmento e 1°, 2° e 3° 

anos do Ensino Médio. 

Dentre os bons resultados nas avaliações externas, a escola já alcançou, por 

exemplo, o 6º lugar geral na avaliação do SIADE, realizada pela Secretaria de Estado 

de Educação do Distrito Federal. Igualmente, a 1ª colocação geral na modalidade de 

ensino EJA em nível local, ou seja, no Recanto das Emas. 

Em 2012 a escola passou a ofertar exclusivamente os anos finais do Ensino 

Fundamental. Suas turmas de EJA foram transferidas para o CEM 111 do Recanto 

das Emas. 

Ainda no início desse ano, a escola passou a servir também o almoço para 

seus estudantes. Essa refeição complementar veio para oferecer, juntamente com o 

lanche escolar tradicional, maior consistência nutritiva, sobretudo para os alunos com 

vulnerabilidade social. 

Por sua vez, em 2016, a escola deixou de ser o Centro de Ensino Fundamental 

(CEF) 308 e se tornou o Centro Educacional (CED) 308 do Recanto das Emas, por 

meio da Portaria número 72, de 21 de março de 2016. Essa medida administrativa 

visou a atender, em um futuro próximo, a demanda de ensino médio dos estudantes 

que, apesar de morarem nas imediações da quadra 308, precisam percorrer longa 

distância para chegarem à escola de Ensino Médio até então mais próxima. 

O CCM-DF/CED308 valoriza ainda as atividades físicas e desportivas. Como 

resultado, a escola no ano de 2017 conquistou a 1ª colocação geral nos Jogos Esco-

lares do Recanto das Emas (JEREM); e a 3ª colocação geral nos Jogos Escolares do 

Distrito Federal (JEDF). 
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Ao final do ano de 2017, a escola aderiu ao Programa Novo Mais Educação 

(PNME), iniciando as respectivas atividades no início de 2018. O PNME é uma refor-

mulação do Programa Mais Educação (PME), que tinha por objetivo expandir a carga 

horária dos estudantes para no mínimo sete horas diárias, propondo-se a promover a 

educação integral.  

Ainda no ano de 2018, o CCM-DF/CED308 implantou o sistema de captação 

de água das chuvas, a fim de captar e aproveitar a água das chuvas em tarefas que 

não demandem água potável, como limpeza das dependências da escola. 

Já no início do ano de 2019, A Portaria Conjunta nº 01, de 31 de janeiro de 

2019, instituiu o projeto piloto no Distrito Federal, de gestão compartilhada, que con-

siste em uma parceria entre a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de 

Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. As duas Pastas desenvolvem ações 

conjuntas a fim de proporcionar uma educação de qualidade para os estudantes da 

Rede Pública de Ensino do DF, além de construir estratégias voltadas ao policiamento 

comunitário e ao enfrentamento da violência no ambiente escolar. O objetivo deste 

projeto é promover uma cultura de paz e o pleno exercício da cidadania. É destinado 

a estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. O CCM-

DF/CED308 passou a adotar novas medidas de acompanhamento da vida escolar do 

aluno, informando a família, com a implantação de um sistema informatizado de con-

trole de entrada e saída dos estudantes, informes a respeito de atividades pedagógi-

cas, resultados e qualquer outra ocorrência com os estudantes. Assim, os pais pas-

saram a receber informações diárias, em tempo real, acerca da frequência e de outros 

assuntos da vida escolar de seus filhos. A partir daí os profissionais da educação se-

riam responsáveis pelos assuntos pedagógicos e os militares da PM pela parte disci-

plinar dos estudantes, com isso a escola passou a ter dois diretores, sendo um disci-

plinar, representado pelo Major Bezerra, substituído pelo Tenente Magalhães em 

2020, e o outro pedagógico, representado pelo diretor Márcio. Para as atividades mi-

litares realizadas na escola, dispõe de 12 militares nos dois turnos. Os militares reali-

zam as seguintes atividades: Ordem Unida, Hora Cívica, atividades de segurança, 

controle dos horários de entrada e saída dos estudantes, organização das filas, disci-

plina em sala de aula, ética e cidadania, aplicação e controle do cumprimento de san-

sões aplicadas a estudante. As novas regras preveem que os estudantes não podem 

usar dentro do interior da escola brincos e pulseiras, nem usar cabelos compridos. As 

http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/02/portaria-conjunta-gestao-compartilhada_07fev19.pdf
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/02/portaria-conjunta-gestao-compartilhada_07fev19.pdf
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meninas não podem usar brincos e pulseiras grandes e nem os cabelos soltos, todos 

devem estar uniformizados. 

As propostas e ações pedagógicas desde sua criação visam a atender às ne-

cessidades sociais presentes na comunidade escolar, que é composta por uma co-

munidade heterogênea, inclusive muitas famílias carentes. 
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2.3 Estrutura física da escola 

 

DEPENDÊNCIAS FÍSICAS 

CCM CED CENTRO EDUCACIONAL  308 

DEPENDÊNCIA NÚMERO 

Sala de Direção 1 

Sala de Secretaria 1 

Sala dos Professores 1 

Sala do Supervisor Administrativo 1 

Sala de leitura e Pesquisas 1 

Salas de Aula 16 (sendo uma sala reservada para a Educação 

Integral) 

Sala Adaptada 1 

(Dividida em Laboratório de Informática  

e em Sala de Recursos/SOE) 

Cozinha  1 

Depósito de Gêneros Alimentícios  1 

Depósito de Bens de Consumo 1 

Banheiro para Professores  2 

Banheiro para Alunos  2 

Vestiário para alunos 2 

Dependências para os Auxiliares da 

limpeza 

1 

Banheiro para alunos portadores de ne-

cessidades físicas  

1 

Banheiro para alunos portadores de ne-

cessidades especiais 

1 

Quadra Poliesportiva 1 

Sala de Auxiliares em Educação 1 
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RECURSOS MATERIAIS 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL CCM-DF/CED308 

RECURSOS DISPONÍVEIS NÚMERO 

Televisores  5 

Vídeo Cassete 1 

Aparelhos de DVD 7 

Aparelhagem de Som 1 

Aparelhos tipo “Micro-System” 6 

Computadores  20 

(10 encontram-se no Laboratório de Informática) 

Impressoras  5 

Máquinas Copiadoras 2 

Duplicador Eletrônico  1 

Tela de Projeção  1 

Laboratório Móvel de Ciências 1 

Laboratório de Informática 1 

Câmera Fotográfica Digital 1 

Câmera Fotográfica Comum  1 

Câmera Filmadora Digital 1 

Caixa Receptora de Som  1 

Materiais e Jogos Didáticos Diversos  

“Data- Show” 20 

 

 

2.4 Recursos humanos da escola 

RECURSOS HUMANOS 

CCM-DF/CED 308 CENTRO EDUCACIONAL 308 

NOME CARGO TURNO 

Tenente Mário Vitor Barbosa  

Magalhães 
Diretor disciplinar  

Matutino, vespertino 

Márcio Jesus Faria Diretor Matutino, vespertino  
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Débora Rodrigues Sales Vice Diretora Matutino, vespertino  

Luís Carlos Firmino Supervisor Administrativo Diurno 

Milton José da Silva Supervisor Diurno 

Sandy Luzia Dos Anjos Cardoso Apoio à Direção Diurno 

Maria Aparecida Campos Da Silva Apoio à Direção Diurno 

Lucia Helena Cardoso Apoio à Direção Diurno 

Elisabete Ramos Sousa Apoio Administrativo Diurno 

Tatiana Ferreira de Oliveira Secretária Diurno  

Andreia Zanete Barbosa da Silva Coordenadora            Matutino 

Núbia Lino Oliveira Coordenadora Vespertino 

Regina Braga Silva Coordenadora do Ensino Mé-

dio 

Matutino 

Márcia Cristina do Prado Lima Apoio Pedagógico Diurno 

Clébia Ferreira da Cruz Coordenadora da Educação 

Integral 

Matutino / vespertino 

 

Emílio Curi Neto Sala de Recursos Matutino/vespertino 

Marcos Antônio Faria Sala de Recursos Matutino/vespertino 

Monitores disciplinares segurança publica  12 

Orientador Educacional  02 

EVS - educação especial  04 

EVS - educação integral  06 

PROFESSORES  

• Matutino: 3° Ciclo – Bloco 2 (9º ano) e Ensino Médio (1º e 2º anos). O Corpo Docente é 

composto por 20 professores. 

•  

• Vespertino: 3° Ciclo – Blocos 1 e 2 (7º ano e 8º ano). O Corpo Docente é composto por 17 

professores. 

 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 

Matutino: 07h30min às 12h30min 

Vespertino: 13h às 18h 
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CORPO DISCENTE 

Matutino 473 

Vespertino 448 

TOTAL 921 

AUXILIARES E TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO 

Funcionários da limpeza terceirizados. Em-

presa REAL 

12 

Merendeiros terceirizados: empresa G&E 5 

Secretaria 02 

Vigias terceirizados. Empresa Confederal 04 

 

 

Foto da entrada do colégio CCM CED  308, parte externa 
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Entrada da escola, parte interna com pias para higienizar as mãos 

 

 Corredor principal, dependências administrativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: praça da escola  
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Bloco 1, salas de aula e ao fundo sala da direção disciplinar 

 

                                        Painel para os alunos destaques da escola, no momento vazio 

 

Entrada do refeitório 
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Formação: ordem unida (2020) 

 

 

 

 

 

 

Momento Cívico/militar (2020): 

Nessa hora os alunos seguem orienta-

ções e regras militares, mantendo-se em 

posição de sentido, demonstrando o 

amor e respeito ao país, resgatando a 

prática de participar da execução do 

hino nacional. 
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3 – DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR 

 

 A falta de estrutura familiar é um fator de grande relevância no contexto social de 

nossos alunos, influenciando expressivamente no desenvolvimento escolar. Na maioria 

dos casos, a família não participa da vida escolar de seus filhos, o que pode ser eviden-

ciado pela elevada ausência nas reuniões de pais. Essa situação tende a dificultar os 

trabalhos desenvolvidos, pois não atende às necessidades e expectativas da escola. 

 Como consequências do distanciamento familiar identificam-se as seguintes defi-

ciências: 

- Desinteresse do aluno em sua própria educação; 

- Falta de perspectiva para o futuro; 

- Dificuldade em cumprir normas; 

- Falta de hábito de estudo; 

- Falta de compromisso com as obrigações escolares; 

- Falta de assiduidade;  

- Incompreensão de valores importantes, como: respeito a si mesmo e ao outro, 

responsabilidade, valorização do bem comum, amizade, amor ao próximo; 

- Indisciplina e alto índice de violência dentro e fora do ambiente escolar; 

- Evasão escolar; 

- Depredação do patrimônio público. 

 Mesmo por meio de projetos escolares que possibilitam e estimulam uma pre-

sença e a participação mais ativa da família na vida escolar do aluno, com uma lingua-

gem adequada aos mais variados graus de instrução, a comunidade responde pouco a 

esse estímulo, alegando a falta de tempo por causa dos horários em que esses são 

realizados, por causa dos serviços domésticos ou até mesmo pela distância de suas 

moradias da escola. 

 Diante desse contexto, buscando reverter esse quadro, o CCM-DF/CED308 pro-

curará a articulação de estrutura, disciplinas e atividades curriculares, voltadas à dinâ-

mica da realidade, ao trabalho e à função social da escola, contribuindo para atender as 

necessidades de transformação social, procurando atender ao disposto no artigo 1°, §2° 

da Lei de Diretrizes e Base da educação. 
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3.1 Estudo de vulnerabilidade e risco social dos alunos do turno matutino do 

CCMDF CED 308 

 O CCMDF/CED308 busca em sua prática pedagógica, estar constantemente ali-

nhado com as demandas da comunidade em que está inserido, pois acredita que a edu-

cação é um fator decisivo para a redução da vulnerabilidade social a que muitas famílias 

estão expostas. Nas Diretrizes Curriculares Nacionais, a educação está definida como 

princípio indispensável ao exercício da cidadania (SOARES, 2002), portanto, é através 

da educação que a população vulnerável poderá se tornar consciente do seu papel de 

cidadão que cumpre seus deveres e exige seus direitos.  

 Com o objetivo de conhecer o perfil socioeconômico dos alunos e identificar quais 

os tipos de vulnerabilidades os alunos apresentam, foi feita uma pesquisa com os alunos 

do turno matutino e o resultado mostrou que a maioria dos alunos mora com pais, mãe 

e outros familiares como por exemplos avós. Há também uma grande quantidade de 

alunos que mora apenas com a mãe. Na maior parte famílias, uma ou duas pessoas 

trabalham. 

 Com relação à violência, uma parte considerável dos alunos já presenciou algum 

tipo de violência na família e a grande maioria já presenciou algum tipo de violência no 

bairro que reside. 

 Nas residências da grande maioria dos alunos há o consumo de bebidas alcoóli-

cas ou cigarro e esse consumo ocorre mais aos finais de semana. A maioria dos alunos 

não faz uso dessas drogas lícitas. Já o uso de drogas ilícitas ocorre numa pequena parte 

das residências dos alunos participantes da pesquisa. 

 Perguntados sobre o uso de redes sociais, a maioria dos alunos afirmou que utiliza 

esse tipo de mídia todos os dias da semana. Os gráficos a seguir ilustram os resultados 

da pesquisa: 
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Matutino                                                                                                   Vespertino    

Matutino                                                                                                   Vespertino  

  

 

 

  

 
 
Matutino                                                                                                   Vespertino 

 

 

 

 

 

 

 

Matutino                                                                                                   Vespertino 

 

 

 

 

 

 

 

Matutino                                                                                                   Vespertino 

 

 

 

 

 

 
Matutino                                                                                                   Vespertino 

  

 

 

1.Qual a sua série? 

          

Já presenciou algum tipo de violência em sua quadra ou bairro em que reside? 

Você mora com quem? 

Quantas pessoas trabalham e possuem uma renda formal na casa em que reside? 

Já presenciou algum tipo de violência em sua residência? 
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Matutino                                                                                                   Vespertino 

  

 

 

 

 

 

Matutino                                                                                                   Vespertino  

   

 

 

 

 

 
 
Matutino                                                                                                   Vespertino 

 

 

 

  

 

 

Matutino                                                                                                   Vespertino 

  

 

 

 

 

 
Matutino                                                                                                     Vespertino 

 

 

 

 

 

Você já fez uso de alguma droga ilícita como maconha, cocaína, crack ou outras? 

 

Em sua residência há o consumo de drogas lícitas como cigarro e/ou bebidas alcoólicas? 

Você já fez uso de alguma droga lícita como bebidas alcoólicas e/ou cigarro? 

Você já sofreu algum tipo de violência sexual? 

Você já sofreu Bullying em alguma escola? 
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Matutino                                                                                                   Vespertino 

  

  

Matutino                                                             

        

 

 

Matutino                                                                                                   Vespertino 

 

 

 

 

 

  

Matutino                                                                                                   Vespertino 

 

 

 

 

 

 

  

Matutino                                                                                                   Vespertino 

 

 

 

 

 
 
 
Matutino                                                                                                   Vespertino 

Por qual motivo? 

Você já praticou lesões autoprovocadas intencionalmente? 

Se sim, por qual motivo? 

Você já pensou em cometer suicídio? 

Você já tentou cometer suicídio? 
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Matutino                                                                                                   Vespertino 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Matutino                                                                                                   Vespertino 

  

 

 

 

 

 

 

 

Matutino                                                                                                   Vespertino 

 

 

 

 

 

 

 

Com qual frequência você utiliza as mídias sociais como Whatsapp, Facebook, Instagram, 

Jogos Online entre outras? 

 

Você conversa com pessoas estranhas através de mídias sociais como Whatsapp, Face-

book, Instagram, Jogos Online entre outras? 

Você já enviou ou recebeu fotos ou vídeos estranhos com conteúdo inadequados através 

de mídias sociais? 
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4 – FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 

 

 No CCM-DF/CED308 do Recanto das Emas – respeitando e incentivando a res-

ponsabilidade própria da família – buscamos assegurar um ensino de qualidade, visando 

formar cidadãos críticos, criativos, conscientes e participativos, capazes de interagir e 

intervir na própria realidade.  

 Dessa forma, em nossa escola buscamos promover o conhecimento, a cultura, a 

pesquisa, a criatividade e a cidadania. Por isso, dá-se ênfase especial aos valores e às 

atitudes universais, destacando-se a solidariedade, a competência, a liberdade com res-

ponsabilidade, a coerência, o respeito, a honestidade, a dignidade e a justiça. Também 

são trabalhados: disciplina, compromisso ético, humildade, amor, perseverança, compa-

nheirismo e cooperação. 

 Pretendemos, assim, consolidar o reconhecimento social de nossa unidade esco-

lar pela participação, competência, criatividade e inovação de nossa equipe de gestores, 

professores e servidores em parceria juntamente com pais, alunos e comunidade em 

geral. 

  

5 – PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 

 

“Toda proposta curricular é situada social, histórica e cultural-

mente; é a expressão do lugar de onde se fala e dos princípios 

que a orientam”. (DISTRITO FEDERAL, 2014a, p. 66). 

 

 A escola elegeu para si os mesmos princípios que norteiam o Currículo em Movi-

mento da Educação Básica e da BNCC propostos para as escolas do Distrito Federal.  

 Assim, reconhecem-se a unicidade entre a teoria e a prática e o processo ensino-

aprendizagem interdisciplinar, contextualizado e flexível como próprios de uma Educa-

ção Integral – que permite ampliar a dimensão do tempo, dos espaços e até das oportu-

nidades.  



 

28 

 

 A escola tem a visão social de formar o aluno com o máximo de competências 

integrando assim o ensino formal a realidade social, criando a partir daí um modelo de 

educação integral realmente eficiente. O desenvolvimento integral é um direito dos es-

tudantes da Educação Básica brasileira, de acordo com a BNCC. A concepção de 

educação integral pressupõe o desenvolvimento do ser humano em suas dimensões 

intelectual, física, emocional, social e cultural. 

   O alcance desse objetivo só será possível com o engajamento de todos os atores 

educacionais no processo de implementação da BNCC nas redes de ensino e nas 

escolas. Neste sentido a educação integral contempla todos os alunos da escola que 

tenha interesse, obedecendo seus tempos e espaços, tornando todos os projetos da 

educação como espaços de educação inclusiva. 

  A educação integral parte de um pressuposto fundamental: todas as pessoas são 

capazes de aprender, em diferentes lugares, com diferentes pessoas e ao longo de toda 

a vida. Trata-se de uma concepção que compreende que educar é garantir o desenvol-

vimento de todas e todos, em todas suas dimensões – intelectual, física, afetiva, social 

e simbólica. Essa visão se contrapõe à ideia clássica de que a educação se restringe ao 

processo centrado na escola e voltado apenas para o conhecimento acadêmico. Ações 

pedagógicas organizadas a partir de projetos são realizadas com o objetivo de garantir 

acesso com permanência qualitativa no ambiente escolar, o que significa dizer que o 

olhar para as práticas está sempre voltado ao bem estar do estudante, ou seja, para a 

inclusão social, para a perspectiva de aprendizagens significativas e para utilização de 

metodologias diversificadas que atendam às necessidades reais dos estudantes, com 

perspectivas subsidiar, induzir provocando mudanças na construção de resultados es-

perados, evidenciando-se que não há neutralidade nos caminhos, nos procedimentos e 

nos instrumentos que são utilizados em uma atividade ou em um processo avaliativo. 

 Ademais, do planejamento à execução da política educativa da escola, respeitar-

se-ão alguns princípios próprios da Educação Integral, quais sejam: 

• Integralidade – em que o estudante merece receber uma educação que contemple 

as dimensões humanas, atendidos os aspectos cognitivos, psicomotores, afetivos 

e sociais; 

• Intersetorialização – em que há a necessidade de potencialização dos serviços 

públicos em particular para as camadas mais pobres, sendo necessária a 
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integralização das políticas públicas das diversas áreas, de modo a articular os pro-

jetos sociais, culturais, econômicos e esportivos; 

• Transversalidade – própria da concepção interdisciplinar de conhecimento, que 

ao respeitar os conhecimentos que o aluno já possui, busca desenvolver a apren-

dizagem efetiva a partir das realidades e dos interesses dos estudantes; 

• Diálogo entre a Escola e a Comunidade – por compreender que para avançar na 

busca por uma educação de melhor qualidade é necessário cultivar o diálogo com 

a comunidade, promovendo o compartilhamento cultural e o respeito às identidades 

sociais; 

• Territorialidade – ao reconhecer que a educação não se restringe ao espaço es-

colar, pois pode ser desenvolvida nos mais diversos espaços, por diferentes sujei-

tos; e 

• Trabalho em Rede – que demanda corresponsabilização dos mais diversos seg-

mentos da comunidade escolar e até de segmentos externos a ela, considerando 

que os estudantes não são sujeitos exclusivos da escola da Rede ou dos professo-

res a ela vinculados.   

Toda proposta curricular é situada social, histórica e culturalmente, é a expressão 

do lugar de onde se fala e dos princípios que a orientam. Falar desses princípios episte-

mológicos do Currículo de Educação Básica da SEDF nos remete ao que compreende-

mos como princípios. Princípios são ideais, aquilo que procuramos atingir e expressam 

o que consideramos fundamental: conhecimentos, crenças, valores, atitudes, relações, 

interações. Dentro da perspectiva de Currículo Integrado os princípios orientadores são: 

teoria e prática, interdisciplinaridade e contextualização, flexibilização e educação inclu-

siva, centrais nos enfoques teóricos e nas práticas pedagógicas no tratamento dos con-

teúdos curriculares, em articulação aos múltiplos saberes que circulam no espaço social 

e escolar. 

 Esses princípios constituem-se em fundamentos dos valores e crenças assumidos 

pelo CCM CED  308. 
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5.1 Crenças 

Os desafios hoje impostos à escola são variados. Assim, a escola busca dar uma 

resposta que solucione grande parte dos problemas que inviabilizam o processo de en-

sino e aprendizagem, bem como as relações humanas.  

No CCM-DF/CED308 acredita-se que na escola cada indivíduo é capaz de se de-

senvolver tanto como educando, quanto como ser humano. Diante disso, nossas crenças 

pressupõem que: 

a) Todo aluno pode aprender, respeitando-se sua individualidade e as diferenças em 

seu potencial intelectual; 

b) Todo aluno merece e deve ser respeitado, bem como considerado nos aspectos 

de cognição, afetividade, sociabilidade e história de vida familiar. 

c) O sucesso da escola depende da participação coletiva. 

d) O trabalho de hoje representa o sucesso do aluno tanto agora quanto no futuro. 

Portanto, uma visão futurista embora considere o desenvolvimento que ocorre no 

momento imediato à mediação. 

e) A parceria escola-família, que pode criar ambiente escolar cooperativo e harmo-

nioso para o educando e sua família, a fim de assegurar uma educação de maior 

qualidade. 

f) Todos os que trabalham na escola têm o papel de educador, uma vez que nesse 

espaço se confluem vivências, atitudes e valores. 

g) A valorização dos serviços prestados pela escola, que devem atender com exce-

lência às necessidades de todos, levando-os a uma participação organizada e 

efetiva no ambiente escolar e fora dele. 
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6 – OBJETIVOS 

6.1 Objetivo geral 

 Nosso objetivo precípuo é o de que a escola desenvolva atitudes favoráveis à 

melhoria da qualidade do ensino, da aprendizagem significativa, desvencilhando-se de 

velhos paradigmas e concepções enraizadas no cotidiano do fazer pedagógico e, assim, 

forme cidadãos com autonomia para a transformação da realidade por ela vivenciada.  

 

6.2 Objetivos específicos 

 Seguem os objetivos específicos acompanhados de suas metas: 

• Aumentar a participação dos pais no cotidiano escolar dos alunos; 

• Propor alternativas que melhore a qualidade dos conteúdos disponibilizados aos 

estudantes; 

• Capacitar os alunos para o raciocínio lógico, o cálculo e a Geometria, bem como 

para a escrita e a leitura, potencializados pelos Projetos Interdisciplinares.  

• Ampliar a compreensão dos alunos acerca de sua cidadania de forma que cada 

um possa posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva, adotando no dia-

a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças sociais. 

• Objetivo: Melhorar o desempenho dos alunos em Matemática, valendo-se de pro-

jetos que contemplem o raciocínio lógico, o cálculo e a Geometria. 

• Meta: Aumentar em 50% o rendimento em Matemática ao final do 3° bimestre, 

quando será realizado um diagnóstico com o total de alunos com baixo rendimento que 

indicará as propostas para o 4° bimestre. 

• Objetivo: Melhorar o desempenho dos alunos em Português por meio de projetos 

que contemplem a leitura e a escrita de textos de diferentes gêneros. 

• Meta: Aumentar em 50% o rendimento em Português ao final do 3° bimestre onde 

será realizado um diagnóstico com o total de alunos com baixo rendimento que indicará 

as propostas para o 4° bimestre. 

• Meta: Fazer com que pelos menos 50% dos alunos leiam três (três) livros por mês, 

aumentado substancialmente a prática da Leitura. 
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7 – CONCEPÇÕES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAM AS PRÁTICAS  

PEDAGÓGICAS 

 

 Historicamente a escola pública brasileira não atendeu às principais demandas 

das classes mais pobres. Em especial quanto às aprendizagens, mas não apenas. 

 Soma-se a esse contexto nacional que, seguindo critérios próprios, o Departa-

mento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE, 2011) identifi-

cou em 2010 que o índice de vulnerabilidade social do Recanto das Emas era o 5º maior 

dentre mais de 20 regiões que apresentam significativa vulnerabilidade. 

 Indicadores como esse e como os identificados em nossa comunidade – associa-

dos ao fato de que o Currículo de cada escola deve considerar os contextos social, eco-

nômico e cultural de seus estudantes – são razões suficientes para a adoção dos funda-

mentos teórico-metodológicos oferecidos pela Pedagogia Histórico-Crítica e pela Psico-

logia Histórico-Social.  

 Assim, essas teorias não ignoram elementos como seletividade, discriminação e 

rebaixamento do ensino das camadas sociais – “determinismos” que historicamente têm 

marcado as desigualdades sociais. 

 A Pedagogia Histórico-Crítica destaca a importância dos sujeitos envolvidos na 

construção da história, não obstante as contradições e os conflitos próprios da moderni-

dade. Dentre as contradições a que a escola está sujeita, está a responsabilidade pela 

instrução e orientação moral das forças produtivas dentro das relações sociais de pro-

dução, apesar de que a aquisição dos conhecimentos historicamente constituídos pode 

eventualmente mudar essas relações, levando à emancipação humana. Nesse sentido, 

a escola se situa entre a reprodução das desigualdades e a superação das mesmas. 

 Na Pedagogia Histórico-Crítica, o processo de construção de conhecimento ori-

enta o estudo dos conteúdos curriculares. Assim, a partir da prática social dos estudantes 

efetua-se a problematização dos conteúdos, o que abre espaço para a instrumentaliza-

ção teórica do estudante por meio da mediação entre os sujeitos, levando-o ao conheci-

mento crítico em relação à prática social anterior e, por conseguinte, a uma nova prática 

social. 

 Contudo, embora essa nova prática social se constitua na etapa final do processo, 

esse processo não se encerra, pois é contínuo. Daí que essa prática social final pode 
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ser retomada em momento oportuno como ponto de partida em um novo processo de 

aprendizagem, reproduzindo na prática a dialética do movimento.  

 Por sua vez, a Psicologia Histórico-Cultural traz importantes contribuições à fun-

ção precípua da escola, que a é de promover a aprendizagem de seus estudantes. As 

contribuições são principalmente quanto ao desenvolvimento do psiquismo humano e de 

suas potencialidades no processo de construção do conhecimento e da aprendizagem.  

 Considerando que a aprendizagem não ocorre isoladamente ou de maneira natu-

ral, Vygotsky (1991; 1998; 2009; 2010) destaca que o processo de desenvolvimento e 

de aprendizagem requer a mediação. Isso porque as funções psicológicas superiores, 

inerentes ao ser humano desde suas primeiras etapas de desenvolvimento, só se de-

senvolvem a partir da interação social. 

 Além de caminharem juntos, o desenvolvimento e o aprendizado ocorrem antes 

mesmo do ingresso escolar. Enquanto uma criança menor aprende a manusear objetos 

que demandam menor complexidade, outra criança maior aprende habilidades que lhe 

permitem lidar com coisas um pouco mais complicadas. Jovens e adultos, por sua vez, 

normalmente se desenvolveram a ponto de estarem aptos a aprenderem processos de 

maior complexidade ainda. Assim, há sempre desenvolvimento e aprendizado prévios 

na vida dos estudantes que se constituem base para cada novo aprendizado escolar.  

Vygotsky (1991) esclarece que o desenvolvimento das funções psicológicas su-

periores é que torna possível a transmissão cultural de um sujeito para outro(s), ao passo 

que cada aquisição cultural também contribui para o desenvolvimento das funções su-

periores.  

Outra importante contribuição da Psicologia Histórico Cultural diz respeito às zo-

nas de desenvolvimento.  Essa teoria vygotskiana abrange os conceitos de nível de de-

senvolvimento real, de nível de desenvolvimento proximal (ou imediato) e também da 

Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). 

O nível de desenvolvimento real, tal qual já supõe sua denominação, equivale ao 

ponto de desenvolvimento em que a criança se encontra no início de cada ciclo.  Por sua 

vez, o nível de desenvolvimento proximal é o ponto de desenvolvimento mais imediato a 

que o estudante pode alcançar. Assim, a ZDP corresponde a toda a área a ser percorrida 

entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento proximal, e uma vez 

alcançado se torna o nível de desenvolvimento real no novo ciclo do processo de 
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aprendizagem. Dessa maneira, a teoria das zonas de desenvolvimento contempla o mo-

vimento, por compreender o desenvolvimento humano como um processo contínuo. 

A importância de se reconhecer a forte influência do meio social na experiência 

humana, uma vez que sem interação social nem haveria desenvolvimento e aprendiza-

gem. Naturalmente que essa influência não torna o sujeito incapaz de agir criticamente 

e por si próprio.  

A aprendizagem ocorre a partir da experiência individual da criança em seu meio 

social, deve o sujeito mediador organizar e regular esse meio a fim de promover o de-

senvolvimento discente. Logo, o mediador deve rejeitar ao “determinismo social”, identi-

ficando os elementos favoráveis ao processo de desenvolvimento humano, a fim de que 

as desigualdades sociais possam ser superadas. 

 Compreende-se, assim, que embora a sociedade determine a educação, esta 

pode interferir naquela, propiciando sua transformação. Para isso, é fundamental que, 

com o intuito de superar as desigualdades sociais, a escola objetive a qualidade social. 

 O currículo é um campo de embates e disputas que representa a orientação pe-

dagógica adotada pela escola, como espaço de troca e de produção cultural. Desse 

modo, a SEEDF e o CCM-DF/CED308 do Recanto das Emas elegem eixos a serem 

desenvolvidos de maneira transversal, de modo que conhecimentos de diferentes áreas 

do conhecimento possam ser articulados de maneira integrada, interdisciplinar e contex-

tualizada. Busca-se, pois, oferecer aos estudantes diferentes referenciais para a leitura 

de mundo. 

 Entretanto, não se tratam de quaisquer eixos transversais, são eixos que contem-

plam narrativas historicamente silenciadas e que amparam o combate às desigualdades: 

Cidadania, Diversidade e Direitos Humanos. Ressalta-se que esses eixos transver-

sais demandam estratégias pedagógicas a fim de que permeiem as ações e as relações 

sociais, na medida em que a escola desenvolve a sua política educativa. 
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8 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA INSTITUIÇÃO 

 
 A Organização do Trabalho Pedagógico é base para uma política educativa com-

prometida, especialmente na busca de uma sociedade igualitária de qualidade social, na 

qual a progressão continuada se torna realidade devido à efetiva aprendizagem. 

 Por isso, a importância de aspectos como a gestão democrática, gestão compar-

tilhada, a formação continuada de todos os profissionais da educação, a organização de 

espaços e tempos escolares conforme as necessidades da comunidade, o fortalecimento 

e enriquecimento da coordenação pedagógica e a articulação dos três níveis de avalia-

ção pelo caráter marcadamente formativo: da aprendizagem, institucional e sistêmica, é 

imprescindível que esses e outros elementos relevantes contribuam para a boa Organi-

zação do Trabalho Pedagógico na escola.  

 A organização escolar adotada no CCM-DF/CED308 a partir de 2018 é a de Ciclos 

de Aprendizagem. Organizar a escola em ciclos exige que o ensino seja entendido em 

função das aprendizagens, ou seja, tanto a preocupação referente ao ensino quanto a 

compreensão sobre o modo como o estudante aprende devem orientar a Organização 

do Trabalho Pedagógico, no sentido de assegurar as aprendizagens dos estudantes.  

Esse viés de organização escolar centrada nas aprendizagens traz avanços sig-

nificativos, sobretudo quanto às concepções e práticas voltadas às aprendizagens e, por 

conseguinte, à progressão continuada, ambos fundamentos da organização escolar em 

ciclos para as aprendizagens. Essa organização – adotada anteriormente pela SEEDF e 

só em 2018 pelo CCM-DF/CED308 – demanda a reorientação de alguns elementos or-

ganizadores do trabalho pedagógico escolar. Paulatinamente, CCM-DF/CED308 fará as 

mudanças conforme identificar as necessidades. 

Assim, nossa prática pedagógica buscará se guiar pelos princípios próprios da 

escolaridade em ciclos, como apresentados por Mainardes (2009): 

a) a garantia da continuidade e progressão da aprendizagem; 

b) a substituição da reprovação pela progressão contínua dos alunos; 

c) definição de objetivos bem definidos para o final dos ciclos, embora as trajetó-

rias dos alunos possam ser diferenciadas; 

d) substituição da avaliação classificatória pela contínua e formativa; e  

e) pedagogia diferenciada. 
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Ao considerar a perspectiva da gestão crítico-reflexiva, sublinhamos a coordena-

ção pedagógica, caracterizando-a como um espaço/tempo vivo, dinâmico, fundamen-

tado na dialogicidade entre a comunidade escolar e a extra escolar, entre o real e o 

prescrito, entre a teoria e a prática, na busca da concretização do PPP da escola e, 

assim, vencer os desafios que inviabilizam as ações coletivas para a construção da edu-

cação pública de qualidade. Essa concepção sustenta nossa compreensão de que a 

coordenação pedagógica, revestida de significado político-pedagógico, constitui-se em 

espaço/tempo de elaboração, implementação e avaliação do PPP. Dessa forma, fo-

menta-se a construção da ação coletiva, da formação continuada, da reflexão crítica das 

práticas pedagógicas e da escola como um todo, que contribuem para a consolidação 

da educação pública com qualidade social. 

             Nessa perspectiva, enfatizamos a concepção de trabalho coletivo, na qual pos-

sam ser traçados eixos constitutivos e imprescindíveis às práticas sistematizadas dos 

professores, apoiados pela gestão, de forma que todos se sintam corresponsáveis pela 

a construção de uma prática educativa de qualidade. A coordenação precisa ser com-

preendida como espaço/tempo primordial para a gestão da escola. De acordo com 

Nóvoa (1992), é responsabilidade da escola expandir seu objeto, com vistas a transpor 

os seus limites historicamente identificados como, exclusivamente, espaço de transmis-

são de conhecimentos. Cabe à escola refletir e enfrentar as contradições existentes no 

seu cotidiano e encontrar alternativas para vencer seus desafios.  

                    Maren (2003) destaca a importância do resgate do professor enquanto pes-

quisador, que propõe teorias, modelos e tecnologias educacionais mais pertinentes para 

a prática e para as ações que o cotidiano escolar exige. Esta reflexão deve, essencial-

mente, partir da prática para a construção de conhecimentos pedagógicos. A conquista 

da coordenação pedagógica como condição essencial para se pensar e fazer Educação 

de qualidade vem intensificando e tornando ainda mais complexa nossa tarefa. A coor-

denação pedagógica tem como papel maior a articulação do trabalho pedagógico em 

toda a sua amplitude. Para tanto, precisamos superar um dos grandes desafios: as re-

presentações pedagógicas alicerçadas em práticas individualizadas e conhecimentos 

fragmentados. 

                 Assim, a coordenação pedagógica tem centralidade na Gestão Democrática, 

por ser um espaço/tempo fundamental para a construção do diálogo entre a escola e a 

comunidade. Essa construção será facilitada se entendermos que a coordenação não é 
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exclusividade de professores e coordenadores, pois a participação da equipe gestora e 

de todos os profissionais da educação é imprescindível para a efetivação do trabalho. A 

equipe de direção, o coordenador, os professores e funcionários da Carreira Assistência 

são os atores capazes de estabelecer a interlocução entre a unidade escolar. 

                A SEDF organizou a coordenação pedagógica da seguinte forma: o tempo de 

três horas diárias é distribuído na semana, em turnos, de modo a possibilitar a formação 

continuada, a coordenação coletiva e a coordenação individual. Outra grande conquista 

é a destinação de um momento para coordenação individual fora do ambiente da escola, 

pois abre diferentes possibilidades de formação, em espaços variados e viabiliza conta-

tos com outras redes de informação. Considerando a importância da coordenação peda-

gógica nos três níveis: local, intermediário e central, a coordenação no nível local assume 

papel fundamental na elaboração, na implementação, no acompanhamento e avaliação 

do PPP das escolas, na orientação e coordenação da participação dos professores no 

PPP, e na proposição de ações educativas que busquem a melhoria na qualidade do 

trabalho pedagógico. A coordenação pedagógica intermediária que realiza a articulação 

entre as políticas propostas pela Coordenação Central e as ações desenvolvidas pelas 

Coordenações Locais. Para complementar a ação dos coordenadores locais e interme-

diários, a SEDF conta com os coordenadores pedagógicos centrais que tem por primazia 

a coordenação, o estudo e a elaboração de documentos orientadores destinados à rede 

pública de ensino, a elaboração de políticas públicas que busquem a qualificação da 

ação pedagógica na rede, a articulação de ações de formação contínua e a articulação 

entre os outros níveis de coordenação pedagógica.  

           Mesmo em um cenário de aulas remotas o CCM CED 308 buscou elaborar desde 

o início de 2021, um plano de coordenações pedagógicas, através do aplicativo MEET, 

com coordenações por áreas, blocos e coordenação coletivas, onde todos os sujeitos 

são autores da construção e elaboração dos trabalhos pedagógicos da instituição, além 

da formação continuada como pressuposto fundamental das aulas remotas. 
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PLANO DE AÇÃO – Coordenação Pedagógica 

Equipe: Coordenadores 

Objetivo Geral: Oportunizar aos educadores e educandos a construção coletiva de conhecimentos científicos e culturais, utilizando 

o regimento escolar, tendo como suporte a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) do Ministério da Educação para a formação 

de cidadãos comprometidos, empreendedores, responsáveis e conscientes do seu papel na sociedade com ações que: possibilitem 

ao aluno posicionar-se de maneira crítica, responsável e empreendedora nas diferentes situações sociais, desenvolvendo de forma 

equilibrada sua autoestima, valorizando os talentos pessoais e a criatividade para agir com persistência na busca do conhecimento;  

utilizem de situações do cotidiano do educando, a fim de gerar discussões e dar informações por meio dos temas transversais que 

promovam a formação de pessoas aptas a construir sua própria cidadania; estabeleçam a unidade do saber e do fazer por meio de 

uma prática interdisciplinar que percorra um caminho oposto à fragmentação do conhecimento; promovam a consciência cívica, 

ecológica, ético e o conhecimento científico tecnológico para atuar num mundo cada vez mais globalizado 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO /METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DA 

AÇÃO 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

*Vivenciar na escola as datas comemorativas de 

acordo com o calendário anual. 

*Redirecionar as aulas-atividades do professor 

com trabalho em conjunto identificando turmas 

com baixo rendimento e a necessidade de inter-

venção pedagógica 

  Reuniões  

  Coletivas 

 

Avaliação for-

mativa 

 

Ao final de cada pro-

jeto 

Resultado Bimestral 

 

 

Aprovação 

 

Equipe pedagógica. 

 

 

Dia do deficiente; 

Feira cultural; Dia dos 

deficientes; Consciên-

cia Negra; Natal Soli-

dário. 

Coletiva 

A se confirmar 
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*Orientar Conselhos de classe trazendo como  

 foco o aluno que está apresentando dificuldades 

ou problemas que prejudicam a sua aprendiza-

gem. 

*Definir o perfil a ser alcançado pelos alunos de 

cada bloco de aprendizagem. 

*Monitorar o planejamento e registro de au-

las apresentado por cada docente. 

*Reunir semanalmente professores para discutir 

medidas para melhorar o desempenho do aluno. 

*Promover Feira de Conhecimento. 

*Estimular atividades que viabilizem a pratica de 

leitura e pesquisas 

*Promover um processo de avaliação continuo e 

permanente na escola. 

*Utilizar os erros nas avaliações gerais para repla-

nejar novos métodos de ensino-aprendizagem. 

*Premiar com medalhas e certificados alunos e 

professores padrão no final do ano letivo. 

 

Dia temático 

 

Avaliação  

diagnostica 

 

Coletivas 

 

 

Coletivas 

 

 

Projeto  

Projeto 

 

Formação 

Coletivas 

 

Evento  

 

Aprovação  

 

Planos de aula  

 

 

 

 

 

Pautas  

 

 

Exposições 

Exposições  

 

 

Recuperação continu-

ada 

 

Palestras ou rodas de 

conversas  

 

Evento 

Coletivas 

 

Coletivas  

Coletivas 

 

Projeto 

 

Projeto  

Regulamente  

Coletivas 
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* Promover encontros pedagógicos com coorde-

nadores e professores. 

* Atualizar o Projeto Político Pedagógico. 

* Entrega em tempo hábil os diários de 

classe oportunizando a atualização com antece-

dência dos mesmos. 

*  Realizar Palestras   nas escolas   com o in-

tuito   de trazer a família para e escola. 

*Frisar a importância da realização de reuniões de 

pais e mestres nas escolas. 

 

Coletivas  

 

Coletivas   

 

Planejamento  

Currículo 

 

 

Formação 

Projeto 

 

 

Formação 
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O CCM-DF/CED308 totaliza 30 turmas regulares no ano de 2021, assim distribu-

ídas 

Turno Matutino – 15 turmas, quais sejam: 

• 9º ano: 5 turmas 

• 1º ano do Ensino Médio (seriado): 6 turmas 

• 2º ano do Ensino Médio (seriado): 4 turmas 

Turno Vespertino: 15 turmas, quais sejam: 

• 7º ano: 6 turmas 

• 8º ano: 9 turmas 

 

 

Disciplinas oferecidas nos dois turnos: 

Matutino: 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Educação 

Física, Inglês, Espanhol, Artes, Projetos Interdisciplinares I, II, III, Filosofia, Soci-

ologia, Física, Química e Biologia. 

Vespertino: 

Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia, Ed. Fí-

sica, Inglês, Artes, Projetos Interdisciplinares I, II, III, 

 

Quanto aos horários regulares, organizam-se da seguinte forma: 

 

Horário Matutino: 

• Formação – Cívico-militar: 07h10 horas 

• 1º horário: 7h30 – 8h20 

• 2º horário: 8h20 – 9h10 

• 3º horário: 9h10 – 10h 

Intervalo/Lanche (10h – 10h15) 

• 4º horário: 10:15 – 11hs 

• 5º horário: 11:00– 11:45 



 

42 

 

• 6º horário: 11:45– 12:30 

Horário Vespertino: 

• Formação – Cívico-militar: 12h45 horas 

• 1º horário: 13h – 13h50 

• 2º horário: 13h50 – 14h40 

• 3º horário: 14h40 – 15h30 

Intervalo/Lanche (15h30 – 15h45) 

• 4º horário: 15h45 – 16h30 

• 5º horário: 16h50 – 17h15 

• 6º horário: 17h15 – 18h 

 A refeição complementar (almoço) é servida nos seguintes horários: 

• Das 12:30 –12:50 para os estudantes do turno Matutino 

• Das 12h20min às 12:45 – para os estudantes do turno Vespertino 

 

Além disso, O CCM-DF/CED308 atende – pelo Programa Novo Mais Educação 

(PNME) – a um total de 100 alunos (distribuídos em dois agrupamentos de 50 alunos 

cada), em turno contrário ao das aulas, conforme segue: 

• Das 9h às 12h – para os 50 estudantes do regular vespertino.  

• Das 13h às 16h – para os 50 estudantes do regular matutino.  

 

 Atividades oferecidas pelo PNME: 

• Português (acompanhamento pedagógico); 

• Matemática (acompanhamento pedagógico); 

• Atividades diversas, dentre as quais a de leitura, a de futsal e a de hande-

bol, artes, ciências. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  

 1) Os docentes que lecionam no matutino priorizam o atendimento aos pais no 

horário da coordenação, terça-feira e quinta-feira à tarde; os que lecionam no 
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vespertino atendem, preferencialmente, no horário da coordenação de terça-feira 

e quinta-feira, pela manhã. 

2) A cada semestre ocorre na escola uma prova multidisciplinar.  

3) Ao final de cada bimestre ocorre um conselho de classe, que corresponde à 

instância colegiada de natureza consultiva e deliberativa com o objetivo de discu-

tir, buscar alternativas e encontrar soluções para garantir a aprendizagem dos 

alunos. O Conselho de Classe ocorre uma vez por bimestre com a participação 

de todo docentes, direção, coordenação, supervisão e representante dos alunos. 

 

  O atendimento da Secretaria do CCM-DF/CED308 ocorre nos seguintes 

horários: 

• Matutino: 8h às 12h 

• Vespertino: 14h às 17h 

 

A Sala de Leitura atende especificamente aos alunos e servidores da escola. 

Muito embora o intervalo seja para atendimento exclusivo ao aluno, o horário de funcio-

namento da Sala de Leitura é: 

• Manhã: 08h às 12h; 

• Tarde: 13h às 17h. 
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9 – ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DURANTE A PANDEMIA 

9.1 Organização do trabalho para as aulas remotas 

Objetivo geral 

 
A equipe pedagógica do CCM CED 308 dentre suas atribuições possui um pa-

pel fundamental como agente mediador de todo o processo pedagógico, articulando 

os diferentes sujeitos sociais e as relações inerentes ao cotidiano escolar, além de 

organizar práticas reflexivas dos segmentos, a partir do planejamento e da avaliação 

da própria prática. 

 
 
Justificativa 

 
O Plano de Ação ora exposto justifica-se pela necessidade de assessorar, ava-

liar e subsidiar a prática docente por meio de estudos, discussões pedagógicas, prin-

cipalmente neste momento de aulas remotas e nestes debates, troca de experiências 

buscando a excelência nas atividades desenvolvidas com vistas à promoção de uma 

prática educativa eficiente, significativa e contextualizada que proporcione o cresci-

mento do desempenho escolar dos educandos. A coordenação pedagógica, supervi-

são, sala de recursos, orientação educacional é de fundamental importância para o 

alcance de nossos objetivos e também para juntos identificarmos os problemas e 

propor soluções para superá-los. 

Para alcançarmos as metas e objetivos propostos, os diversos segmentos 

da escola se organizaram e    elaboraram o Plano de Ação da Coordenação Pedagó-

gica, com vistas a assegurar a implementação do Projeto Político Pedagógico 2021, 

pautado no diálogo reflexivo sobre o papel de cada um de nós, trabalhadores da edu-

cação pública democrática, de toda comunidade escolar, para promover uma educa-

ção significativa e com qualidade social. 
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9.2 Acolhimento 

 

Formas de acolhimento de estudantes e profissionais da educação: 

 

O acolhimento e ambientação teve início em 08 março de 2021 e deve estender-

se pelo tempo necessário para que seus objetivos sejam alcançados. Nas estratégias de 

acolhimento e ambientação, é sugerido que seja realizado o levantamento e, quando 

possível, a escuta ativa dos estudantes, em relação as suas dificuldades de acesso, aos 

impactos emocionais e ao desenvolvimento de estratégias que estimulem a autonomia 

dos estudantes.  

Dentro do contexto de acolhimento é essencial compreender que acolher significa 

desenvolver ações pedagógicas com a intencionalidade de desenvolver e fortalecer o 

sentimento de pertencimento e engajamento com o processo de escolarização. 

Deste modo, recomenda-se a realização de rodas de conversa virtuais, proposi-

ção de atividades, comunicação em redes sociais, que estimulem os sujeitos da escola 

a realizarem situações que podem impactar na vivência do retorno às atividades escola-

res, assim como na significação do tempo de isolamento no projeto e desenho de vida, 

promovendo condição favorável para uma aprendizagem e desenvolvimento socioemo-

cional; prosseguir no processo de ações formativas para que os profissionais da educa-

ção sintam-se mais seguros quanto ao uso dos recursos tecnológicos, favorecendo o 

processo de transição e ressignificação de seus conceitos de vida, cultura da cooperação 

para construção coletiva desse novo momento na educação; destaca-se a relevância de 

também envolver as famílias nesse processo. 

É oportuno que sejam veiculados informações, conhecimentos e instrumentos de 

estímulo à aprendizagem e desenvolvimento de organização para os estudos, de agili-

dade emocional e resiliência. Ressalta-se que esses conteúdos estão alinhados com as 

competências gerais da Base Comum Curricular-BNCC. 
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9.3 Acessibilidade nas formas de atividades não presenciais: 

A suspensão das aulas em virtude da pandemia da Covid-19 trouxe à tona a difi-

culdade de acesso à internet que muitas famílias enfrentam, seja pela falta de equipa-

mentos como computador, notebook, tablet ou celular e também pela falta de um plano 

de internet banda larga. 

O CCMDF/CED 308 está situado em uma região carente do Recanto das Emas, 

portanto, essa dificuldade no acesso à internet é compartilhada por uma grande parte 

das famílias dos nossos alunos. Muitas famílias não possuem planos de internet em suas 

residências. Em muitos casos, quando a família possui um plano de internet, muitas ve-

zes a quantidade de equipamentos não é suficiente para atender a todos os filhos estu-

dantes. Há vários relatos de famílias em que um único celular é compartilhado por 3 ou 

até 4 filhos na tentativa de manter as atividades escolares. Há também muitos casos de 

famílias que não possuem equipamento e nem o plano de internet. 

Como o direito à educação é de todos, para que esses alunos sem acesso à in-

ternet pudessem acompanhar as aulas, a escola fornece material impresso. Os profes-

sores elaboram as atividades ou apostilas, que são reproduzidas na escola e entregues 

aos alunos. Para essa entrega de materiais impressos, a escola faz um cronograma de 

horários para que possa receber esses alunos ou responsáveis seguindo os protocolos 

de saúde para evitar aglomerações. Essas atividades são respondidas pelos alunos e 

devolvidas em data estipulada, quando eles recebem novo material de estudo. Após a 

devolução, os professores comparecem à escola para buscar essas atividades e avaliar 

o desenvolvimento dos alunos. Para os professores também há um cronograma de 

busca de atividades, para evitar aglomeração. 

 

 

 

9.4 Profissionais da educação 

 O CCMDF CED308 possui 55 servidores dentre os quais 50 estão atuando no 

teletrabalho seguindo as orientações do Plano de Gestão Estratégica para a Realização 

das Atividades Pedagógicas Não Presenciais no Distrito Federal. As equipes gestora e 

administrativa atuam em escala de revezamento presencial na escola em cumprimento 

das atribuições regimentais. 
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 De acordo com levantamento realizado pela gestão administrativa através da au-

todeclaração de cada servidor, o CCM-DF/CED308 possui 9 servidores enquadrados no 

grupo de risco da Covid-19, apresentando uma ou mais comorbidades agravantes da 

doença. Esses profissionais estão descritos na relação abaixo: 

 

 

1. DÉBORA RODRIGUES SALES 

2. GLAUCIA PENHA DE CERQUEIRA DOS SANTOS 

3. JÚLIO CÉSAR DA SILVA FREITAS 

4. LUCIA HELENA DE ARAUJO BEZERRA 

5. LUIZ CARLOS FIRMINO 

6. MARCIO JESUS FARIA 

7. MARINEY HELENA DA LUZ STEIN 

8. MERVAL CARDOSO DE VASCONCELOS NETO 

9. NUBIA DE OLIVEIRA LINO 

 

 

 

 

9.5 Descrição nominal dos servidores que atuam no teletrabalho com suas res-

pectivas atividades a serem desenvolvidas: 

 

Direção e Supervisão 
 

MARCIO JESUS FARIA (diretor); 

DEBORA RODRIGUES SALES (vice-diretora); 

MILTON JOSE DA SILVA (supervisor pedagógico); 

LUIS CARLOS FIRMINO (supervisor administrativo). 
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Funções: 
Acompanhamento dos trabalhos pedagógicos bem como da rotina administrativa da es-

cola, como: 

• Mapear, entre os profissionais da escola, o acesso à internet, a dispositivos ele-

trônicos e às plataformas oficiais da SEEDF. Mapear também as dificuldades e o 

domínio dos profissionais relativos aos recursos e ferramentas digitais, por meio 

de redes sociais, facilitando no que puder o acesso a essas ferramentas por 

meio de equipamentos da própria escola. Aqui os professores que possuem faci-

lidade com os recursos digitais podem ser facilitadores e formadores de grupo 

virtuais; 

• Assegurar e oportunizar aos estudantes que não conseguiram desempenho nas 

diversas formas avaliativas (impressas e/ou on-line) a recuperação das aprendi-

zagens ao longo do processo, bimestralmente/semestralmente ao final do pro-

cesso. O sistema de avaliação deverá, portanto, ser mais flexível devido ao cará-

ter não presencial; 

 

• Orientar quanto ao acesso às formações/cursos e plataformas disponibilizadas 

pela SEEDF para a apropriação dos recursos e ferramentas não presenciais; 

• Divulgar as normativas e orientações oficiais emitidas pela SEDF ao grupo de 

professores para que não haja interpretações errôneas sobre a condução do tra-

balho, por meio de canais virtuais e redes sociais; 

• Roda de conversa virtual na coordenação coletiva: criar espaços de escutas virtu-

ais que propiciem o debate coletivo (plataformas de videoconferência como Meet, 

Zoom, 8x8, Cisco Weber e outros), considerando sempre o horário de trabalho 

dos profissionais                  envolvidos. Trabalhando com temas como: ansiedade, medos, 

angústia quantidade de horas despendidas em frente ao computador e saúde 

mental, autocuidado, organização do tempo de trabalho/lazer, saúde emocional 

e outros temas veiculados pelo grupo; 

• Reavaliar antigas prática pedagógicas e refletir sobre a relevância de cada conte-

údo, permitindo-se uma abertura para as novas possibilidades que surjam. Esta 

deve ser uma construção coletiva para que faça sentido para todos; 
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• Auxiliar na mediação de atividades pedagógicas e administrativas que considerem 

os diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes, de forma que possa orientar 

melhor as famílias a identificar o nível de aprendizagem do aluno; 

• Compartilhamento de vídeos e depoimentos sobre perspectivas frente o momento 

atual (Pandemia e isolamento Social) - medos, anseios, como "eu" estou diante 

do isolamento social e expectativas para o futuro, produzidos por convidados da 

Equipe Gestora para a Equipe Pedagógica; 

• Periodicamente fazer uma análise diagnóstica para identificar estudantes que es-

tejam enfrentando dificuldades de aprendizagem por meio de atividades media-

das; 

 

Coordenadores Pedagógicos 

ANDREIA ZANETE BARBOSA DA SILVA 

NÚBIA LINO OLIVEIRA 

REGINA BRAGA SILVA 

CLÉBIA FERREIRA DA CRUZ 

Função: 

• Responsáveis pelo planejamento, organização e acompanhamento dos pro-

fessores na produção dos materiais pedagógicos e das aulas remotas e au-

torização para inserção do material produzido no Whatsapp e a serem im-

pressos. 

 
 
Secretaria Escolar 
 

TATIANA FERREIRA DE OLIVEIRA (chefe de secretaria)  

ARILSON ALMEIDA DA LUZ (auxiliar de secretaria). 

Função: 

 

• Escala de revezamento presencial na unidade escolar em cumprimento das atri-

buições regimentais; manutenção de turmas no i-Educar e atendimento as de-

mandas da equipe de direção e dos docentes. 
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Orientadoras Educacionais 

 

GLAUCIA PENHA DE CERQUEIRA  

MARIA APARECIDA TAVARES; 

Função: 

• Serão propostos atendimentos por telefone para orientação educacional aos es-

tudantes, pais e/ou responsáveis. Juntamente com a Sala de Recursos e Coorde-

nação pedagógica com toda equipe da unidade escolar auxílio na elaboração e 

produção de material para (Whatsapp) e impressos aos estudantes. Auxiliar as 

famílias no mapeamento das redes de apoio da comunidade (CRAS, CREAS, 

Conselho Tutelar, ONGs, Organizações parceiras); 

• Busca ativa dos estudantes por meio de contato telefônico e ou via Whatsapp 

e orientação para o primeiro acesso à plataforma digital; 

• Atendimento via telefone e ou Whatsapp para orientações e acolhimento caso seja 

necessário; 

• Avaliar quanto a adaptação do estudante ao meio educacional (virtual ou não) em 

que está inserido e sobre as possibilidades de a família prestar o apoio e acom-

panhamento na realização das tarefas escolares; 

• Enviar material informativo, pontuando os desafios da organização de estudos 

com autonomia no contexto de Educação não Presencial e dicas de como a 

família pode colaborar, auxiliando sempre que necessário. (Todos devem estar 

atentos a esta questão); 

 

• Trabalhar temáticas: hábitos de estudo diante da nova rotina e contexto geral, 

orientando para que consiga organizar o tempo para estudos on-line, atividades 

familiares, realização e entrega das atividades escolares, não esquecendo a im-

portância do tempo para brincar e atividades de lazer; Saúde mental/Autocuidado/ 

Bullyng e Ciberbullyng; 

• Acolhimento às necessidades educacionais e emocionais das famílias e dos es-

tudantes, encaminhando para os parceiros da rede externa sempre que a de-

manda extrapolar o domínio da educação; 
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• Orientar e quanto à importância da participação na educação remota dos estudan-

tes para a tradução dos prejuízos causados pelo distanciamento temporário da 

escola; 

• Mediar os possíveis conflitos na relação entre o ambiente escolar virtual e a famí-

lia; 

• Ações educativas no coletivo e informações sobre as demandas dos alunos com 

dificuldade específica de aprendizagem; 

• Postagem de material de acolhimento, de orientação quanto aos estudos, saúde 

emocional, dentre outros. Sempre às terças-feiras ou quando necessário; 

• Acompanhamento diário de acesso dos alunos e suporte a plataforma digital. 

 
 
 

Sala de Recursos 
 

EMILIO CURI NETO  

MARCOS ANTÔNIO FARIA 

• Realizar levantamento do quantitativo de alunos que possuem algum tipo de equi-

pamento que permita acesso à Plataforma Google Classroom; 

• Auxiliar as famílias na instalação e utilização da Plataforma de Aprendizagem, 

inclusive de forma presencial, quando necessário; 

• Dar suporte aos professores nas adequações necessárias; 

• Ficar à disposição seja por meio telefônico ou por meio do whatsapp para tirar 

dúvidas quanto à compreensão das atividades propostas pelos professores re-

gentes;  

• Disponibilizar atividades que ajudem a viabilizar a aprendizagem dos conteúdos, 

bem como atividades que auxiliam na memorização e concentração; 

• Monitorar a entrega de atividades e entrar em contato com a família quando as 

atividades não forem entregues; 

• Organizar semanalmente o material postado pelos professores e enviar para 

ser impresso, caso seja necessário. 
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Corpo Docente 
 

ABIGAIL PINTO SIQUEIRA, AECIO DA FONSECA,  ALEX SANDRO RODRIGUES 

ARAUJO, AMANDA DOS SANTOS LIMA MARINHO, ANDREIA ZANETE BARBOSA DA 

SILVA, ASTROGILDO CRUZ DE SOUSA, CARLOS HENRIQUE CORREA MARIN,  

CLEBIA FERREIRA DA CRUZ, DEIVID ARAUJO CHAGAS, EDELCILENE CERQUEIRA 

BARRETO, EDUARDO ALVES SAMPAIO, ELISEU AMARO DE MELO PESSANHA, 

ELISMARIA PEREIRA CAIXETA, FABRICIO CONCEICAO DE SOUSA,    GABRIEL 

GWEN QUIOZINI, IRENE PEREIRA DA SILVA, JOANA TEIXEIRA DA ROCHA, JOEL 

FELIX MOTA, JUAREZ FONSECA NUNES, JULIO CESAR DA SILVA FREITAS,           

LEONARDO ALVES DE SOUZA, MARCIA CRISTINA PRADO LIMA, MARCO POLO 

HAICKEL DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO FARIA, MARINEY HELENA DA LUZ 

STEIN, MARTA VILAS BOAS DE SOUSA PEREIRA, MERVAL CARDOSO DE            

VASCONCELOS, MILTON JOSE DA SILVA, MIRELE MARIA CAVALCANTE ROCHA, 

NATCHA MARTINS DE SOUSA, NUBIA DE OLIVEIRA LINO; PRISCILA VANESSA    

LOPES PEREIRA, PRISCILLA NAYARA ARAUJO DA CRUZ, RAFAEL DA SILVA,       

REGINA BRAGA SILVA, ROGERIO BARBOSA MARINHO, ROGÉRIO PEREIRA     

TORRES, ROSANGELA APARECIDA DE JESUS, SANDY LUZIA DOS ANJOS         

CARDOSO, THAIS DE CARVALHO E SILVA, WELLINGTON NEVES LIMA ARAUJO, 

YASMIN GUIMARAES LENGRUBER. 

 

Funções: 

• Acompanhamento da aprendizagem; 

• Acompanhamento e levantamento dos alunos inseridos nos processos de ensino 

a distância; 

• Elaboração de atividades, acompanhamento do atendimento às mesmas e corre-

ções; 

• Registro dos resultados obtidos pelos estudantes em seus trabalhos, bem como 

as ausências nos diários eletrônicos. 
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9.6 Formas De Atuação Nas Atividades Não Presenciais 

 

Serão utilizadas as atividades pedagógicas previstas no Plano de Gestão Estra-

tégica para a realização dos trabalhos pedagógicos não presenciais no Distrito Federal. 

As ferramentas oficiais deverão ser acessíveis ou adaptadas aos seus alunos. 

A escola deverá: 

• Elaborar um plano interventivo, com os profissionais envolvidos, de orientações 

as famílias, para o compartilhamento de atividades a serem realizadas com seus 

estudantes, e apontar estratégias de monitoramento, com elaboração de relatórios 

semanais, das atividades, considerando a realidade dos estudantes, de modo 

que seja garantida a continuidade dos estímulos ao desenvolvimento e aprendi-

zagem. O plano interventivo deverá ser analisado pela coordenação pedagógica, 

validado pela Equipe Gestora da escola; 

• Organizar reuniões informativas e de orientação para os responsáveis e para os 

estudantes via Whatsapp e Google Meet; 

• Interagir virtualmente com o professor(es) regente(s), a fim de sanar dúvidas e 

necessidades dos estudantes, possibilitando ao professor a escolha de estraté-

gias de ensino e aprendizagem. 

• Apoiar os professores regentes nas adequações curriculares participar da media-

ção via Whatsapp, e-mail, celular ou outro meio similar de comunicação, dentro 

da sua área de atuação, assegurar aos estudantes especiais o acesso às ativida-

des pedagógicas complementares, bem como a produção de material em caráter 

complementar de acordo com as especificidades dos estudantes; 

• Interagir virtualmente com o(s) professor(es) regente(s), a fim de sanar dúvidas e 

necessidades do estudante, possibilitando ao professor a escolha de estratégias 

de ensino e aprendizagem. 

No caso de estudantes que não tem autonomia para o uso de ferramentas da 

educação mediada por tecnologia, a escola, juntamente com o professor da Sala de Re-

curso, deverá: 

Elaborar um plano interventivo de orientações às famílias, para o compartilhamento de 

atividades a serem realizadas com seus estudantes, e apontar estratégias de 
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monitoramento, com elaboração de relatórios semanais, das atividades, considerando a 

realidade de cada estudante, de modo que seja garantida a continuidade dos estímulos 

ao desenvolvimento e aprendizagem. O piano interventivo deverá ser analisado pela co-

ordenação pedagógica, validado pela Equipe de Direção e anexado na pasta individual 

de cada estudante. 

Para o cumprimento das metas acima, serão utilizadas as seguintes estratégias: 

• Canal informativo (Whatsapp, redes sociais oficiais e telefone) entre Direção Es-

colar, Equipe Pedagógica, Orientação Educacional e toda a comunidade escolar; 

• Reforço das orientações de distanciamento entre pessoas e a utilização dos equi-

pamentos de proteção individual e dos procedimentos de higienização, que 

poderão ser adquiridos com o recurso disponibilizado mensalmente pela SEEDF 

para fins administrativos e por meio da APAM; 

• Garantia da presença máxima de três ou quatro pessoas em atividade presencial 

(incluindo acompanhantes), concomitante, para cada turno; 

• Oferta, mediação, envio e recebimento de atividades entre professores e pais/res-

ponsáveis de   estudantes via Whatsapp e telefone (Portfólios, jogos lúdicos - edu-

cativos, desafios cognitivos, etc...); 

• Entrega e recebimento de atividades impressas (apostilas e bloco de atividades) 

para a comunidade; 

• Coordenações Pedagógicas com toda a equipe escolar para o (re)direcionamento 

de ações administrativas e pedagógicas, garantindo o caráter formativo e articu-

lação de todos os profissionais da educação que compõem o espaço escolar; 

• Formação continuada oferecida pela (EAPE) Secretaria de Educação do Distrito 

Federal; 

• Tele Reuniões entre gestores e CRE do Recanto das Emas; 

• Tele Reuniões entre a Orientação Educacional, Professores da Sala de Recursos 

e a CRE do Recanto das Emas. 
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9.7 Detalhamento e Descrição das Atividades a Serem Desempenhadas Durante 

as Aulas Remotas 

 

9.7.1Junto à comunidade escolar 

Responsáveis: Toda a Equipe Escolar. 
 

• Garantir que o Estado cumpra seu papel de promover equidade e igualdade de 

condições sociais; 

• Anúncio de lideranças comunitárias sobre as ações desenvolvidas pela escola; 

• Uso das instalações da Unidade Básica de Saúde no CCM CED 308 do Recanto 

das Emas para divulgação das ações desenvolvidas na escola; 

• Amenizar os impactos que um período relativamente longo de interrupção de ro-

tinas pedagógicas presenciais pode causar aos estudantes; 

• Identificar famílias com dificuldade de acesso à internet para a mediação de infor-

mações através de materiais impressos (folder e apostilas e outros); 

• Identificar as famílias que ainda não estão nos grupos de Whatsapp da turma para 

sua inserção e/ou entrega de apostilas de atividades impressas, bem como sua 

efetiva participação dentro das atividades mediadas pelo (a) Professor(a); 

• Disponibilizar informações referentes aos cuidados com a higiene em época da 

Pandemia (COVID 19); 

Informar sobre como será o processo de retomada das atividades escolares, como 

será feita a frequência, dicas de organização de estudo e orientações quanto aos 

aspectos socioemocionais que podem interferir na vida dos estudantes, bem 

como estratégias que a família possa utilizar para dar apoio aos seus filhos; 

• Produção de folder a ser disponibilizado em meios digitais e impressos; 

• Realização de vídeos e mensagens para acolhimento e tira dúvidas de aspectos 

socioemocionais e de hábitos de estudo; 

• Disponibilização de contato telefônico, e-mail institucional de comunicação com a 

escola, para a solicitação de acompanhamento do estudante e a sua participação 

nas estratégias e projetos interventivos, para os que apresentem dificuldades nos 

processes de ensino-aprendizagem, projeto este construído colaborativamente 

com os profissionais da equipe escolar; 
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• Auxiliar as famílias no mapeamento das redes de apoio da comunidade (CRAS, 

CREAS, Conselho Tutelar, ONGs e organizações parceiras) em assistência so-

cial, em doação de alimentos, materiais de higiene, entre outros. (Equipe de 

Apoio); 

• Avaliar quanto a adaptação do estudante ao meio educacional (virtual ou não) em 

que está inserido e sobre as possibilidades de a família prestar o apoio e acom-

panhamento na realização das tarefas escolares; 

• Contribuir para que os estudantes da rede pública de ensino não fiquem comple-

tamente desassistidos pelo poder público e para que não sejam ampliadas as de-

sigualdades educacionais entre os estudantes da rede pública e da rede privada; 

 

 

 

     9.7.2 Junto aos professores do CCM CED 308 

Responsáveis: Equipe de Apoio, Gestão e Coordenação Pedagógica 

 

• Mapear, entre os profissionais da UE, o acesso à internet, a dispositivos eletrôni-

cos e as plataformas oficiais da SEEDF. Mapear também as dificuldades e o do-

mínio dos profissionais relativos aos recursos e ferramentas digitais, por meio de 

redes sociais. Aqueles professores que possuem facilidade com os recursos digi-

tais podem ser facilitadores e formadores do pr6prio grupo; 

• Assegurar e oportunizar aos estudantes que não conseguiram desempenho nas 

diversas formas avaliativas (impressas e/ou online) a recuperação das aprendiza-

gens ao longo do processo, bimestralmente/semestralmente e ao final do pro-

cesso. O sistema de avaliação deverá, portanto, ser mais flexível devido ao cará-

ter não presencial; 

• Orientar quanto ao acesso as formações/cursos e plataformas disponibilizadas 

pela SEEDF para a apropriação dos recursos e ferramentas não presenciais; 

• Divulgar as normativas e orientações oficiais emitidas pela SEDF ao grupo de 

professores para que não haja interpretações errôneas sobre a condição do tra-

balho, por meio de canais virtuais e redes sociais; 
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• Roda de conversa virtual na coordenação coletiva: criar espaços de escutas virtu-

ais que propiciem o debate coletivo (plataformas de videoconferência como Meet, 

Zoom, 8x8, Cisco Webex e outros) considerando sempre o horário de trabalho dos 

profissionais envolvidos. Sugestão de temas a serem abordados: ansiedade, me-

dos, angústias, quantidade de horas despendidas em frente ao computador e sa-

úde mental, autocuidado, organização do tempo de trabalho/lazer, saúde emoci-

onal e outros temas veiculados pelo grupo; 

• (Re)avaliar antigas praticas pedagógicas e refletir sobre a relevância de cada con-

teúdo, permitindo-se uma abertura para as novas possibilidades que surjam. Esta 

deve ser uma construção coletiva para que faça sentido para todos; 

• Auxiliar na mediação de atividades pedagógicas que considerem os diferentes ní-

veis de aprendizagem dos estudantes, de forma que possam orientar melhor as 

famílias a identificar o nível de aprendizagem do aluno; 

• Compartilhamento de vídeos e depoimentos sobre perspectivas frente o memento 

atual (Pandemia e Isolamento Social) - medos, anseios, como "eu" estou diante 

do isolamento social e expectativas para o futuro, produzidos por convidados da 

Equipe gestora para a Equipe Pedagógica; 

• Periodicamente fazer uma análise diagnóstica para identificar estudantes que 

estejam enfrentando dificuldades de aprendizagem por meio de atividades me-

diadas; 

 

 

     9.7.3 Junto aos estudantes 

Responsáveis pelas ações: Equipe de Apoio, Professores, Gestão e Coordena-
ção Pedagógica. 

 

• Mapear os estudantes em situação de intensa vulnerabilidade social com impos-

sibilidade de acesso aos recursos não presenciais; 

• Orientar os estudantes e famílias quanta ao acesso e ao uso dos recursos e pla-

taformas digitais com segurança e sobre as possibilidades de entrega de materiais 

para aqueles sem acesso aos recursos e dispositivos não presenciais; 
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• Desenvolver as habilidades necessárias para transferir e aplicar o que se aprende 

na escola para as mais diversas esferas de atuação em sua vida pessoal e profis-

sional; 

• Acesso à Orientação Educacional por meio de contato telefônico, redes sociais e-

mail; 

 

• Estimular a fala especialmente de sentimentos e sensações, mantendo o vínculo 

afetivo. Percebida uma necessidade que vá além do domínio da educação, orien-

tar para os devidos encaminhamentos que se fizerem necessários; 

• Trabalhar hábitos de estudo diante da nova rotina e contexto geral, orientando 

para que consigam organizar o tempo para estudos on-line, atividades familiares, 

realização e entrega das atividades escolares, não esquecendo a importância do 

tempo para brincar e atividades de lazer; 

• lncentivar e privilegiar avaliações mais flexíveis e dinâmicas de forma a registrar 

o percurso de desenvolvimento pedagógico do estudante; 

• Utilização de vídeos para trabalhar temas transversais coma preconceito, solida-

riedade, cooperação, respeito e higiene. 

 

 

 

9.8 Definição dos indicadores objetivos para aferir resultados dos servidores em 

teletrabalho 

• Assiduidade com as ações/atividades mediadas em seus grupos de trabalho (Pla-

taforma Google Sala de aula, e-mail, Whatsapp e telefone); 

• Avaliação/análise dos relatórios de atividades pelos Coordenadores Pedagógicos 

e Direção Escolar 

• Resiliência apresentada pela nossa equipe escolar frente às novas metodologias 

de ensino e aprendizagem; 

• Feedback da Comunidade Escolar, da Equipe Pedagógica e Administrativa; 

• Reuniões periódicas com toda a equipe escolar. 
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9.9 Definição e controle efetivo das metas estabelecidas para o regime de teletra-

balho 

• Controle da entrega e do recebimento das atividades pedagógicas não presenci-

ais impressas a comunidade escolar; 

• Monitoramento remoto do desenvolvimento das atividades dos servidores da uni-

dade, por meio do controle de horas trabalhadas; 

• Cumprimento das tarefas que lhe forem designadas pela chefia imediata dentro 

dos prazos e requisitos estabelecidos, observados os padrões de qualidade. 

 
 

9.10 Descrição da forma de mensuração dos resultados da unidade em regime 

de teletrabalho. Descrição das metas a serem alcançadas no regime de teletraba-

lho 

• Análise do relatório semanal das atividades planejadas/realizadas pelos Pro-

fessores; 

• Reuniões avaliativas entre a Direção Escolar e os Coordenadores Pedagógicos; 

• Reuniões virtuais avaliativas entre toda a equipe escolar; 

• Contato direto com a nossa comunidade escolar, buscando o alinhamento entre 

objetivos e resultados almejados. 

 

 

9.11 Descrição dos resultados e benefícios esperados para a unidade no regime 

de teletrabalho 

● Maior e melhor comunicação com nossa comunidade escolar; 

● Capacitação tecnológica de nossa comunidade escolar via redes sociais; 

● Otimização das funções /atribuições técnicas e pedagógicas da nossa 

equipe escolar a partir das Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TICs); 

● Estimular as competências heurística, teleológicas do conhecimento em nossa 
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comunidade escolar; 

● Aperfeiçoamento do modelo de ensino a distância e de aprendizagem entre 

toda a comunidade escolar; 

● Buscar a manutenção dos parâmetros fundamentais de aprendizagem dos es-

tudantes, de forma a diminuir ao máximo os efeitos dessa nova forma de se   

assimila o conhecimento. 

 

 

 

 

9.12 Pesquisa Sobre Os Impactos Da Pandemia Na Vida Dos Alunos 

 

Diante da atual situação vivenciada em decorrência da pandemia causada pela 

Covid-19, o CCM-DF/CED308 realizou uma pesquisa com alunos e pais/responsáveis 

buscando identificar os fatores que mais atingiram a vida das famílias dos alunos da 

escola e quais as maiores dificuldades que eles estão enfrentando em relação ao ensino 

remoto. 

Nessa pesquisa, verificou-se que para 19,2% dos participantes houve impacto na 

vida financeira, mesmo resultado de participantes que tiveram impacto na vida emocio-

nal. Já para 26,1% houve impacto tanto financeiro quanto emocional e para 23,2% dos 

participantes não houve impacto na rotina. 

Outro ponto da pesquisa referiu-se ao diagnóstico de Covid-19. Nesse item verifi-

cou-se que 45,1% dos participantes da pesquisa não tiveram nenhum membro familiar 

contaminado, enquanto que 18,9% não tinham certeza sobre o diagnóstico e 14,2% ti-

veram todos os membros da casa diagnosticados com a covid-19. 

Sobre um possível retorno às aulas presenciais, 23,9% dizem que não mandariam 

seus filhos para a escola antes de serem vacinados.  

Nessa mesma pesquisa os alunos e/ou responsáveis responderam que conside-

ram as aulas remotas uma opção importante e necessária no atual momento que esta-

mos passando. A maioria também considera a plataforma Google Sala de Aula uma fer-

ramenta importante para as aulas remotas, mesmo apresentando alguns problemas. As 

aulas pelo Meet também são consideradas importantes e necessárias para a 
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aprendizagem no ensino remoto. A maioria dos alunos e/ou responsáveis também reco-

nhecem os esforços dos professores para manter as aulas online e levar conhecimento 

aos alunos, mesmo enfrentando muitas dificuldades. 

Sobre o acesso à internet, os participantes da pesquisa possuem, em sua maioria, 

internet satisfatória para o acesso às atividades e aulas no ensino remoto. A seguir, os 

resultados obtidos com a pesquisa: 

 

                                                                                                          
                                                                                                             
  

 

 

 

 

 

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

6- Avalie sua Internet e os aparelhos eletrônicos 

para este processo de aprendizagem na Plata-

forma Google Sala de Aula. 

5. 5. Avalie o trabalho virtual e de material impresso                           
durante esse período de pandemia elaborado  
pela escola: 

3- Como você avalia as aulas pelo Google 

Meet?   

4. Como você avalia a participação de seus profes-

sores nas aulas remotas? 

1.Como você avalia as aulas remotas (à distância) 
para o seu conhecimento? 

2. Como você avalia a Plataforma                                                                 

Google Sala de Aula?                
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10 - PLANEJAMENTO DE RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS 

 

10.1 Professores e estudantes em grupo de risco da COVID-19:  

Enquadram-se no grupo de risco pessoas acometidas por febre ou sintomas res-

piratórios ou que tenham retornado de viagem internacional nos últimos quatorze dias, 

idosos acima de sessenta anos, imunodeprimidos e gestantes, aqueles que estão em 

convívio com familiar diagnosticado com a COVID-19), além dos demais caracterizados 

no Plano de Gestores de Pessoas 2020 (Pg. 33/34). Tais servidores deverão comunicar 

à chefia imediata e deverão ser mantidos afastados do ambiente escolar. Os estudantes 

deverão a partir dos cuidados e responsabilidades familiares, buscarem o devido aten-

dimento médico, sendo vedada sua presença na unidade escolar. 

 

 

 

 

7-Agora vocês vão avaliar a participação da família nas tarefas e atividades de casa, qual é o incen-
tivo para buscar o aprendizado diante destas dificuldades. 
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10.2 Servidores do Administrativo:  

A atuação será por meio do teletrabalho para o cumprimento das atribuições le-

gais do cargo conforme art. 16 da Portaria 133/2020. Caso necessite de alguma atividade 

presencial emergencial, a equipe gestora deverá criar ambiente propício para o exercí-

cio, atendendo as recomendações de medidas de segurança orientadas pela OMS e 

Secretaria de Saúde do OF. 

 

10.3 Organização da Sala de Aula:  

Divisão das turmas em outras duas, respeitando uma disposição de mesas e cadeiras 

mantendo o distanciamento sugerido pela OMS. O restante do mobiliário será direcio-

nado a outro espaço que favorece a organização das salas de aula. Inicialmente seria 

evitado o uso dos aparelhos de ar condicionado, devido ao seu poder de disseminação 

do vírus; 

 

 

 

 

 

10.4 Horário do lanche:  

Será organizado de forma que os estudantes não se desloquem até o refeitório, 

para evitarem aglomerações. O lanche passará a ser servido em sala de aula pelos fun-

cionários da cozinha, aluno por aluno, mantendo o distanciamento sugerido pela OMS; 

 

 

   10.5 Horário do Intervalo: 

  Os espaços de recreação serão evitados durante o período de distanciamento 

social. O horário de recreio será substituído pelo decréscimo do tempo de aula em sala; 
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10.6 Uso dos Banheiros:  

  Uma equipe de servidores fará o controle do fluxo de estudantes nos banheiros 

escolares, de forma a permitir a entrada individual em cada um (masculino e feminino); 

 

10.7 Higienização do mobiliário escolar:  

Diariamente a equipe de conservação fará a assepsia inicial do ambiente escolar 

e do mobiliário escolar geral (antes do primeiro período de aula), sendo desta mesma 

equipe a responsabilidade de fazer a mesma assepsia outras duas vezes (na mudança 

de turno e ao final do turno de trabalho). Os servidores deverão acompanhar e controlar 

a rotina de assepsia do seu ambiente de trabalho; 

 

10.8 Controle de entrada e saída da sala de aula:  

Primeiramente evitaremos saídas desnecessárias da sala de aula, buscando a 

máxima manutenção de todos em sala. Quando houver necessidade de saídas de sala 

estas serão organizadas de forma individual (um aluno por vez), sob a licença de seu 

professor e mediação dos servidores responsáveis pelo controle do fluxo de estudantes 

no espaço escolar; 

 

 

  10.9 Organização das turmas no ambiente escolar:  

Nenhum estudante terá a entrada permitida no ambiente escolar sem máscara 

protetora. Não serão organizadas filas no ambiente escolar. No horário de entrada a 

equipe de organização dos estudantes fará o controle do fluxo para que cada um passe 

pela triagem diária antes da entrada em sala de aula (aferição da temperatura corporal, 

assepsia das mãos e dos pés com lavagem das mãos com água e sabão, nos lavatórios, 

uso de álcool em gel, além da assepsia dos calçados em tapetes sanitizantes. As entra-

das e saídas de sala serão seguidas da assepsia dos calçados no horário de saída dos 

estudantes a equipe organizadora do fluxo de estudantes estará responsável pelo trân-

sito destes ao transporte escolar. Caso o estudante demonstre-se com parâmetros 
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suspeitos de contágio (temperatura corporal elevada, tosse seca, entre outros), ele será 

mantido em ambiente reservado. A família será informada do ocorrido e será solicitada 

sua condução a uma unidade básica de saúde; 

 

10.10 Projeto de Conscientização Social sobre a COVID-19:  

Diariamente, no momento de início das aulas cada professor terá um momento 

para conscientização/orientação de sua turma sobre a Pandemia da COVID- 19, tra-

zendo formas de se organizarem na escola ou mesmo em suas casas. Eventualmente, 

outros agentes escolares farão parte do projeto, reforçando as atividades já desenvolvi-

das e trazendo novas reflexões sobre o cotidiano social. 

 

10.11 Aquisição de materiais e bens por meio de PDAF 

 O retorno às aulas presencias demandará de toda a comunidade escolar a adoção 
de protocolos de medidas de prevenção à Covid-19. Tais medidas exigem a aquisição 
de materiais de limpeza, equipamentos de proteção individual e de termômetros para 
aferição de temperatura. Para isso, o CCM-DF/CED308 prevê a compra dos itens lista-
dos abaixo:  

 

- 40 Tapetes Sanitizantes; 

- 08 Termômetros infravermelhos; 

- 30 litros sabão líquido para assepsia das mãos; 

- 40 litros de Álcool em Gel; 

- 10 Borrifadores líquidos; 

- 1600 Máscaras Padrão (PFF2 - N95); 

- 50 Máscaras Face Shields. 
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11 – CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO 

DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 O CCM-DF/CED308 assume as orientações das Diretrizes de Avaliação Educaci-

onal (DISTRITO FEDERAL, 2014b) para guiar seu processo seletivo. Considera, inclu-

sive, a integração dos três níveis de avaliação, buscando abdicar da natureza meramente 

classificatória e conferindo às avaliações a natureza predominantemente formativa. De 

qualquer forma, o PPP exerce centralidade na integração das avaliações da aprendiza-

gem, institucional e sistêmica, conforme ilustrado pela Figura 1: 

 

 

Figura 1 – Centralidade do PPP no processo avaliativo das escolas 

 

 Avaliação de aprendizagens  

 

 Ressalta-se que, as avaliações sistêmicas como o IDEB e outras mesmo não 

sendo aplicadas sob a competência da escola, é responsabilidade da escola e são leva-

das em consideração a fim de repensar a política educativa da unidade escolar.  

 Dessa forma, ao aderir à proposta de avaliação formativa, reconhecemos que a 

avaliação não serve meramente para verificar as aprendizagens, como muitos presu-

mem do termo “avaliação da aprendizagem”; mas também para fornecer subsídio a fim 
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de empreender ações que orientem o processo de ensino e aprendizagem, razão pela 

qual muitas das vezes se empregam o termo “avaliação para a(s) aprendizagem(ns)”. 

(DISTRITO FEDERAL, 2014b). 

 Outro aspecto fundamental à avaliação é a dimensão ética, como bem apresen-

tam as Diretrizes de Avaliação Educacional (DISTRITO FEDERAL, 2014b, p. 54-55):  

 Essa dimensão ética se aplica a todas as etapas e modalidades. Aliás, pode e 

deve ser aplicada aos três níveis de avaliação. Por isso Freitas (2017) coloca em xeque 

a natureza de avaliação do próprio ENEM, que acaba por infringir essa dimensão ética 

ao impor a classificação e a seleção: “Há tempos que o ENEM deixou de ser uma avali-

ação do ensino médio – se foi algum dia. Mas quando não era processo seletivo para o 

ensino superior, estava mais próximo disso” (FREITAS, 2017, p. 1). Até porque, apesar 

do alargamento de possibilidades que foram possíveis por meio desse Exame, o maior 

retorno desse tipo de exame à sociedade tem sido a classificação. 

 

 

11.1 Avaliação da aprendizagem/para as aprendizagens 

 Sob a compreensão de que a avaliação pode ser empregada como propulsora da 

melhoria/aprendizagem, pois subsidia o planejamento e as ações pertinentes, o CCM-

DF/CED308 passou a aplicar a avaliação diagnóstica no início de cada período letivo.  

 O que confere à avaliação o caráter formativo não são os instrumentos/procedi-

mentos, e sim o emprego que o professor faz desses instrumentos/procedimentos. As-

sim, mesmo que o professor se utilize, por exemplo de provas escritas, a atitude dele 

diante desse instrumento é que revelará a natureza da prova. 

 Evidentemente que, além das provas, há outros instrumentos/procedimentos que 

permitem potencializar as práticas de avaliação formativa, dentre as quais: avaliação por 

pares ou colegas, portfólio, registros reflexivos, auto avaliação e seminários/pesqui-

sas/trabalhos de pequenos grupos.  

 Além disso, para além desses instrumentos, há a possibilidade de se fazer uso 

formativo de atividades que têm sido empregadas com outra natureza, por exemplo, 

como o dever de casa.  

 O aluno também poderá ser avaliado durante a execução dos projetos, com ava-

liação formativa, mediadora e contínua, considerando seu aspecto evolutivo dentro do 
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processo de desenvolvimento/aprendizagem, não importando apenas a menção adqui-

rida, mas em especial o seu crescimento como sujeito nesse processo.  

A concepção de aprendizagem adotada pela Secretaria de Estado de Educação do Dis-

trito Federal corrobora com esse paradigma, “em uma perspectiva de construção de co-

nhecimento numa relação sócio-histórico-interacionista, fundamentada na convicção de 

que os conhecimentos científicos necessitam ser reconstruídos em suas pluri determi-

nações”. A partir desses pressupostos, pode-se dizer que o desenvolvimento humano é 

um processo que se dá do nascimento à morte, em ambientes culturalmente organizados 

e socialmente regulados, por meio de interações estabelecidas com parceiros, nas quais 

cada pessoa (adulto ou criança, professor e aluno) desempenha um papel ativo. 

              Nessa perspectiva, o desenvolvimento deve ser compreendido como um pro-

cesso contínuo, multidimensional e dinâmico, que está sempre em movimento e que 

ocorre na interação dialética que o organismo tem com o ambiente. Simultaneamente, 

pessoas e rede de significações são contínuas e mutuamente transformadas e reestru-

turadas, canalizadas pelas características sociais, físicas e temporais do contexto no 

qual as interações ocorrem. O conhecimento difere do que defende a escola tradicional, 

por estimular uma forma de pensar em que o educando reconstrói o conhecimento exis-

tente, tornando a aprendizagem significativa. 

            A rapidez com que evolui o conhecimento faz da educação o principal fator de 

promoção das competências, assumindo centralidade nas questões relacionadas à for-

mação humana na sua totalidade, contemplando as dimensões físicas, emocionais, cul-

turais, cognitivas e profissionais. 

          De acordo com Perrenoud, competência é “a capacidade de agir eficazmente em 

um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimento, mas sem limitar-se a eles”, 

ou seja, os processos de ensino e de aprendizagem devem favorecer ao aluno a articu-

lação dos saberes para enfrentar os problemas e as situações inusitadas, encontrados 

nos contextos pessoais e profissionais. 

             Apesar de o referido conceito trazer, para o cenário educacional, uma nova pers-

pectiva para o processo de ensino e de aprendizagem, já que pressupõe a utilização de 

estratégias pedagógicas que promovam a aprendizagem ativa, em que o aluno tenha 

liberdade para criar, para desenvolver raciocínios mais elaborados e para questionar, 

esse é refutado por Kuenzer (2002, p.12), que defende que “cabe às instituições educa-

cionais desempenhar” com qualidade seu papel na criação de situações de 
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aprendizagem, que permitam ao aluno desenvolver as capacidades cognitivas, afetivas 

e psicomotoras, relativas ao trabalho intelectual, sempre articulado, mas não reduzido 

ao mundo do trabalho e das relações sociais, com o que certamente estarão dando a 

sua melhor contribuição para o desenvolvimento de competências na prática social e 

produtiva. 

                Assim, a educação no CCM-DF CED 308, adequada à LDB, às Diretrizes Cur-

riculares Nacionais, aos PCN, ao BNCC, ao Currículo em Movimento, dispõe de instru-

mentos norteadores, compatíveis com as exigências que o mundo, em processo de glo-

balização e transformação, impõe à sociedade que necessita de novas condições e de 

novos parâmetros e valores para modificar-se e aprimorar-se. 

              Diante disso, percebe-se a necessidade de uma mudança significativa da fun-

ção social da instituição educacional, considerando as novas tendências pedagógicas. 

Educar para competências é, portanto, proporcionar ao educando condições e recursos 

capazes de intervir em situações-problemas, estimulando um diálogo aberto na solução 

de problemas, com vistas a sugestões no intercâmbio das relações. 

             Os conteúdos referenciais, definidos para a matriz curricular apresentam orga-

nização relevante na construção do conhecimento e, um trabalho que envolve diversida-

des de informações, interdisciplinaridades, experiências exitosas, no processo de enga-

jamento e interação de um trabalho coletivo, articulado na transformação da prática pe-

dagógica. 

          Nessa perspectiva, valoriza-se uma concepção de escola voltada para a constru-

ção de uma cidadania crítica, reflexiva, criativa e ativa, de forma a possibilitar que os 

alunos consolidem suas bases culturais, papel relevante, uma vez que é basicamente na 

aprendizagem e no domínio desses conteúdos que se dá a construção e a aquisição de 

competências, permitindo identificar-se e posicionar-se perante as transformações na 

vida produtiva e sociopolítica. 

              A avaliação dos resultados deverá ser feita ao longo do ano, envolvendo os 

diversos segmentos da comunidade (em datas já previstas no calendário escolar oficial 

ou de atividades da própria escola: conselhos de classe, em 2021 houve uma Redefini-

çao do conselho de classe utilizando-o como forma de acompanhamento e avaliação do 

processo pedagógico e como subsidio para reuniões de pais e mestres, os conselhos 

são espaços de  Planejamento do trabalho pedagógico como uma atitude crítica do edu-

cador diante de sua prática social docente, por meio da complementação entre o plano 
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de ensino e o planejamento do ensino e vice-versa. A contextualização dos conteúdos 

aproxima o conhecimento adquirido da realidade e mostra a importância do saber, para 

sim, incentivar transformações, os conselhos de classe assim que necessário são con-

vocados de forma extraordinária  pela coordenação pedagógica para decidir os rumos 

de casos individuais ou de forma coletivas , tanto em questões de replanejamentos , 

reagrupamentos , decisões de avaliações ou outras dinâmicas pedagógicas que envolve 

a escola como um todo , também obedecendo o calendário são previstas de forma ordi-

nária a cada  bimestre um conselho de classe para tratar dentro outros assuntos de notas 

, frequência dos estudantes assim como da importância do processo ensino aprendiza-

gens. Durante as aulas remotas os conselhos de classe acontecem de forma virtual no 

aplicativo MEET, assim como reunião de pais, reunião do conselho escolar, etc. Destaca 

– se neste cenário de aulas remotas as reuniões de pais e mestres e responsáveis que 

no ano de 2021 se faz muito importante e necessário. Foi realizada uma reunião inicial 

com a equipe pedagógica assim também com a equipe disciplinar  para tratar dos demais 

assuntos de interesse de todos os sujeitos , com participação ativa de todos os segmen-

tos , também está previsto a cada final de bimestre esta mesma reunião para tratar de 

assunto relacionando a notas e frequências  dos estudantes  até que se volte as aulas 

de moto presencial estas reuniões vão acontecer de forma virtual no aplicativo MEET 

com ampla divulgação no canal do youtube oficial da escola . 

       O Ensino Fundamental, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, terá por objetivo a formação básica do cidadão. o Currículo em Movimento 

privilegia as aprendizagens significativas e a construção de competências. O conteúdo 

não é tratado como um fim em si mesmo, mas como um dos meios para o desenvolvi-

mento de competências e habilidades. O Currículo proposto volta-se para uma necessá-

ria atualização de conhecimentos e valores, numa perspectiva crítica, responsável e con-

textualizada, que privilegie a inteligência e a capacidade de alunos e professores viven-

ciarem os conhecimentos em seu enfoque interdisciplinar, onde todas as áreas se apro-

ximam e possibilitam a análise da teia de relações entre seus aspectos comuns, diferen-

tes e contraditórios.” 
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11.2 Avaliação institucional (auto avaliação) 

 Conforme as Diretrizes de Avaliação Educacional da SEEDF (DISTRITO FEDE-

RAL, 2014b, p. 56), a Avaliação Institucional “destina-se a analisar a implementação do 

seu Projeto Político Pedagógico (PPP) para identificar suas potencialidades e fragilida-

des e orientar sua revisão com vistas à garantia da qualidade social do trabalho escolar”. 

Embora este nível de avaliação esteja estreitamente relacionado ao PPP, é indispensá-

vel que se articule com os outros dois níveis avaliativos – de aprendizagem e de siste-

mas.  

 Uma responsabilidade que compete à avaliação institucional é a de evitar que os 

sujeitos sejam colocados sob avaliação, a fim de puni-los ou premiá-los. Seria deturpar 

a função da avaliação institucional. Nesta, avaliam-se os processos, os trabalhos, os 

limites e as possibilidades do trabalho desenvolvido pelos sujeitos. Soma-se a isso que 

a avaliação institucional também deve ser realizada ao longo do ano letivo, com base na 

PPP. 

 

11.3 Avaliação externa - SAEB 

O ano de 2020 foi marcado pela pior crise sanitária dos últimos tempos, o que 

acarretou na suspensão das aulas presenciais em virtude da covid 19, através do 

decreto Nº 40.520 de 14 de março de 2020. 

  O CCM-DF/CED 308, obedecendo as regras, suspendeu suas atividades 

presenciais, retornando em 13 de julho com as aulas remotas de acordo com as regras 

da SEE/DF,  pois acreditar na  garantia da qualidade social do ensino implica na crença 

da possibilidade de educar com condição para a igualdade e inclusão social. Um 

trabalho escolar integrado e articulado, com participação coletiva na elaboração e no 

desenvolvimento do projeto pedagógico, bem como a aplicação das orientações 

curriculares adaptadas a realidade dos estudantes; a atuação competente dos 

professores no desenvolvimento dos conteúdos e na metodologia de ensino; a obtenção 

de bons resultados escolares que evidenciem o trabalho da escola e dos professores 

também possibilitar a todos os segmentos da comunidade a aquisição dos 

conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais, oferecendo condições para que 

estes sejam redirecionados para a sociedade, assegurando o ensino de qualidade, 
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garantindo o acesso e a permanência dos alunos na escola, para assim formar cidadãos 

críticos, capazes de agir na transformação da sociedade é o nosso maior desejo.  

Para as aulas remotas ao longo de 2020 foi exigido que toda a equipe da escola 

desenvolvesse um trabalho integrado com um grande esforço por parte de todos os 

profissionais. Aos alunos que tem tinham acesso à internet foi oferecido a plataforma 

https://classroom.google.com/, onde os professores postavam material de estudo, 

vídeos explicativos e atividades. Já para os alunos que não tinha acesso à internet foi 

disponibilizado o material impresso para retirada na escola com todas as regras 

sanitárias de prevenção à covid 19.  

  Foi realizada uma busca ativa de todos os estudantes que não estavam 

estudando em nenhuma das possibilidades de estudo. Embora é sabido que os reflexos 

da paralisação das aulas presenciais deverão seguir por alguns anos, mesmo 

considerando que o CCM-DF/ CED 308 teve um resultado extraordinário no que diz ao 

engajamento dos alunos nos modelos de estudos oferecidos ao longo de 2020, é difícil 

ponderar em dados numéricos ou nas avaliações externas no que tange o ensino-

aprendizagem, tivemos um número de 6 alunos que não foram encontrados ficando 

como reprovados num universo de 1014 alunos. A concepção de desenvolvimento 

humano incorporada pela escola exige a integração de esforços e a harmonia de ações 

que favoreçam a compreensão do sujeito ativo na construção dos processos 

psicológicos, levando em conta a sua interação com seu   contexto   sociocultural 

(Valsiner, 1993, 1995). 

Em 2021, começamos com as aulas remotas. Logo no início foram montadas as 

turmas na plataforma Google Classroom, assim como a inclusão dos alunos nas suas 

respectivas turmas. Posteriormente foi oferecido o material impresso aos estudantes 

sem acessos aos meios digitais. 

A dinâmica das aulas remotas é baseada nas postagens, pelos professores, de 

vídeos explicativos, gravados por eles mesmos ou não, sobre os conteúdos e atividades 

a serem desenvolvidas pelos alunos. Os professores realizam aulas online através do 

Google Meet para facilitar a interação e aprendizagem dos alunos, trazendo assim, uma 

maior aproximação com realidade das aulas presencias. 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) é um conjunto de avaliações 

externas em larga escala que permite ao Inep realizar um diagnóstico da educação 

https://classroom.google.com/
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básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. Por 

meio de testes e questionários, aplicados a cada dois anos na rede pública e em uma 

amostra da rede privada, o Saeb reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos 

estudantes avaliados, explicando esses resultados a partir de uma série de informações 

contextuais. 

O Saeb permite que as escolas das redes municipais e estaduais de ensino ava-

liem a qualidade da educação oferecida aos estudantes. O resultado da avaliação é um 

indicativo da qualidade do ensino brasileiro e oferece subsídios para a elaboração, o 

monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais com base em evidências. 

As médias de desempenho dos estudantes, apuradas no Saeb, juntamente com as taxas 

de aprovação, reprovação e abandono, apuradas no Censo Escolar, compõem o Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

Nos anos de 2009, o CCM-DF/CED 308 alcançou nota acima da média estabele-

cida para o SAEB, com 3,9. Já nos próximos anos de avaliação houve um decréscimo 

nas notas obtidas, chegando, em 2015 à nota 2,9.  

  As avaliações do SAEB foram realizadas nos anos de 2017 e 2019 no CCM-DF 

CED 308, mas a escola não atingiu o quórum mínimo de alunos, ficando sem menção 

nos dados do IDEB.  

      As metas a serem alcançada em 2021, não se limitam aos números do IDEB, mas 

também levar ao estudante uma aprendizagem significativa, levando em conta que nos 

dois exames do SAEB a instituição não atingiu o quórum para ter mensurados os dados, 

o principal objetivo será atingir o número mínimo de alunos na avaliação como também 

estar dentro da média nacional para o ensino fundamental anos finais que é 4,9 e do 

ensino médio que é de 4,2. Além de permitir um diagnóstico do desempenho escolar, o 

Saeb vai fornecer informações que podem ser utilizadas pela gestão escolar para me-

lhorar os processos de ensino e aprendizagem. Assim, com mais dados e informações, 

a educação brasileira ganha um reforço importante na busca por mais qualidade e mo-

dernização. 

De acordo com Perrenoud, competência é “a capacidade de agir eficazmente em 

um determinado tipo de situação, apoiada em conhecimento, mas sem limitar-se a eles”, 

ou seja, os processos de ensino e de aprendizagem devem favorecer ao aluno a articu-

lação dos saberes para enfrentar os problemas e as situações inusitadas, encontrados 

http://portal.inep.gov.br/censo-escolar
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb
https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb
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nos contextos pessoais e profissionais. Apesar de o referido conceito trazer, para o ce-

nário educacional, uma nova perspectiva para o processo de ensino e de aprendizagem, 

já que pressupõe a utilização de estratégias pedagógicas que promovam a aprendiza-

gem ativa, em que o aluno tenha liberdade para criar, para desenvolver raciocínios mais 

elaborados e para questionar, esse é refutado por Kuenzer (2002, p.12), que defende 

que “cabe às instituições educacionais desempenhar” com qualidade seu papel na cria-

ção de situações de aprendizagem, que permitam ao aluno desenvolver as capacidades 

cognitivas, afetivas e psicomotoras, relativas ao trabalho intelectual,  sempre articulado, 

mas não reduzido ao mundo do trabalho e das relações sociais, com o que certamente 

estarão dando a sua melhor contribuição para o desenvolvimento de competências na 

prática social e produtiva.   

Embora ainda incerta a data da volta às aulas presenciais em muitos estados e 

no Distrito Federal, mas com uma experiência vivida que pode ter deixado diversos im-

pactos negativos, não apenas na aprendizagem, mas no desenvolvimento socioemocio-

nal causado pelo isolamento social e distanciamento escolar, o CCM-DF CED 308 se 

prepara para a realização da prova do SAEB em 2021. 

O CCM CED 308, pensando em aliar a teoria e prática, fundamental para a apren-

dizagem, assim como a preparação para a prova do SAEB   intensifica-se na pedagogia 

de projetos e requer a adoção de estratégias diferenciadas, tais como: 

• Reuniões pedagógicas com os professores sobre a importância da avaliação 

• Pesquisas e grupos de estudo com os alunos sobre o SAEB 

• Atividades extraclasse, integradas ao currículo principalmente por meio online 

• Aplicação de testes das provas passadas do SAEB 

• Aulas planejadas e desenvolvidas de forma participativa; 
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12 – ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DA INSTITUIÇÃO 

 

“Na perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica, as aprendiza-

gens se constituem a partir de movimentos dialéticos entre os 

indivíduos e as diversas realidades sociais (SAVIANI, 2003). O 

3º Ciclo para as Aprendizagens acolhe essa perspectiva à me-

dida que questiona a escola como aparelho ideológico do Es-

tado que fortalece estruturas... (DISTRITO FEDERAL, 2014a, p. 

36-37). 

   À medida que questiona a escola como aparelho ideológico do Estado que forta-

lece estruturas sociais dominantes, determinando as oportunidades de acesso ao capital 

cultural estabelecido. Uma escola fundamentada numa concepção política e pedagógica 

que silencia a diversidade cultural colabora para a manutenção de um sistema exclu-

dente, padronizando a maneira como os sujeitos históricos lidam com os conhecimentos 

escolares. Por outro lado, a partir do momento em que a escola reflete sobre sua prática 

e sua função social, coloca-se como instituição que se dispõe a contribuir para a eman-

cipação do ser humano, propiciando oportunidades de desenvolvimento do estudante, 

garantindo seu acesso, sua permanência e sua progressão escolar. 

 

12.1 - Currículos 

 A realidade atual exige um tipo de educação que, de fato, atenda às necessida-

des de uma sociedade cada vez mais integrada na qual a escola se insere. Dessa forma, 

o Projeto Político Pedagógico do CCM-DF/CED308 busca apresentar uma melhor defi-

nição e organização do conjunto de disciplinas/componentes curriculares das diferentes 

áreas do conhecimento. As disciplinas devem estar com os currículos articulados de 

forma a promover, na medida do possível, uma interação entre elas. O objetivo é propor-

cionar um ensino interdisciplinar que desperte nos estudantes a compreensão de que os 

saberes científicos, filosóficos, sociais e éticos estão conectados e que também se orga-

niza a nossa complexa sociedade. 

 

 

 



 

76 

 

12.2 - Currículos do Ensino Fundamental – Anos finais (7º ao 9º ano) 

 Proporciona ao educando condições para o desenvolvimento harmônico de suas 

potencialidades, com vistas à realização pessoal, ao exercício da cidadania, e à prepa-

ração para o ingresso no Ensino Médio. O estudante nessa faixa etária já compreende 

melhor sua realidade e como ela o afeta. Logo, a reflexão crítica é parâmetro fundamen-

tal para o desenvolvimento deste indivíduo em formação. Cabe salientar que a aquisição 

de um sistema de conceitos científicos se dará por meio da introdução de uma pesquisa 

científica mais elaborada; da interação social, com destaque à troca de experiências en-

tre educandos e docentes; e do autoconhecimento como fator preponderante para seu 

crescimento pessoal. Tudo isso, por conseguinte, para aperfeiçoar as funções mentais 

superiores (atenção voluntária, memória lógica, pensamento verbal e conceitual, emo-

ções complexas etc.). Diante disto, entende-se que as disciplinas curriculares são refe-

renciais teóricos importantes para atingir os objetivos aqui propostos. Temos, então, as 

seguintes disciplinas: Português, Matemática, Inglês, Educação Física, Artes, Inglês, Ci-

ências Naturais, História, Geografia e noções de Instrução Militar como complemento 

pedagógico. 

No cenário educacional brasileiro, o Ensino Fundamental constitui-se como eixo 

central das discussões voltadas para assegurar o direito à educação. A estrutura e orga-

nização dessa etapa da Educação Básica têm sido objeto de mudanças em busca de 

melhorias que promovam a qualidade social (DCN 2013 – Resolução nº 4 de 13 de julho 

de 2010), entendida para além do acesso de estudantes à escola, assegurando também 

sua permanência no processo escolar, por meio da democratização de saberes e da 

formação integral rumo à emancipação, ou seja, qualidade que se configura como ques-

tão de Direitos Humanos. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

(SEEDF) compreende que tal qualidade se consolida à medida que se garante acesso, 

permanência e aprendizagens dos estudantes para que se insiram com dignidade no 

meio social, econômico e político da vida moderna.  

Nesse sentido, a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos que tornou 

obrigatório o ingresso da criança na escola a partir dos seis anos de idade, estabelecida 

pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001 - Plano Nacional de Educação (PNE), acar-

retou a necessidade de reorganizar essa etapa escolar, em conformidade com as Dire-

trizes Curriculares Nacionais de Educação Básica, que estabelecem o acolhimento de 
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estudantes, na lógica do cuidar e educar, como forma de assegurar a aprendizagem de 

todos (DCN 2013 – Resolução nº 4 de 13 de julho de 2010). A obrigatoriedade, nesse 

caso, implica diretamente a reorganização administrativa e pedagógica das unidades 

escolares e, por conseguinte, sua estrutura curricular que nessa secretaria compreende 

a organização escolar em ciclos e seriação. A avaliação formativa foi adotada como con-

cepção e prática norteadora para toda a Educação Básica e suas respectivas modalida-

des e, neste caso, para o Ensino Fundamental, independentemente da organização es-

colar seriada ou em ciclos e fundamenta-se na utilização de diferentes instrumentos e 

procedimentos a fim de possibilitar as aprendizagens de todos na escola.  

A avaliação formativa possibilita análise e apreciação do processo de ensino e de 

aprendizagem, oportunizando a progressão continuada e assistida das aprendizagens 

de todos os estudantes de maneira responsável. Com base nessa concepção, torna-se 

possível corroborar avanços, progressos e a continuação de aprendizagens durante toda 

a trajetória dos estudantes. Para que se sustente a avaliação formativa, o estímulo às 

práticas como autoavaliação para estudantes e demais profissionais da unidade escolar, 

bem como o feedback constituem-se elementos imprescindíveis para tornar o processo 

avaliativo em um espaço-tempo das aprendizagens de todos no interior da escola (LIMA, 

2012). 

A proposta de trabalho no Ensino Fundamental, com as diferentes áreas do co-

nhecimento, 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, Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos e Educação para a Sustentabilidade. Considerando a importância da articula-

ção de componentes curriculares de forma interdisciplinar e contextualizada, o currículo 

propõe ainda eixos integradores: alfabetização, somente para o Bloco Inicial de Alfabe-

tização (BIA), letramentos e ludicidade para todo o Ensino Fundamental. 

Para que o currículo seja vivenciado e reconstruído no cotidiano escolar, a orga-

nização do trabalho pedagógico da escola é imprescindível. A utilização de estratégias 

didático-pedagógicas deve ser desafiadora e provocadora, levando em conta a constru-

ção dos estudantes, suas hipóteses e estratégias na resolução de problemas apresen-

tados. Conselho de Classe preferencialmente participativo, análise das aprendizagens 

para reorganização da prática docente, formação continuada no lócus da escola, coor-

denação pedagógica como espaço e tempo de trabalho coletivo, entre outros, 
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constituem-se como aspectos fundamentais para essa construção. O ambiente educa-

tivo rico em recursos, materiais didáticos atrativos e diversificados e situações problema-

tizadoras, que contemplem todas as áreas do conhecimento disponibilizadas aos estu-

dantes, promove a reconstrução das aprendizagens por meio da ação investigativa e 

criadora.  

Os objetivos do Ensino Fundamental estão pautados nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica e ressignificados pelas Diretrizes Pedagógicas desta Se-

cretaria de Educação: - Possibilitar as aprendizagens, a partir da democratização de sa-

beres, em uma perspectiva de inclusão considerando os eixos transversais: Educação 

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

para a Sustentabilidade.  

- Promover as aprendizagens tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 

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

letramentos. - Oportunizar a compreensão do ambiente natural e social, dos processos 

histórico-geográficos, da diversidade étnico-cultural, do sistema político, da economia, 

da tecnologia, das artes e da cultura, dos direitos humanos e de princípios em que se 

fundamenta a sociedade brasileira, latino-americana e mundial. 

- Fortalecer vínculos da escola com a família, no sentido de proporcionar diálogos éticos 

e a corresponsabilização de papéis distintos, com vistas à garantia de acesso, perma-

nência e formação integral dos estudantes. 

 - Compreender o estudante como sujeito central do processo de ensino, capaz de atitu-

des éticas, críticas e reflexivas, comprometido com suas aprendizagens, na perspectiva 

do protagonismo infanto-juvenil. 

 

 A organização do Ensino Fundamental anos Finais compreende o 3º Ciclo para 

as Aprendizagens: Bloco 1 (7º ano) e Bloco 2 (8º e 9º ano), conforme a correspondência 

por ano demonstrada no quadro a seguir: 

 3º CICLO PARA APRENDIZAGEM  

1º Bloco 2º Bloco 

7º Ano 8º Ano e 9º Ano 
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Componente Curricular: Língua Portuguesa/PDII – 7º Ano 
 

OBJETIVOS  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇÃO  
ESTRATÉGIAS/RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

1° BIMESTRE 
 
 
 

 
 

 

- Revisão das classes gramaticais : substantivo/ 

adjetivo/artigos/pronomes/ proposição/ verbos  

- efeitos de sentido conotação e denotação.  

- Gêneros : carta de solicitação/ reclamação/ 

petição on line/carta aberta/ abaixoassinado/ 

proposta.  

 

Google forms  

Trabalhos na plataforma  

Edição e participação no projeto: 

mulheres históricas.  

Aulas expositivas e práticas; 

Atividades individuais e 

coletivas 

Trabalho individual;  

Quadro, livro texto, textos. 

2 ° BIMESTRE 
 
 
 
 

 

- Morfossintaxe: sujeito simples , composto, 

predicativo do sujeito, predicativo nominal,verbal 

- Pontuação  

- semântica: sinonimos, antonimos, paronimos, 

homonimos.  

- criação de anúncios e classsificados  

Google forms  

Trabalhos na plataforma  

Edição e participação no projeto: 

mulheres históricas. 

Aulas expositivas e práticas; 

Atividades individuais e 

coletivas 

Trabalho individual;  

Quadro, livro texto, textos. 

3 ° BIMESTRE 
 
 
 
 

 
 

 

- Concordancia nominal e verbal  

-Produção de entrevistas orais  

- tomada de notas/ fonortografia  

- Figuras de linguagem  

- Acentuação grafica  

Google forms  

Trabalhos na plataforma  

Edição e participação no projeto: 

mulheres históricas. 

Aulas expositivas e práticas; 

Atividades individuais e 

coletivas 

Trabalho individual;  

Quadro, livro texto, textos. 

 
 

4° BIMESTRE 
 

- sujeito, predicado, complementos ( objetos 

diretos e indiretos)  

Estratégias de escrita: textualização, revisão e 

edição.  

 

Google forms  

Trabalhos na plataforma  

Edição e participação no projeto: 

mulheres históricas. 

Aulas expositivas e práticas; 

Atividades individuais e 

coletivas 

Trabalho individual;  

Quadro, livro texto, textos. 
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 Componente Curricular: Matemática /PDI – 7º Ano 
 

OBJETIVOS  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇÃO  

ESTRATÉGIAS/RECURSOS 

UTILIZADOS 

1° BIMESTRE 

Resolver expressão numérica e 

situação-problema que envolvam as 

operações de adição,subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação. 

 • Resolver e elaborar problemas que 

envolvam as ideias de múltiplo e 

divisor. 

Resolver e elaborar problemas com 

números naturais, envolvendo as 

noções de divisor, múltiplo, mínimo 

múltiplo comum e máximo divisor 

comum.  

• Reconhecer os números inteiros em 

diferentes contextos: cotidianos e 

históricos.  

• Representar o conjunto dos 

números inteiros por meio dos 

Números naturais e operações  

• Múltiplos e divisores de um número 

natural  

• Mínimo Múltiplo Comum com ênfase 

em situações- problema  

• Máximo Divisor Comum com ênfase 

em situações-problema.  

Números inteiros e operações  

• Origem e estruturação de números in-

teiros  

• Representações: algébrica, geomé-

trica e utilizado notação de conjunto 

enumerando seus elementos  

• Números opostos, módulo, compara-

ções e simetria  

• Adição, subtração, multiplicação, divi-

são, potenciação e raiz quadrada  

• Resolução de expressões numéricas e 

situações- problema. 

Avalição diagnóstica, 

Formulários,  

Textos, 

Questionários, 

Avaliação formativa por 

meio de participação 

Provas bimestrais e 

Testes Periodicos. 

Aulas expositivas e práticas; 

Atividades individuais e coletivas 

Trabalho individual;  

Quadro, livro texto, textos. 
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símbolos + e –, reconhecendo a sua 

existência e sua necessidade em 

situações-problema do dia a dia.  

• Localizar e representar na reta 

numérica os números inteiros e 

compreender a simetria emrelação à 

origem.  

• Analisar, interpretar e resolver 

operações com números inteiros na 

resolução de situações- problema. 

2 ° BIMESTRE 

Compreender o conceito de fração 

associado à representação da parte 

de um todo, da divisão entre números 

inteiros, de razão e de operador.  

• Determinar a posição aproximada, 

na reta numérica, de números 

racionais.  

Transformar frações em números 

decimais e vice-versa.  

 

Números racionais e operações  

• Identificação, conceito e representação 

geométrica  

• Adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e radiciação  

• Expressões numéricas e situações 

problema  

• Porcentagem  

• Acréscimos e decréscimos simples 

Frações  

Avalição diagnóstica, 

Formulários,  

Textos, 

Questionários, 

Avaliação formativa por 

meio de participação 

Provas bimestrais e 

Testes Periodicos. 

Aulas expositivas e práticas; 

Atividades individuais e coletivas 

Trabalho individual;  

Quadro, livro texto, textos. 
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• Resolver e elaborar situações 

problema que envolvam o cálculo da 

adição e da subtração de frações.  

• Resolver e elaborar situações 

problema que envolvem o cálculo de 

adição, subtração, multiplicação, 

divisão e potenciação de números 

racionais.  

• Reconhecer que a porcentagem 

pode ser representada por uma 

fração com denominador 100 (ou 

outros) ou em forma de número 

decimal. 

• Calcular porcentagens e juros 

simples em diversas situações 

problema do cotidiano, com ênfase no 

contexto de educação financeira, 

entre outros. 

• Operações de adição, subtração, 

multiplicação, divisão e potenciação 

envolvendo números racionais não 

negativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ° BIMESTRE 

Determinar um elemento 

desconhecido em uma igualdade 

Álgebra  

•    Igualdade matemática e sua 

representação simbólica 

Avalição diagnóstica, 

Formulários,  

Textos, 

Questionários, 

Aulas expositivas e práticas; 

Atividades individuais e coletivas 

Trabalho individual;  

Quadro, livro texto, textos. 
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matemática envolvendo 

representação simbólica 

Compreender a ideia de 

variável,representada por letra ou 

símbolo, para expressar relação entre 

duas grandezas, diferenciando-a da 

ideia de incógnita.  

• Classificar sequências em 

recursivas e não recursivas, 

reconhecendo que o conceito de 

recursão está presente não apenas 

na matemática, mas também nas 

artes e na literatura.  

• Utilizar a simbologia algébrica para 

expressar regularidades encontradas 

em sequências numéricas.  

• Identificar quando as expressões 

algébricas obtidas para descrever a 

regularidade de uma mesma 

sequência numérica são ou não 

equivalentes.  

• Linguagem algébrica: variável e 

incógnita  

• Equivalência de expressões algébricas: 

identificação da regularidade de uma 

sequência numérica Razão e Proporção  

• Grandezas diretamente e inversamente 

proporcionais Equações polinomiais 

de 1º grau  

• Operações, expressões e sentenças 

matemáticas  

• Conjunto universo e conjunto verdade  

• Resolução de situações- problema  

• Equações de 1º grau com duas 

variáveis  

• Sistema de equações de 1º grau com 

duas variáveis 

 

Avaliação formativa por 

meio de participação 

Provas bimestrais e 

Testes Periodicos. 
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• Reconhecer e elaborar problemas 

que representem variação de 

proporcionalidade (direta ou inversa) 

entre duas grandezas, utilizando 

sentença algébrica para expressar 

essa relação existente entre 

asgrandezas.  

• Resolver e elaborar problemas que 

possam ser representados por 

equações polinomiais de 1º grau, 

redutíveis à forma ax + b = c, fazendo 

uso das propriedades da igualdade 

4° BIMESTRE 

• Calcular a probabilidade de um 

evento aleatório, expressando-a por 

número racional (forma fracionária, 

decimal e percentual), e comparar 

essenúmero com a probabilidade 

obtida pormeio de experimentos 

sucessivos. 

• Coletar, organizar, analisar e 

comparar dados emtabelas e 

Probabilidade e Estatística  

•  Cálculo de probabilidade como a razão 

entre o número de resultados favoráveis 

e o total de resultados possíveis em um 

espaço amostral equiprovável. 

• Experimentos aleatórios: espaço 

amostral e estimativa de probabilidade 

por meio de frequência de ocorrências  

Avalição diagnóstica, 

Formulários,  

Textos, 

Questionários, 

Avaliação formativa por 

meio de participação 

Provas bimestrais e 

Testes Periodicos. 

Aulas expositivas e práticas; 

Atividades individuais e coletivas 

Trabalho individual;  

Quadro, livro texto, textos. 
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diferentes tipos de gráficos, utilizando 

planilhas eletrônicas para registro. 

Planejar e realizar experimentos 

aleatórios ou simulações que utilizem 

cálculo de probabilidades ou 

estimativas por meio de frequência de 

ocorrência.  

• Compreender, em contextos 

significativos, o significado de média 

estatística como indicador de 

tendência, calcular seu valor e 

relacioná- lo à amplitude de um 

conjunto de dados. 

• Organizar e interpretar, em tabelas e 

gráficos, os dados levantados na 

pesquisa, utilizando planilhas 

eletrônicas como ferramenta de 

apoio.  

• Cálculo e interpretação de média 

aritmética e amplitude de um conjunto de 

dados  

• Leitura e interpretação de tabelas e 

gráficos referentes a variáveis 

categóricas e numéricas 

• Identificação, classificação e 

construção de gráficos e tabelas  

• Gráficos de setores  
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Componente Curricular: História – 7º Ano 

 
OBJETIVOS  

 
CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

 
AVALIAÇÃO 

 
ESTRATÉGIAS/RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
 
 
 
 
 

1° BIMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 

 - Renascimento; 

- Humanismo; 

- A formação dos Estados 

Nacionais; 

- Monarquias Absolutistas; 

- Mercantilismo; 

- As Grandes Navegações; 

- A Reforma Protestante. 

  

. Aplicação do conhecimento no 

cotidiano. 

. Valorização do desenvolvimento do 

aluno. 

.Trabalhos sobre o conteúdo estudado. 

.Estudo dirigido. 

.Leitura e interpretação de textos 

complementares. 

.Charges como texto. 

.Questionários. 

.Analise de Imagens. 

.Debate. 

.Avaliação formativa. 

Aulas expositivas e práticas no meet; 

Atividades individuais e coletivas. 

Trabalho de pesquisas;  

Livro didático, textos complementares.  

Filmes. 

Documentários. 

Debates. 

2 ° BIMESTRE 

 

 

 

 

- Civilizações africanas;  

- Os reinos do Sahel; 

- Povos Iorubás e Bantos; 

- Povos nativos da América: 

Incas, Maias e Astecas. 

. Aplicação do conhecimento no 

cotidiano. 

. Valorização do desenvolvimento do 

aluno. 

.Trabalhos sobre o conteúdo estudado. 

Aulas expositivas e práticas no meet; 

Atividades individuais e coletivas. 

Trabalho de pesquisas;  

Livro didático, textos complementares.  

Filmes. 
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.Estudo dirigido. 

.Leitura e interpretação de textos 

complementares. 

.Charges como texto. 

.Questionários. 

.Analise de Imagens. 

.Debate. 

.Avaliação formativa. 

Documentários. 

Debates. 

 

 

 

 

 

3 ° BIMESTRE 

 

 

 

 

- O processo de colonização da 

América Espanhola;  

- O processo de colonização da 

América Portuguesa; 

- O processo de colonização da 

América Inglesa; 

 

 

 

. Aplicação do conhecimento no 

cotidiano. 

. Valorização do desenvolvimento do 

aluno. 

.Trabalhos sobre o conteúdo estudado. 

.Estudo dirigido. 

.Leitura e interpretação de textos 

complementares. 

.Charges como texto. 

.Analise de Imagens. 

.Debate. 

.Avaliação formativa. 

Aulas expositivas e práticas no meet; 

Atividades individuais e coletivas. 

Trabalho de pesquisas;  

Livro didático, textos complementares.  

Filmes. 

Documentários. 

Debates. 
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4° BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

- A vinda da Companhia de Jesus 

e a atuação dos missionários 

jesuítas nas colônias americanas; 

- A expansão das fronteiras 

coloniais;  

- Crise do sistema colonial; 

- A mineração: aspectos 

econômicos, sociais e políticos; 

- A sociedade escravista e a 

cultura afrobrasileira.  

. Aplicação do conhecimento no 

cotidiano. 

. Valorização do desenvolvimento do 

aluno. 

.Trabalhos sobre o conteúdo estudado. 

.Estudo dirigido. 

.Leitura e interpretação de textos 

complementares. 

.Charges como texto. 

.Analise de Imagens. 

.Debate. 

.Avaliação formativa. 

Aulas expositivas e práticas no meet; 

Atividades individuais e coletivas. 

Trabalho de pesquisas;  

Livro didático, textos complementares.  

Filmes. 

Documentários. 

Debates. 
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Componente Curricular: Ciências / PDIII – 7º Ano 

 

 
 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇÃO 
 
ESTRATÉGIAS/RECURSOS 

UTILIZADOS 

 
 
 
 
 

 
1° 

BIMESTRE 

Terra e Universo: 

- A composição da atmosfera e 

sua alterações: 

Composição do ar; Efeito estufa; 

Camada de ozônio. 

- As placas tectônicas: Fenômenos 

naturais (vulcões, terremotos e 

tsunamis); Placas tectônicas e 

deriva continental. 

AVALIAÇÃO FORMATIVA: 

- Questionários. 

- Pesquisas. 

- Listas de exercícios. 

- Produção de Mapas Mentais. 

- Produção de resumos. 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA: 

- Participação nas aulas. 

- Resolução das atividades. 

- Interação aluno – professor. 

- Interação aluno – aluno. 

- Comprometimento com as  aulas e 

atividades propostas. 

- Aulas expositivas e 

práticas; 

- Atividades individuais e 

coletivas; 

- Trabalho individual; quadro, 

livro, textos. 
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2 ° 

BIMESTRE 

Vida e Evolução: 

- Ecossistemas terrestres: Diversidade 

de ecossistemas; Fenômenos naturais e 

impactos ambientais. 

- O ambiente aquático e a região 

costeira: Diversidade de ecossistemas; 

Fenômenos naturais e impactos 

ambientais 

AVALIAÇÃO FORMATIVA: 

- Questionários. 

- Pesquisas. 

- Listas de exercícios. 

- Produção de Mapas Mentais. 

- Produção de resumos. 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA: 

- Participação nas aulas. 

- Resolução das atividades. 

- Interação aluno – professor. 

- Interação aluno – aluno. 

- Comprometimento com as aulas e 

atividades propostas. 

- Aulas expositivas e 

práticas; 

- Atividades individuais e 

coletivas; 

- Trabalho individual; quadro, 

livro, textos. 

 
 
 

3 ° 
BIMESTRE 

 
 
 
 

- O calor e suas  aplicações: 

Formas de propagação de calor. 

- Combustíveis e máquinas térmicas: 

Equilíbrio termodinâmico e vida na 

Terra; 

História dos combustíveis e das 

máquinas térmicas. 

- Tecnologias e novos materiais: 

História dos combustíveis e das 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA: 

- Participação nas aulas. 

- Resolução das atividades. 

- Interação aluno – professor. 

- Interação aluno – aluno. 

- Comprometimento com as aulas e atividades 

propostas. 

-  
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máquinas térmicas (Matéria e 

energia); Fenômenos naturais e 

impactos ambientais (Vida e 

evolução); Programas e 

indicadores de saúde pública 

(Vida e evolução). 

 
 
 
 

4 ° 
BIMESTRE 

 

 

Vida e Evolução: 

- Condições de saúde: Programas e 

indicadores de saúde pública. 

- Doenças transmissíveis: Programas e in-

dicadores de saúde pública. 

AVALIAÇÃO FORMATIVA: 

- Questionários. 

- Pesquisas. 

- Listas de exercícios. 

- Produção de Mapas Mentais. 

- Produção de resumos. 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA: 

- Participação nas aulas. 

- Resolução das atividades. 

- Interação aluno – professor. 

- Interação aluno – aluno. 

- Comprometimento com as aulas e atividades 

propostas. 

- Aulas expositivas e 

práticas; 

- Atividades individuais e 

coletivas; 

- Trabalho individual; quadro, 

livro, textos. 

 

 

 



 

92 

 

Componente Curricular: Geografia – 7º Ano 
 

OBJETIVOS  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇAO  
ESTRATÉGIAS/RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

 
 
 

1° BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

• Localização do territorio brasileiro; 

• Elaboração e interpetração de mapas;  

• Mapas temáticos e gráficos; 

• Estudar sobre os aspectos da renda , 

idade e gênero da população brasileira; 

• Analisar as organizações do espaço 

brasileiro. Aspectos economicos, 

políticos e sociais etc; 

• Problematizar o estudo sobre o modo 

de produção brasileiro; 

• Discutir sobre o processo de 

industrialização brasileira; 

• Provas; 

• Exercícios; 

• Trabalho individual; 

• textos; 

• Aulas expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e 

coletivas; 

• Trabalho individual;  

• Quadro, livro texto, mapas, 

vídeos; 

2 ° BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fatores de crescimento da população; 

• Divisão regional do ibge, 

geoeconomicas , distribuição da 

biodiversidade  no brasil e 

socieconomicos das regiões brasileiras; 

• Provas; 

• Exercícios; 

• Trabalho individual; 

• Textos; 

• Aulas expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e 

coletivas; 

• Trabalho individual;  

• Quadro, livro texto, mapas, 

vídeos; 
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3 ° BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Os processos de urbanização e 

industrialização brasileira; 

• Mecanização e automação das 

industrias brasileiras; 

• Agricultura familiar e reforma agrária no 

brasil; 

• conflitos socioambientais no campo e 

na cidade; 

• Provas; 

• Exercícios; 

• Trabalho individual; 

• Textos; 

 

 

• Aulas expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e 

coletivas; 

• Trabalho individual;  

• Quadro, livro texto, mapas, 

vídeos; 

 

 

4° BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

• Unidades de conservação no  df e em 

outras regiões do brasil; 

• Localizar e identificar o brasil no 

mundo;elaborar  mapas temáticos 

sobre dados socioeconômicos das 

regiões do brasil;  

• Problematizar as circulações dos 

produtos  no brasil; 

• Provas; 

• Exercícios; 

• Trabalho individual; 

• Textos; 

 

• Aulas expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e 

coletivas; 

• Trabalho individual;  

• Quadro, livro texto, mapas, 

vídeos; 
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Componente Curricular: Inglês – 7º Ano 
 

OBJETIVOS  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇÃO  
ESTRATÉGIAS/ 

RECURSOS UTILIZADOS 

1º BIMESTRE 

•Construir laços afetivos e convívio 

social demonstrando respeito e empatia 

na língua estudada.  

• Compreender, de forma estratégica, 

textos orais: palavras cognatas e pistas 

do contexto discursivo. 

• Fazer inferências em textos.  

• Construir diálogos.  

• Identificar palavras relacionadas à 

inclusão digital.  

• Produzir e ordenar frases.  

• Conversar sobre o que está fazendo no 

momento da fala.  

• Fazer leitura de imagens.  

• Perguntar e responder sobre o que está 

fazendo. 

• Informações pessoais  

• Informações sobre si e sobre outros 

e troca de informações pessoais no 

processo.  

• Comandos do dia a dia e construção 

de diálogos 

•Histórias de vida  

• Gostos e preferências a respeito de 

aspectos diversos (comida, roupas, 

lugares etc.) próprios e de colegas  

• Jogos colaborativos, com 

participação respeitosa no uso da 

língua estrangeira 

 

•Participação  

•Verificações de 

aprendizagem  

•Atividades de fixação. 

•Teste 

• Aula expositiva  

• Aula explicativa  

•Atividades de Listening  

• Ditados  

• Música  

• Exercícios de fixação 

• Livro  

• Letras de música  

• Quizziz 
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2º BIMESTRE 

 

• Analisar e interpretar diversos gêneros 

textuais, como regras de jogos, 

manchetes, anúncios, pequenos textos 

informativos, biografias, história em 

quadrinhos, tiras de jornais, poemas, 

canções, textos não verbais e textos 

mistos. 

• Levantar hipóteses sobre a finalidade 

de um texto. 

 

 

 

 

•Textos curtos (gêneros, tais como 

regras de jogos, manchetes, 

anúncios, memes, pequenos textos 

informativos etc.)  

•Manchetes de jornais, cartazes e 

pequenos textos  

• Trabalho em textos autorais Textos 

literários na língua estudada, roteiros 

teatrais ou para vídeos  

• Cartões postais  

• Parágrafos e textos curtos 

• Elementos extratextuais (ilustrações, 

manchetes, títulos), levantamento de 

hipóteses sobre um texto escrito. 

•Participação  

•Verificações de 

aprendizagem  

•Atividades de fixação. 

•Teste 

•Produções escritas. 

•Trabalhos 

• Aula expositiva  

• Aula explicativa  

•Atividades de Listening  

• Ditados  

• Música  

• Exercícios de fixação 

• Livro  

• Letras de música  

• Quizziz 

 

 

3º BIMESTRE 

• Explorar textos de opiniões,  

• Analisar fóruns online,  

• Perguntar e responder sobre ações de 

rotina.  

• Identificar frequência quando algo 

acontece  

•Cartazes apropriados a um contexto 

específico pré-determinado  

• Narrativas literárias  

• Relato de histórias fictícias ou reais  

• Bilhetes, cartões e mensagens de 

felicitações 

•Participação  

•Verificações de 

aprendizagem  

•Atividades de fixação. 

•Teste 

•Produções escritas. 

•Trabalhos 

• Aula expositiva  

• Aula explicativa  

•Atividades de Listening  

• Ditados  

• Música  

• Exercícios de fixação 

• Livro  
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• Fazer leitura de imagem.  

• Falar de ações no presente.  

• Nomear e descrever vocabulário sobre 

vestimentas e acessórios. 

• Produzir textos diversos (histórias em 

quadrinhos, haikai, cartazes, mensagens 

de chats, legendas) sobre si mesmo, sua 

família, seus amigos, expressando 

gostos, preferências e rotinas, assim 

como acerca de sua comunidade e de 

seu contexto escolar. 

•Compor pequenas peças 

audiovisuais com uso de ferramentas 

digitais (celular, aplicativos diversos 

etc.).  

• Preencher formulários com 

informações pessoais. 

• Letras de música  

• Quizziz 

 

4º BIMESTRE 

• Oferecer comidas e bebidas para 

alguém.  

• Aceitar e/ou recusar ofertas.  

• Nomear meios de transporte  

• Explorar receitas e mapas 

 

 

 

 

•Culturas relacionadas à língua estu-

dada •Expressões linguísticas  

• Diferenças culturais  

• Conhecimento de sítios eletrônicos 

de pesquisa para busca de informa-

ções na língua estudada 

•Participação  

•Verificações de 

aprendizagem  

•Atividades de fixação. 

•Teste 

•Produções escritas. 

•Trabalhos 

• Aula expositiva  

• Aula explicativa  

•Atividades de Listening  

• Ditados  

• Música  

• Exercícios de fixação 

• Livro  

• Letras de música  

• Quizziz 
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Componente Curricular: Arte – 7º Ano 
 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇAO  
ESTRATÉGIAS/RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

1° BIMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 

• Conceito de Arte;  

• Arte e artesanato; 

• Idade média; 

• Renascimento; 

• Barroco; 

• Rococó; Neoclassicismo; 

• Missão artística Francesa;  

• Escola de Belas Artes; 

• Academicismo brasileiro; 

• Romantismo; 

• Realismo; 

• Trabalho individual; 

 

• Formulário escrito. 

• Aulas expositivas e práticas; 

• atividades individuais e coletivas 

• trabalho individual;  

• quadro, livro texto, textos. 

2 ° BIMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Teatro medieval;  

• Teatro no Brasil colônia; 

• Cultura africana e indígena no Brasil;  

• Cultura popular e erudita; 

• Elementos da linguagem teatral; 

• Montagem teatral; 

• Formação de plateia; 

• Consciência corporal; 

• Trabalho em grupo; 

 

• Formulário escrito. 

• Aulas expositivas e práticas; 

• atividades individuais e coletivas 

• trabalho individual;  

• quadro, livro texto, textos. 
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• Expressividade vocal e corporal; 

• Jogos dramáticos. 

3 ° BIMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dança na Idade Média e Renascimento; 

• Danças regionais brasileiras; 

• Aspectos corpoais; 

• Tipos de dança; 

• Organização e qualidades do peso; 

• Fator do movimento; 

• Fluência; 

• Ações básicas de esforço; 

• Elementos da música: ritmo, melodia e 

harmonia; 

• Dinâmicas de interação e jogos corporais 

de dança em grupo; 

• Diferentes texturas; 

• Percussões diversas; 

• Etapas da criação em dança; 

• Abordagens colaborativas de processo 

de criação em dança. 

• Formulário escrito; 

 

• Trabalho individual. 

 

• Aulas expositivas e práticas; 

• atividades individuais e coletivas 

• trabalho individual;  

• quadro, livro texto, textos. 

 
 

4° BIMESTRE 
 

 

• Estilos musicais; 

• Linhas rítmicas com som e silêncio; 

 

• Trabalho em grupo; 

 

 

• Aulas expositivas e práticas; 

• atividades individuais e coletivas 
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• Características da música; 

• Voz, percussão corporal, instrumentos 

musicais e objetos sonoros; 

• Jogos sonoro-musicais; 

• Aplicativos musicais; 

• Notação musical não convencional e 

tradicional; 

• Procedimentos e técnicas de registro em 

audio visual; 

• Contextos de composição, produção e 

circulação da música; 

• Música europeia; 

• Similares entre artistas estrangeiros e 

brasileiros. 

• Formulário escrito. • trabalho individual;  

• quadro, livro texto, textos. 
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Componente Curricular: Educação Física – 7º Ano 
 

OBJETIVOS  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
ESTRATÉGIAS/ 

RECURSOS UTILIZADOS  
 

AVALIAÇÃO 

 

1º bimestre - Esportes  

•Compreender critica-

mente as transformações 

sociais relacionadas ao 

esporte, participando de 

forma consciente das 

modalidades propostas  

2º bimestre - Ginásticas  

•Vivenciar atividades que 

desenvolvam a consciên-

cia corporal e favoreçam 

o autoconhecimento.  

3º bimestre - Danças  

•Conhecer as caracterís-

ticas básicas e os ele-

mentos que constituem a 

tradição das danças de 

salão.  

3º bimestre - Lutas 

• Esportes de rede/parede (tênis de 

mesa, voleibol etc.), esportes de 

campo e taco (beisebol, críquete 

etc.), esportes de invasão (futsal, fu-

tebol, handebol, basquete etc.) e es-

portes de combate (judô, luta olím-

pica, boxe, karatê, jiu-jitsu etc.)  

 

• Ginástica de conscientização cor-

poral (alongamento, relaxamento, 

exercícios de respiração e medita-

ção) 

 

• Características gerais das danças 

de salão experimentadas (ritmos, 

gestos, coreografias e músicas) 

 

• Aspectos históricos e diversidade 

cultural das lutas no mundo  

O professor irá inicialmente obter informa-

ções pessoais e escolar dos alunos sobre 

suas particularidades. Promover o pro-

cesso  

educativo, através do movimento, contri-

buindo para o desenvolvimento de todo 

potencial do educando, unindo aspectos 

físicos, mentais e sociais. Apresentar 

sempre explicações simples e práticas 

com atividades diretas e curtas para que 

eles possam descrever sempre o que 

aprendeu, nas aulas e nas atividades na 

plataforma.  

O aluno será orientado a desenvolver 

suas potencialidades nas aulas, sempre 

com a orientação e observação do profes-

sor, valorizando o aluno como indivíduo 

atuante e pertencente ao grupo de alu-

nos, de maneira individual e coletiva sem-

pre com a orientação e observação do 

 

• Participação nas aulas 

práticas/ teóricas 

• Valorização do indivíduo 

pertencente ao grupo es-

colar 

• Apresentação de traba-

lhos corporais e manuais 

• Criação de desenhos 

• Confecção de cartazes 

com gravuras, fotos e 

imagens 

• Realização de atividades 

impressas e adaptadas, 

quando necessárias. 

• Avaliação formativa 
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 •Identificar a diversidade 

das lutas espalhadas 

pelo mundo e vivenciar 

algumas manifestações 

reconhecendo suas prin-

cipais características.  

4º bimestre - Conheci-

mentos sobre o corpo  

• Pesquisar e estudar os 

benefícios que a ativi-

dade física regular 

exerce sobre o corpo hu-

mano, tendo em vista a 

promoção da saúde.  

4º bimestre - Práticas 

corporais de aventura  

• Conhecer e vivenciar al-

gumas práticas corporais 

de aventura na natureza 

adaptando tais práticas 

ao contexto da escola.  

 

• Características gerais das lutas 

ocidentais (códigos, rituais, elemen-

tos técnico-táticos, indumentária, 

materiais e instalações) 

• Conhecimentos sobre o corpo e 

seu desenvolvimento (aspectos físi-

cos, biológicos, culturais, históricos, 

políticos, religiosos e sociais) 

 • Noções de nutrição e alimentação 

saudável. 

• Práticas corporais de aventura  

• Características gerais das práticas 

corporais de aventura na natureza 

professor, adequando e possibilitando to-

tal integração do educando nas ativida-

des individuais e coletivas. Realizará tra-

balhos individuais e trabalhos práticos 

com mediação do professor, ou até 

mesmo contando com a colaboração da 

família, no que for possível ser realizada 

pela mesma. Desenvolverá por meio de 

leituras complementares pequenas, sim-

ples e curtas, o entendimento para com-

preender o conteúdo sempre com a ajuda 

do professor, família ou de quem puder 

melhor conduzir e auxiliar seu desenvol-

vimento na busca do aprendizado signifi-

cativo, motor, cognitivo e social. 

Reforçará seus estudos por meio de ví-

deos explicativos e ilustrativos e reali-

zando atividades corporais e manuais. 

 Desenvolver com o aluno a importância 

dos cuidados com a higiene corporal e a 

percepção das principais doenças relaci-

onadas a saúde do indivíduo de forma 
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geral, por meio de vídeos explicativos e 

divertidos. 

Compreender a valorização e cuidados 

com o meio que os cercam, como o da 

própria natureza, como mantedora da 

vida do planeta, usando reportagens, gra-

vuras, fotos e imagens que retratem os 

acontecimentos e efeitos ocasionados 

pela população humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente curricular: Língua Portuguesa / PDII – 8º ano 

 
OBJETIVOS  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
AVALIAÇAO  

ESTRATÉGIAS/RECURSOS 
UTILIZADOS 
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1° BIMESTRE 

• Inferir efeitos de sentido 

decorrentes do uso de 

recursos de coesão 

sequencial: conjunções e 

articuladores textuais. 

• Reconhecer a relevância 

dos Eixos Transversais do 

Currículo 

• na aquisição de saberes e 

relação conteúdo e forma com 

vistas à prática cidadã. 

 

 

• Revisão de classes gramaticais. 

• Substantivo 

• Artigo 

• Adjetivo 

• Numeral 

• Pronome 

• Textos expositivos e 

• argumentativos: resumos, 

• resenhas de mídia, fichamentos. 

• Verbo 

• Advérbio 

• Preposição 

• Conjunção 

• Produção textual e 

atividades avaliativas. 

• Produzir resumos de filmes, 

leitura de vários textos de 

escritores reconhecidos, 

estudo com teorias e práticas 

da morfologia. 

2 ° BIMESTRE 

• Inferir efeitos de sentido 

decorrentes do uso de 

recursos de coesão 

sequencial: conjunções e 

articuladores textuais. 

• Reconhecer a relevância 

• Período simples, oração absoluta; 

período  composto, oração 

principal; 

• Noções de  colocação 

pronominal. 

• Conto 

• Produção textual e 

atividades avaliativas 

• Produzir resumos de filmes, 

leitura de vários textos de 

escritores reconhecidos, 

estudo com teorias e práticas 

da sintaxe. 
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dos Eixos Transversais do 

Currículo 

• na aquisição de saberes e 

relação conteúdo e forma com 

vistas à prática cidadã. 

 

3 ° BIMESTRE 

• Inferir efeitos de sentido 

decorrentes do uso de 

recursos de coesão 

sequencial: conjunções e 

articuladores textuais. 

• Reconhecer a relevância 

dos Eixos Transversais do 

Currículo 

• na aquisição de saberes e 

relação conteúdo e forma com 

vistas à prática cidadã. 

• Classificação de verbos quanto à 

predicação: VI, VTD, VTI E VTDI. 

• Complemento verbal: 0D e OI. 

• Crônicas 

• Produção textual e  

atividades avaliativas 

• Produzir resumos de filmes, 

leitura de vários textos de 

escritores reconhecidos, 

estudo com teorias e práticas 

da sintaxe. 

4° BIMESTRE 

• Inferir efeitos de sentido 

decorrentes do uso de 

• Conjunções coordenativas 

• Orações coordenadas. 

• Pontuação e acentuação gráfica. 

• Inferir efeitos de sentido 

decorrentes do uso de 

recursos de coesão 

• Inferir efeitos de sentido 

decorrentes do uso de 

recursos de coesão 
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recursos de coesão 

sequencial: conjunções e 

articuladores textuais. 

• Reconhecer a relevância 

dos Eixos Transversais do 

Currículo 

• na aquisição de saberes e 

relação conteúdo e forma com 

vistas à prática cidadã. 

• Poema. sequencial: conjunções e 

articuladores textuais. 

sequencial: conjunções e 

articuladores textuais. 
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Componente curricular: Matemática / PDI – 8º ano  

OBJETIVOS CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AVALIAÇAO ESTRATÉGIAS/RECUR-

SOS UTILIZADOS 

1° BIMESTRE 

• Resolver e elaborar situações 

problema que envolvem o cál-

culo de adição, subtração, multi-

plicação, divisão e potenciação 

de números racionais. 

• Elaborar e resolver situações 

problema, envolvendo cálculo de 

porcentagens relacionados a si-

tuações reais de consumo, utili-

zando inclusive recursos tecno-

lógicos e visando um consumo 

consciente 

• Resolver e elaborar problemas 

usando a relação entre potenci-

ação e radiciação, para repre-

sentar uma raiz como potência 

de expoente fracionário. 

Números racionais/Frações 

Adição, subtração, multiplicação, divisão, 

potenciação e raiz quadrada 

 Dízimas periódicas e fração geratriz 

Razão e Proporção 

• Porcentagem 

Razão e proporção 

• Grandezas diretamente e 

inversamente proporcionais ou não 

proporcionais 

Potenciação e radiciação 

• Definição e identificação 

• Propriedades 

• Notação científica 

• Raízes exatas e aproximadas 

• Formulários, questioná-

rios, textos explicativos,  

 

• Aulas expositivas e práti-

cas; 

• Atividades individuais e 

coletivas 

• Trabalho individual;  

• Quadro, livro texto, textos. 
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 • Elaborar e resolver situações 

problema, envolvendo cálculo de 

porcentagens relacionados a si-

tuações reais de consumo, utili-

zando inclusive recursos tecno-

lógicos e visando um consumo 

consciente 

2 ° BIMESTRE 

• Elaborar e resolver situações 

problema que envolvam cálculo 

do valor numérico de expressões 

algébricas, utilizando as proprie-

dades das operações.  

• Solucionar situações- problema 

que envolvam equações lineares 

de 1º grau expressando essas 

resoluções gráfica e geometrica-

mente utilizando o plano cartesi-

ano e aplicativos matemáticos.  

• Utilizar aplicativos matemáticos 

para representar e resolver siste-

mas de equações. 

Expressões algébricas 

• Definição, identificação e representação 

algébrica e geométrica 

• Valor numérico 

• Operações 

• Simplificação 

Equações de 1º grau  

• Resolução de situações problemas 

• Associação de uma equação linear de 

1º grau a uma reta no plano cartesiano 

• Sistema de equações polinomiais de 

1º grau: métodos de resolução de 

situações-problema e representação 

geométrica 

Equações de 2º grau 

• Formulários, questioná-

rios, textos explicativos,  

 

• Aulas expositivas e práti-

cas; 

• Atividades individuais e 

coletivas 

• Trabalho individual;  

• Quadro, livro texto, textos. 
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 • Construir e resolver, com e 

sem uso de tecnologias, situa-

ções-problema que possam ser 

representadas por equações po-

linomiais de 2º grau do tipoax²= 

b. 

 

• Equação polinomial de 2º grau do tipo 

ax² = b. 

  3 ° BIMESTRE 

 

 

Elaborar e resolver situações 

problema de contagem cuja solu-

ção envolva a aplicação do prin-

cípio multiplicativo.  

• Calcular a probabilidade de 

eventos, com base na constru-

ção do espaço amostral, utili-

zando o princípio multiplicativo, 

e reconhecer que a soma das 

probabilidades de todos os ele-

mentos do espaço amostral é 

igual a 1. 

Noções de contagem e probabilidade 

• Princípio multiplicativo 

• Soma das probabilidades de todos os 

elementos de um espaço amostral 

• Formulários, questioná-

rios, textos explicativos,  

 

• Aulas expositivas e práti-

cas; 

• Atividades individuais e 

coletivas 

• Trabalho individual;  

• Quadro, livro texto, textos. 
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4° BIMESTRE 

Utilizar conhecimentos sobre es-

tatística para coletar, analisar e 

representar dados de uma amos-

tra como forma de subsídios 

para tomada de decisão e elabo-

ração de conjecturas acerca de 

situações cotidianas. 

 • Avaliar a adequação de dife-

rentes tipos de gráficos para re-

presentar um conjunto de dados 

de uma pesquisa 

 

 

Noções de Estatística 

• Gráficos de barras, colunas, linhas ou 

setores e seus elementos 

constitutivos e adequação para 

determinado conjunto de dados 

• Organização dos dados de uma 

variável contínua em classes 

• Medidas de tendência central e de 

dispersão 

• Pesquisas censitária e amostral 

• Planejamento e execução de pesquisa 

amostral 

 

• Formulários, questioná-

rios, textos explicativos,  

 

• Aulas expositivas e práti-

cas; 

• Atividades individuais e co-

letivas 

• Trabalho individual;  

• Quadro, livro texto, textos. 
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Componente Curricular: História - 8º Ano 

OBJETIVOS  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AVALIAÇÃO ESTRATÉGIAS/RECURSOS 
UTILIZADOS 

1° BIMESTRE 

•Promover no aluno interesse pelo conheci-

mento histórico, desenvolvendo a capaci-

dade de perceber a historicidade de elemen-

tos presentes em nossa sociedade.  

•Perceber a importância do movimento de 

ideias conhecido por iluminismo para com-

preender a Independência dos Estados Uni-

dos.  

•Relacionar a crise do sistema colonial com 

transformações mundiais decorrentes da 

Revolução Industrial e da expansão da 

França napoleônica. 

 

 • O Iluminismo; 

 

• As revoluções inglesas e os princí-

pios do liberalismo; 

 

• A Revolução Industrial e as mudan-

ças na sociedade; 

 

• Independência dos Estados Unidos.  

  

 

• Aplicação do 

conhecimento no 

cotidiano. 

• Valorização do 

desenvolvimento do aluno. 

•Trabalhos sobre o 

conteúdo estudado. 

• Estudo dirigido. 

• Leitura e interpretação de 

textos complementares. 

• Charges como texto. 

• Questionários. 

• Analise de Imagens. 

• Debate. 

• Aulas expositivas e práticas no 

meet; 

• Atividades individuais e coleti-

vas. 

• Trabalho de pesquisas;  

• Livro didático, textos comple-

mentares  

• Filmes. 

• Documentários. 

• Debates. 

2 ° BIMESTRE 

•Relacionar a crise do sistema colonial com 

transformações mundiais decorrentes da 

Revolução Industrial e da expansão da 

França napoleônica. 

 

• A crise do sistema colonial no Brasil; 

• Rebeliões na América portuguesa: as 

conjurações mineiras e baiana; 

 

• Aplicação do 

conhecimento no 

cotidiano. 

• Aulas expositivas e práticas no 

meet; 

• Atividades individuais e coleti-

vas. 

• Trabalho de pesquisas;  
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 •Identificar a quebra de pacto colonial como 

início do processo de independência e apon-

tar causas e consequências econômicas, so-

ciais e políticas da transferência da corte 

portuguesa para o Brasil; situar a Inglaterra 

como principal beneficiária da abertura dos 

portos brasileiros às nações amigas.  

•Entender como ocorreu a independência do 

Brasil, bem como mudanças e permanências 

advindas desse processo; relacionar com o 

processo de independência das demais co-

lônias latino-americanas, identificando seus 

limites. 

• Os caminhos até a independência do 

Brasil; 

• Brasil: Primeiro Reinado; 

• Políticas de extermínio do indígena 

durante o Império 

 

•Valorização do 

desenvolvimento do aluno. 

•Trabalhos sobre o 

conteúdo estudado. 

• Estudo dirigido. 

• Leitura e interpretação de 

textos complementares. 

• Charges como texto. 

• Questionários. 

• Analise de Imagens. 

• Debate. 

• Avaliação formativa. 

• Livro didático, textos comple-

mentares  

• Filmes. 

• Documentários. 

• Debates. 

3 ° BIMESTRE 

•Perceber a importância do movimento de 

ideias conhecido por iluminismo para 

compreender a Revolução Francesa. 

Relacionar com lutas pela liberdade na 

época colonial, mobilizar conceitos 

revolucionários de liberdade e igualdade 

para refletir sobre a sociedade brasileira na 

atualidade. 

• Revolução Francesa e seus 

desdobramentos; 

• O Império Napoleônico; 

• A revolução dos escravizados em 

São Domingo e seus múltiplos 

significados e desdobramentos: o 

caso do Haiti; 

• Independências na América 

espanhola.  

• Aplicação do 

conhecimento no 

cotidiano. 

• Valorização do 

desenvolvimento do aluno. 

•Trabalhos sobre o 

conteúdo estudado. 

• Estudo dirigido. 

• Aulas expositivas e práticas no 

meet; 

• Atividades individuais e coleti-

vas. 

• Trabalho de pesquisas;  

• Livro didático, textos comple-

mentares  

• Filmes. 

• Documentários. 
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 • Leitura e interpretação 

de textos 

complementares. 

• Charges como texto. 

• Questionários. 

• Analise de Imagens. 

• Debate. 

• Avaliação formativa. 

• Debates. 

4° BIMESTRE 

•Relacionar as chamadas revoltas regenci-

ais a embates políticos, econômicos e soci-

ais do período e suas consequências.  

•Descrever características do sistema polí-

tico brasileiro do século XIX.  

•Caracterizar economia cafeeira da segunda 

metade do século XIX; identificar semelhan-

ças e permanências com a cultura canavi-

eira; apontar condições favoráveis para o 

surto industrial do século XIX no Brasil e re-

lacionar transformações da sociedade brasi-

leira e da industrialização com a lavoura ca-

feeira.  

 

• O período regencial (1831-1840); 

• O Brasil do Segundo Reinado: 

política e economia; 

• A Lei de Terras e seus 

desdobramentos na política do 

Segundo Reinado; 

• Territórios e fronteiras: a Guerra do 

Paraguai; 

• A tutela da população indígena, a 

escravidão dos negros e a tutela dos 

egressos da escravidão;  

• O escravismo no Brasil do século 

XIX: plantations e revoltas de 

 

• Aplicação do 

conhecimento no 

cotidiano. 

• Valorização do 

desenvolvimento do aluno. 

•Trabalhos sobre o 

conteúdo estudado. 

• Estudo dirigido. 

• Leitura e interpretação 

de textos 

complementares. 

• Charges como texto. 

• Questionários. 

• Aulas expositivas e práticas no 

meet; 

• Atividades individuais e coleti-

vas. 

• Trabalho de pesquisas;  

• Livro didático, textos comple-

mentares  

• Filmes. 

• Documentários. 

• Debates. 
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•Caracterizar aspectos políticos, econômi-

cos, sociais e culturais do Segundo Reinado 

bem como o processo de crise da monarquia 

no Brasil, detectando principais fatores que 

contribuíram para a Proclamação da Repú-

blica. 

 •Identificar mudanças de mentalidade e de 

interesses em torno da questão da escravi-

dão; analisar o processo de crise da monar-

quia no Brasil, detectando principais fatores 

que contribuíram para a Proclamação da Re-

pública. Descrever transformações em rela-

ções de trabalho a partir do século XIX; con-

trastar o trabalho escravo com o trabalho li-

vre e comparar condições do trabalhador ao 

final do século XIX com o da atualidade 

escravizados, abolicionismo e políticas 

migratórias no Brasil Imperial.  

 

• Analise de Imagens. 

• Debate. 

• Avaliação formativa. 
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Componente curricular: Geografia – 8º ano 

 

OBJETIVOS CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇAO 
ESTRATÉGIAS/RECURSO

S UTILIZADOS 

 

1°BIMESTRE 
• Compreender os conceitos básicos 

da geografia, dando ênfase às noções 

de região e regionalização. 

Entendendo as diferentes formas de 

regionalização do espaço mundial. 

 

• Compreender o processo de 

ocupação e partilha do território 

africano e as principais 

consequências do ponto de vista 

econômico e étnico/cultural 

 

 

• Continentes, oceanos e mares; 

• Diferentes processos  de 

• Ocupação do 

continente americano; 

• Diferentes processos  de 

• Ocupação do 

continente africano; 

• Mapas, anamorfoses 

geográficas, plantas e gráficos; 

• Regionalização da américa 

em: américa anglo- saxônica e 

américa latina; 

• Regionalização do continente 

africano; 

• Provas; 

• Exercícios; 

• Trabalho individual; 

• Textos; 

• Aulas expositivas

 e práticas; 

• Atividades individuais e 

coletivas; 

• Trabalho individual; 

• Quadro, livro-texto,  mapas, 

vídeos; 
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2 ° BIMESTRE 
• Identificar os fatores físicos, 

econômicos e demográficos que 

influenciam na distribuição da 

população mundial, com destaque 

para a América e África. 

• Analisar aspectos representativos 

da dinâmica demográfica, 

considerando características da 

população. 

• Aspectos físicos e 

demograficos dos eua e do 

canadá; 

• Diversidades e contrastes e 

urbanização dos eua e do 

canadá; 

• Espaços econômicos e sociais 

da América Latina; 

• Provas; 

• Exercícios; 

• Trabalho individual; 

• Textos; 

 

 

 

 

• Aulas expositivas

 e práticas; 

• Atividades individuais e 

coletivas; 

• Trabalho individual; 

• Quadro, livro texto, 

mapas, vídeos; 

 

3° BIMESTRE 
• Analisar o processo de 

descolonização do continente 

africano e os impactos 

resultantes dessa ocupação 

forçada. 

• Compreender os conflitos e 

tensões contemporâneos como 

resultado do processo de 

exploração e ocupação territoria, 

• A divisão da américa do sul 
em várias sub- divisões; 

 

• América andina; 
 

• Os países platinos; 

• Provas; 

 

• Exercícios; 
 

• Trabalho     individual; 
 

• Textos; 

• Aulas expositivas
 e práticas; 

 

• Atividades individuais e 
coletivas; 

 

• Trabalho individual; 
 

• Quadro, livro texto, mapas, 

vídeos; 



 

116 

 

sem levar em consideração as 

diferenças étnicas locais. 

• Analisar aspectos 

representativos da dinâmica 

demográfica, considerando 

características da população 

3° BIMESTRE 
 

• Compreender o papel da ONU 

(Organização da Nações Unidas) 

nos países e como está organizada. 

• Analisar a atuação das 

organizações mundiais nos 

processos de integração cultural 

e econômica nos contextos 

americanos, africano e ao redor 

do mundo, reconhecendo, em 

seus lugares de vivência, 

marcas desses processos. 

• Os países  produtores 
agrícolas  da  
América do sul; 

 

• O mercosul os países 

integrantes; 

• Provas; 
 

• Exercícios; 

 

• Trabalho individual; 
 

• Textos; 

• Aulas expositivas
 e práticas; 

 

• Atividades individuais e 
coletivas; 

 

• Trabalho individual; 

• Quadro, livro texto, mapas, 

vídeos; 
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Componente Curricular: Ciências / PDIII– 8º ano 

 

OBJETIVOS  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇAO  
ESTRATÉGIAS/RECU
R-SOS UTILIZADOS 

 

1° BIMESTRE 
• Compreender as fases da Lua 

e eclipses e relacionar esses 

fenômenos às posições relativas 

entre Sol, Terra e Lua. 

• Descrever as características de 

cada estação do ano nos 

diferentes hemisférios, 

apontando as mudanças que 

ocorrem no local em que vive.  

• Caracterizar os movimentos de 

rotação e translação da Terra e 

reconhecer a direção e sentido 

dos movimentos, períodos, 

formato das órbitas, inclinação 

do plano de órbita, inclinação do 

eixo. 

Associar a ocorrência das 

estações do ano à conjunção 

• Conceitos básicos sobre o sistema 

solar.  

• Conceitos sobre gravidade e 

diferenças gravitacionais entre os 

planetas e/ou satélites naturais (ex: 

Lua).  

• Variáveis envolvidas na previsão do 

tempo: o Temperatura; o Pressão; o 

Umidade.  

• Alterações climáticas • Equilíbrio 

ambiental.  

• Fases da Lua e eclipses.  

• Características do movimento de 

rotação e translação da Terra. 

• Estações do ano.  

• Climas regionais.  

• Correntes oceânicas.  

• Correntes atmosféricas.  

• Previsão do tempo. 

 

• Avaliação escrita através da 

plataforma; 

• Trabalhos individuais através 

de pesquisas; 

• Participação nas aulas; 

• Avaliação formativa ao longo do 
período. 

 
• Aulas expositivas 

através do google meet; 

 

• Estímulo a participação 

ativa dos alunos tanto na 

plataforma, quanto nas 

aulas, como também nos 

plantões organizados 

pelo professor;  

 

• Quadro interativo, livro 

texto, textos, vídeos e 

formulários postados na 

plataforma. 
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dos movimentos de rotação e 

translação e à inclinação do eixo 

de rotação da Terra em relação 

a sua órbita.  

• Justificar a ocorrência 

simultânea de estações 

diferentes nos hemisférios da 

Terra.  

• Monitorar o clima local 

utilizando equipamentos como 

termômetros, hidrômetros, 

pluviômetros, barômetros etc.  

• Reconhecer a ocorrência das 

correntes atmosféricas e 

oceânicas e associá-las ao 

aquecimento desigual dos 

hemisférios e aos movimentos 

da Terra.  

2 ° BIMESTRE 

•Destacar a atuação do sistema 

nervoso no processo de 

transformação das glândulas 

• Reprodução sexuada.  

• Reprodução assexuada.  

• Gameta masculino e feminino.  

• Avaliação escrita através da plata-

forma; 

• Trabalhos individuais através de 

pesquisas; 

• Aulas expositivas 

através do google meet; 

• Estímulo a participação 

ativa dos alunos tanto na 
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sexuais e amadurecimento 

reprodutivo.  

• Conhecer os principais 

métodos contraceptivos e 

reconhecer que diferem em 

termos de atuação no organismo 

e eficácia. 

•  Conhecer e compreender as 

principais estratégias que os 

animais utilizam para terem 

sucesso na sua reprodução. • 

Associar a variedade de 

estratégias reprodutivas nos 

animais ao processo de seleção 

natural. • Identificar fatores 

ambientais e biológicos que 

influenciam a modificação das 

espécies em termos de 

estruturas e estratégias 

reprodutivas. 

• Vantagens e desvantagens dos dois 

tipos de reprodução (sexuada e 

assexuada).  

• Estratégias de reprodução dos 

animais.  

• Comportamento sexual dos 

animais.  

• Períodos reprodutivos dos animais.  

• Sistema reprodutor masculino, 

feminino.  

• Puberdade. 

• Participação nas aulas;  

• Avaliação formativa ao longo do 

período. 

plataforma, quanto nas 

aulas, como também nos 

plantões organizados 

pelo professor;  

• Quadro interativo, livro 

texto, textos, vídeos e 

formulários postados na 

plataforma. 

3 ° BIMESTRE 

• Hormônios do sistema reprodutor.  • Avaliação escrita através da pla-

taforma; 

• Aulas expositivas 

através do google meet; 
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•  Compreender o próprio corpo 

e a sexualidade como elementos 

de realização humana, valori-

zando e desenvolvendo a forma-

ção de hábitos de autocuidado, 

de autoestima e de respeito ao 

outro. 

•Compreender o processo da 

evolução humana,  

• Diferenciar as fases do desen-

volvimento humano.  

• Compreender como ocorre a 

transmissão de caracteres. • Di-

ferenciar os sistemas genitais fe-

minino e masculino.  

• Analisar o funcionamento de 

métodos anticoncepcionais, re-

conhecendo a importância de al-

guns deles na prevenção de do-

enças sexualmente transmissí-

veis. 

• Maturação do sistema reprodutor e 

puberdade.  

• Transformações físicas e psíquicas 

promovidas pelos hormônios 

sexuais.  

• Cuidados com o corpo: relações 

sexuais e IST’s (infecções 

sexualmente transmissíveis).  

• Seleção natural e reprodução nos 

animais que utilizam reprodução 

sexuada. 

• Conceito de matéria.  

• A composição do átomo.  

• O átomo é a unidade básica da 

matéria.  

• Fotossíntese: Processo de 

transformação química essencial 

para a existência dos organismos 

aeróbios na Terra. 

• Trabalhos individuais através de 

pesquisas; 

• Participação nas aulas; 

• Avaliação formativa ao longo do 

período. 

 

• Estímulo a participação 

ativa dos alunos tanto na 

plataforma, quanto nas 

aulas, como também nos 

plantões organizados 

pelo professor;  

 

 

• Quadro interativo, livro 

texto, textos, vídeos e 

formulários postados na 

plataforma. 
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• Identificar modelos que descre-

vem a estrutura da matéria 

(constituição do átomo e compo-

sição de moléculas simples) e re-

conhecer sua evolução histórica. 

• Entender a fotossíntese como 

um processo de transformação 

química essencial à vida.  

• Relacionar a fotossíntese como 

uma fonte geradora de energia. 

4° BIMESTRE 

Reconhecer as diferentes fontes 

e tipos de energia utilizados nas 

residências e cidades.  

• Classificar as fontes de energia 

em renováveis e não renováveis.  

• Identificar e descrever as 

funcionalidades dos 

componentes que fazem parte 

do circuito e dos aparelhos 

elétricos de uma residência 

como, fios, interruptores, 

• Fontes e tipos de energia. 

• Energia renovável e não renovável.  

• Componentes do circuito elétrico.  

• Tipos de circuitos elétricos.  

• Transformações da energia elétrica 

em outros tipos de energia.  

• Consumo de energia elétrica.  

• Eficiência energética de aparelhos.  

• Consumo responsável da energia 

elétrica.  

• Usinas de geração de energia 

elétrica.  

• Avaliação escrita através da pla-

taforma; 

• Trabalhos individuais através de 

pesquisas; 

• Participação nas aulas; 

• Avaliação formativa ao longo do 

período. 

• Aulas expositivas 

através do google meet; 

 

• Estímulo a participação 

ativa dos alunos tanto na 

plataforma, quanto nas 

aulas, como também nos 

plantões organizados 

pelo professor;  

 

• Quadro interativo, livro 

texto, textos, vídeos e 
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lâmpadas, LEDs, disjuntores, 

pilhas, baterias etc. 

 • Organizar, de diferentes 

maneiras lógicas, os 

componentes do circuito elétrico. 

Identificar os tipos de 

transformação de energia que 

ocorrem em aparelhos elétricos 

residenciais como chuveiro, 

ferro, TV e liquidificador.  

• Classificar os equipamentos 

elétricos de uso cotidiano de 

acordo com as transformações 

de energia que ocorrem em seu 

funcionamento (da energia 

elétrica para térmica, luminosa, 

sonora, mecânica etc.)  

• Calcular o consumo de energia 

elétrica relacionando potência e 

tempo médio de uso para cada 

eletrodoméstico. 

• Impactos socioambientais da 

produção de energia elétrica.  

• Transmissão e uso responsável da 

energia elétrica. 

formulários postados na 

plataforma. 
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Componente Curricular: Inglês – 8º ano 

 

OBJETIVOS  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇÃO  
ESTRATÉGIAS/ 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

1º BIMESTRE 

• Desenvolver a compreensão de textos orais, 

multimodais, de cunho informativo/jornalístico e 

artístico na língua estudada para sua utilização 

como instrumento de acesso a informações e 

ampliação de conhecimentos e percepções de 

mundo.  

• Construir sentido global de textos orais por 

meio da relação de suas partes com o assunto 

principal e informações mais relevantes, de 

modo a desenvolver progressivamente a 

capacidade de ouvir e compreender diferentes 

níveis de fala e ampliar a possibilidade de 

acesso a informações e a diferentes visões de 

mundo. 

• Compreender peças audiovisuais como 

propagandas e vídeos de curta duração 

 

•Opiniões e informações sobre assuntos 

como família, trabalho, escola, lazer, entre 

outros  

• Estratégias de negociação de sentidos na 

língua estudada Textos orais multimodais  

• Textos jornalísticos  

• Textos literários 

• Peças audiovisuais (vídeos, áudios etc.) 

que se referem a pessoas e lugares, 

condições de vida, formação e atividade 

profissional 

•Participação   

•Verificação de 

aprendizagem  

•Atividades de fixa-

ção. 

•Teste 

•Produções escri-

tas.  

•Trabalhos 

• Aula expositiva  

• Aula explicativa  

•Atividades de Listening  

• Ditados  

• Música  

• Exercícios de fixação 

• Livro  

• Letras de música  

• Ditado 

• Quizz 
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2º BIMESTRE 

 

• Produzir textos orais em diálogos ou 

monólogos, com progressiva autonomia, para 

desenvolvimento da habilidade de fala na 

língua estudada, assim como a competência 

estratégica em diferentes contextos de 

comunicação.  

• Falar, de forma lógica e coerente, sobre 

perspectivas futuras.  

• Ampliar, de forma progressiva, o campo de 

conhecimento lexical na língua estudada. 

• Saber compor narrativas sobre 

acontecimentos ou situações de ordem 

pessoal. 

• Apresentar informações adquiridas em 

interações (entrevistas, diálogos simples etc.). 

 

•Recursos linguístico-discursivos 

apropriados para falar de planos futuros, 

previsões, possibilidades e probabilidades.  

• Diálogos e monólogos  

• Conhecimentos lexicais, relações 

semânticas relacionadas a perspectivas 

futuras, planos, projetos, previsões, 

possibilidades e expectativas. 

 

•Participação   

•Verificação de 

aprendizagem   

•Atividades de fixa-

ção. 

•Teste 

•Produções escri-

tas.  

•Trabalhos 

• Aula expositiva  

• Aula explicativa  

•Atividades de Listening  

• Ditados  

• Música  

• Exercícios de fixação 

• Livro  

• Letras de música  

• Ditado 

• Quizz 

 

 

3º BIMESTRE 

• Compreender sentidos gerais e específicos 

em textos de variados gêneros na língua 

estudada.  

 

• Identificação de ideias principais de 

parágrafos em textos diversos para 

•Participação   

•Verificação de 

aprendizagem   

• Aula expositiva  

• Aula explicativa  

•Atividades de Listening  

• Ditados  
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• Ler e analisar textos de gêneros instrucionais 

e/ou de caráter sinótico (rótulos, instruções em 

embalagens, receitas, anúncios, cartazes). 

•Realizar inferências para analisar e interpretar 

textos de variados gêneros, tais como 

postagens em blogs e redes sociais, 

mensagens de e-mail, textos literários (contos e 

poesia), jornalísticos e acadêmicos, com a 

mediação do professor.  

• Perceber a importância da relação semântica 

entre itens lexicais na língua estudada em 

processos de compreensão e interpretação 

textual.  

• Relacionar conteúdos linguísticos da língua 

estudada com aqueles relacionados à língua 

materna, identificando diferentes contextos de 

uso. 

 

relacioná-las a ideias de outros de mesma 

temática  

• Textos de gêneros diversos, tais como 

rótulos, instruções em embalagens, receitas, 

anúncios, cartazes, quadrinhos, entre outros 

•Informações e relações implícitas • 

Inferência textual e apropriação de conceitos 

e significados de vocábulos  

• Temas de textos de variados gêneros, tais 

como postagens em blogs e redes sociais, 

mensagens de email, textos literários 

(contos e poesia), jornalísticos e 

acadêmicos, relacionados a conhecimentos 

prévios  

• Efeitos de sentido produzidos no texto pelo 

uso intencional de palavras, expressões, 

recursos gráficos visuais e pontuação  

• Comparative and superlative adjectives. 

•Atividades de fixa-

ção. 

•Teste 

•Produções escri-

tas.  

•Trabalhos 

• Música  

• Exercícios de fixação 

• Livro  

• Letras de música  

• Ditado 

• Quizz 

 

4º BIMESTRE 

• Escrever textos curtos para expressar dese-

jos, pedidos e recomendações.  

•Texto de variados gêneros, tais como pos-

tagens em blogs e redes sociais, mensagens 

de e-mail, textos literários (contos e poesia), 

jornalísticos e acadêmicos.  

•Participação   

•Verificação de 

aprendizagem  

• Aula expositiva  

• Aula explicativa  

•Atividades de Listening  

• Ditados  
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• Escrever pequenos parágrafos, bilhetes, car-

tões e mensagens de felicitações. 

• Relatar fatos, acontecimentos e histórias de 

forma clara e coerente na língua estudada. 

•Desenvolver a habilidade de escrita na língua 

estudada, de forma colaborativa.  

• Entender e reproduzir processos de composi-

ção de palavras e sintagmas na língua estu-

dada.  

• Produzir textos de variados gêneros por meio 

do uso de estratégias de escrita (planejamento, 

produção de rascunho, revisão e edição final), 

com temáticas relacionadas a sonhos e proje-

tos futuros (pessoais, familiares, comunitários 

ou planetários). 

 

 

 

 

 

•Observação, compreensão e reprodução de 

processos de composição de palavras e sin-

tagmas em contextos significativos de intera-

ção, de modo a desenvolver uma aprendiza-

gem colaborativa e progressivamente cons-

ciente da língua estudada.  

• Textos de variados gêneros, tais como pos-

tagens em blogs e redes sociais, mensagens 

de e-mail, textos literários (poesia e narrati-

vas em contos e romances), jornalísticos e 

acadêmicos.  

• Estratégias de escrita (planejamento, pro-

dução de rascunho, revisão e edição final) 

• Narrativas literárias 

• Relato de histórias fictícias ou reais 

• Bilhetes, cartões e mensagens de 

Felicitações. 

•Atividades de fixa-

ção. 

•Teste 

•Produções escri-

tas.  

•Trabalhos 

• Música  

• Exercícios de fixação 

• Livro  

• Letras de música  

• Ditado 

• Quizziz 
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Componente curricular: Educação Física – 8º ano 
 

OBJETIVOS  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇAO  
ESTRATÉGIAS/RECURSOS 

UTILIZADOS 

2 ° BIMESTRE 

• Compreender criticamente as 

transformações sociais 

relacionadas ao esporte, 

participando de forma 

consciente das modalidades 

propostas. 

• Esportes de rede/parede (tênis de 

mesa, voleibol etc.), esportes de 

campo e taco (beisebol, críquete etc.), 

esportes de invasão (futsal, futebol, 

handebol, basquete etc.) e esportes de 

combate (judô, luta olímpica, boxe, 

karatê, jiujitsu etc.). 

• Regras básicas e suas possibilidades 

de adaptação na escola. 

• Fundamentos técnicos e táticos 

das modalidades praticadas. 

• Transformações históricas e sociais 

no fenômeno esportivo. 

• Problemas relacionados ao esporte: 

doping, corrupção e violência. 

 
• Resumos em PDF do 

conteúdo que está sendo 

abordado 

• Mapas conceituais 

direcionados e também 

produzidos pelos alunos 

• Videos relacionados ao 

conteúdo 

• Exercícios de fixação e 

revisão 
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• Compreender criticamente 

as transformações sociais 

relacionadas ao esporte, 

participando de forma 

consciente das modalidades 

propostas. 

• Vivenciar atividades que 

desenvolvam a consciência 

corporal e favoreçam o 

autoconhecimento. 

• Transformações históricas e sociais 

no fenômeno esportivo. 

 

• Problemas relacionados ao 

esporte: doping, corrupção e 

violência. 

 

• Ginástica de conscientização corporal 

(alongamento, relaxamento, exercícios 

de respiração e meditação). 

 
• Resumos em PDF do 

conteúdo que está sendo 

abordado 

• Mapas conceituais 

direcionados e também 

produzidos pelos alunos 

• Videos relacionados ao 

conteúdo 

• Exercícios de fixação e  

revisão 

• Identificar a diversidade das 

lutas espalhadas pelo mundo 

e vivenciar algumas 

manifestações reconhecendo 

suas principais 

características. 

• Conhecer e vivenciar algumas 

práticas corporais de aventura 

na natureza adaptando tais 

práticas ao contexto da escola. 

• Aspectos históricos e diversidade 

cultural das lutas no mundo. 

• Características gerais das lutas 

ocidentais (códigos, rituais, elementos 

técnico-táticos, indumentária, materiais 

e instalações). 

• Características gerais das práticas 

corporais de aventura na natureza 

 
• Resumos em PDF do 

conteúdo que está sendo 

abordado 

• Mapas conceituais 

direcionados e também 

produzidos pelos alunos 

• Videos relacionados ao 

conteúdo 

• Exercícios de fixação e revisão 
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• Conhecer as características 

básicas e os elementos que 

constituem a tradição das 

danças de salão. 

• Pesquisar e estudar os 

benefícios que a atividade 

física regular exerce sobre o 

corpo humano, tendo em vista 

a promoção da saúde. 

• Características gerais das danças de 

salão experimentadas (ritmos, gestos, 

coreografias e músicas). 

• Noções de nutrição é 

alimentação saudável. 

• Conhecimentos sobre o corpo e seu 

desenvolvimento (aspectos físicos, 

biológicos, culturais, históricos, 

políticos, religiosos e sociais). 

 
• Resumos em PDF do 

conteúdo que está sendo 

abordado 

• Mapas conceituais 

direcionados e também 

produzidos pelos alunos 

• Videos relacionados 

ao conteúdo 

• Exercícios de fixação e revisão 
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Componente curricular: Arte – 8º ano 
 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇAO  
ESTRATÉGIAS/RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

1° 

BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

• Ambiente cultural artístico do século XVIII e XIX no Brasil; 

• Surgimento da fotografia; 

• Impressionismo; 

• Realismo; 

• Movimento das Artes e Ofícios e o Art Nouveau; 

• Arte na América Latina; 

• Modernismo Brasileiro e a Semana de Arte Moderna. de 

1922; 

• Expressionismo, Cubismo e Surrealismo no Brasil; 

• Elementos da linguagem visual. 

 

 

• Trabalho individual; 

 

• Formulário escrito. 

• Aulas expositivas e práticas; 

• atividades individuais e 

coletivas 

• trabalho individual;  

• quadro, livro texto, textos. 

2 ° 

BIMESTRE 

 

 

 

 

 

• Teatro Renascentista Inglês; 

• Commedia Dell’ Art; 

• Teatro Romântico, Realista e Naturalista; 

• Culturas afro-brasileira e indígenas.  

• Leitura dramática e análise de textos teatrais; 

• Elementos teatrais;  

• Montagem teatral; 

• Trabalho em grupo; 

 

• Formulário escrito. 

• Aulas expositivas e práticas; 

• atividades individuais e 

coletivas 

• trabalho individual;  

• quadro, livro texto, textos. 
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• Elementos formais da dança; 

• Formação de plateia; 

• Consciência corporal e expressividade vocal; 

• Movimento expressivo; 

• Jogos dramáticos e teatrais como elementos de ação 

cênica. 

 

3 ° 

BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dança cênica na Idade Moderna; 

• Danças das regiões sul e sudeste brasileiras; 

• Aspectos corporais; 

• Diversas manifestações da dança; 

• Espaço; 

• Percepções rítmicas; 

• Dinâmicas de interação e jogos corporais de dança em 

grupo; 

• Anatomia: ossos e articulações; 

• Danças de salão; 

• Dança-teatro, dança-tecnologia, contato-improvisação 

etc; 

• Espaços tradicionais de encenação; 

• Etapas da criação e encenação em dança. 

• Formulário escrito; 

 

• Trabalho individual. 

 

• Aulas expositivas e práticas; 

• atividades individuais e 

coletivas 

• trabalho individual;  

• quadro, livro texto, textos. 

 • Objetos sonoros cotidianos; • Trabalho em grupo; • Aulas expositivas e práticas; 
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4° 

BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

• Instrumentos musicais; 

• Melodia, harmonia, ritmo, altura e intensidade; 

• Composição, improvisação, arranjo, experimentação 

sonora; 

• Orquestração, banda, coral, conjuntos e grupos 

musicais; 

• Interpretação e expressividade musical; 

• Partitura alternativa; 

• Notação musical; 

• Gravadores; 

• Aplicativos musicais; 

• Jogos de composição; 

• Aspectos da indústria musical em relação ao mercado 

fonográfico; 

• Música Popular Brasileira. 

 

 

• Formulário escrito. 

• atividades individuais e 

coletivas 

• trabalho individual;  

• quadro, livro texto, textos. 
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Componente Curricular: Língua Portuguesa / PD II - 9º Ano 

OBJETIVOS CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AVALIAÇAO ESTRATÉGIAS/RE-

CURSOS UTILIZA-

DOS 

1° BIMESTRE 

• Revisar e identificar em diferentes su-

portes as classes gramaticais básicas. 

• Criar contos utilizando os conheci-

mentos sobre os constituintes estrutu-

rais e recursos expressivos tipos do 

gênero narrativo. 

• Identificar e diferenciar em textos ou 

produção própria os diferentes tipos de 

sujeito. 

• Identificar em textos lidos ou de pro-

dução própria o verbo e sua relação 

com a definição e classificação do pre-

dicado. 

• Reconhecer, em textos lidos e/ou em 

produções próprias, orações com a es-

trutura sujeito-verbo de ligação-predi-

cativo, refletindo sobre o papel da 

• Revisão das classes gramaticais (substan-

tivo, adjetivo e pronomes). 

• Revisão de tipos de sujeito  

(simples, composto, indeterminado, elíptico). 

• Revisão dos tipos de predicado 

 (verbal, nominal e verbo-nominal). 

• Revisão da transitividade verbal. 

(Verbos transitivos diretos, indiretos e bitran-

sitivos) 

• Revisão do gênero textual “Conto”. 

 

• Atividades pontuadas 

• Testes via formulário 

• Avaliação formativa 

• Produções textuais 
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estrutura sintática na textualização e 

na produção textual. 

• Identificar, em orações de textos lidos 

ou de produção própria, verbos de pre-

dicação completa e incompleta: intran-

sitivos e transitivos, reconhecendo o 

efeito de sentido produzido. 

2 ° BIMESTRE 

• Criar Poemas utilizando os conheci-

mentos sobre os constituintes estrutu-

rais e recursos expressivos típicos do 

gênero narrativo. 

• Interpretar em poemas, efeitos produ-

zidos pelo uso de recursos expressi-

vos sonoros (estrofação, rimas, alitera-

ção, etc., semânticos (figura de lingua-

gem). 

• Reconhecer e analisar os efeitos de 

sentido do uso de figuras de linguagem 

como prosopopeia, hipérbole, onoma-

topeia, antítese, assonância, metáfora, 

comparação e aliteração dentre 

• Poema 

• Figuras de linguagem 

• Regência Nominal 

• Regência verbal 

• Pontuação; uso da vírgula para separar ter-

mos da oração; 
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outras, nos mais variados textos e con-

textos. 

• Empregar adequadamente, ao pro-

duzir texto, conhecimentos linguísticos 

e gramaticais: ortografia, regências e 

concordâncias nominais e verbal, mo-

dos e tempos verbais, pontuação etc., 

considerando as especificidades dos 

gêneros e propósitos comunicativos. 

• Diferenciar, em textos lidos ou de pro-

dução própria, complementos diretos e 

indiretos de verbos transitivos, apropri-

ando-se da regência de verbos de uso 

frequente. 

• Comparar o uso de regência verbal e 

nominal na norma-padrão com seu uso 

no português coloquial. 

3 ° BIMESTRE 

• Produzir resenha, a partir de notas 

e/ou esquemas feitos, com o manjo 

adequado das vozes envolvidas (do 

resenhador, do autor da obra e, se for 

 

• Resenha 

•Período composto por coordenação 

•Período composto por subordinação 

• Oração subordinada adjetiva 
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o caso, dos autores citados na obra re-

senhada, por meio do uso de paráfra-

ses, marcas do discurso reportado e 

citações. 

• Identificar em textos lidos ou de pro-

dução própria, agrupamentos de ora-

ções em períodos, diferenciando coor-

denação de subordinação. 

• Identificar, em textos lidos, orações 

subordinadas com conjunções de uso 

frequente, incorporando-as as suas 

próprias produções 

• Analisar a modalização realizada em 

textos noticiosos e argumentativos, por 

meio das modalidades apreciativas, vi-

abilizadas por classes e estruturas gra-

maticais como adjetivos, locuções ad-

jetivas, advérbios, locuções adverbi-

ais, orações adjetivas e adverbiais, 

orações relativas restritivas e explicati-

vas etc., de maneira a perceber a apre-

ciação ideológica sobre os fatos 

• Oração subordinada adverbial 
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noticiados ou as posições implícitas ou 

assumidas. 

4° BIMESTRE 

• Identificar, analisar, avaliar e produzir 

resenha posicionamentos explícitos e 

implícitos, argumentos e contra-argu-

mentos, posicionando-se frente à 

questão controversa de forma susten-

tada 

• Reconhecer, em textos lidos e/ou de 

produção própria, agrupamento de 

orações em períodos, diferenciando 

coordenação de subordinação e refle-

tindo sobre o papel dessas estruturas 

sintática na textualização e na produ-

ção de sentido. 

• Comparar as regras de colocação 

pronominal na norma-padrão com o 

seu uso no português brasileiro colo-

quial, considerando os fatores que im-

plicam as divergências entre a norma 

padrão e o uso coloquial. Pronomes 

•Oração subordinada objetiva direta e indireta. 

• Oração subordinada substantiva completiva. 

nominal, predicativa e apositiva. 

• Colocação pronominal. 

• Resenha 
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Componente Curricular: Matemática / PDI - 9º Ano  

OBJETIVOS CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AVALIAÇAO ESTRATÉGIAS/RECURSOS 

UTILIZADOS 

1 ° BIMESTRE 

• Verificar e compreender como utilizar 

as propriedades e realizar operações 

com potências e radicais. 

• Potenciação: definição, cálculo de potên-

cias, propriedades operatórias, potências 

de base 10, notação científica. 

• Radiciação: definição, propriedades, ex-

tração da raiz, simplificação de radicais, 

operações com radicais e racionalização 

de radicais. 

• Participação nas aulas e 

atividades propostas; 

• Trabalhos individuais e 

em grupos; 

• Testes e provas; 

• Projetos coletivos; 

• Aulas expositivas via google 

meet e presenciais (quando libe-

radas); 

• Videoaulas; 

• Formulários google; 

• Atividades gamificadas; 

• Livro texto; 

 

 

 

 

2 ° BIMESTRE 

• Raciocinar, expressar-se matemati-

camente e aplicar métodos matemáti-

cos no que se refere na resolução das 

equações do 2º grau, bem como suas 

aplicações práticas. 

  • Equações do 2° grau: conceito, resolu-

ção, situações problema e sistemas de 

equações. 

3 ° BIMESTRE 

• Compreender as funções como rela-

ções de dependência unívoca entre 

duas variáveis e suas representações 

numérica, algébrica e gráfica e utilizar 

•Funções do 1° e 2° grau: definição, identi-

ficação e gráficos; 

•Grandezas diretamente e inversamente 

proporcionais ou não proporcionais 

•Proporções e Teorema de Tales 
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esse conceito para analisar situações 

que envolvam relações funcionais en-

tre duas variáveis. 

• Solucionar situações-problema que 

envolvam razão entre duas grandezas 

de espécies diferentes, tais como velo-

cidade e densidade demográfica. 

 • Elaborar e resolver situações pro-

blema que envolvam grandezas direta-

mente e inversamente proporcionais, 

tais como escala, velocidade, densi-

dade, taxa de variação, dentre outras, 

em contextos socioculturais, ambien-

tais e de outras áreas 

•Semelhança de triângulos  

• Teorema de Pitágoras  

4° BIMESTRE 

• Corresponder relações métricas do 

triângulo retângulo, utilizando seme-

lhança de triângulos e o Teorema de 

Pitágoras. 

• Identificar seno, cosseno e tangente 

de um ângulo agudo de um triângulo 

• Relações métricas no triângulo retângulo 

•Razões trigonométricas no triângulo retân-

gulo 

•Perímetro e área de figuras planas 
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retângulo para medir distâncias ina-

cessíveis. 

• Resolver problemas que envolvam 

seno, cosseno e tangente de um ân-

gulo agudo de um triângulo retângulo. 

•  Identificar, resolver e elaborar situa-

ções-problema para cálculo de áreas 

de figuras planas. 

 

 
 
 

Componente Curricular: Ciências Naturais / PD III - 9º Ano 

OBJETIVOS 
 
 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

AVALIAÇAO ESTRATÉGIAS/ 
RECURSOS 
UTILIZADOS 

1° BIMESTRE 

• Descrever a composição, formato e a estrutura dos 

componentes do Sistema Solar (Sol, planetas rocho-

sos, planetas gigantes gasosos e corpos).  

• Reconhecer que a Via Láctea é formada por um con-

junto de corpos celestes.  

• Localizar o Sistema Solar na nossa galáxia. 

• Composição, estrutura e locali-

zação do Sistema Solar no Uni-

verso.  

• O Sistema Solar e a Via Láctea.  

• A Via Láctea e o Universo.  

• Diferentes leituras do céu pelos 

povos e necessidades culturais.  

 

• Avaliação escrita atra-

vés da plataforma; 

• Trabalhos individuais 

através de pesquisas; 

• Participação nas aulas;  

• Avaliação formativa ao 

longo do período. 

                                            

• Aulas expositivas atra-

vés do google meet; 

• Estímulo a participação 

ativa dos alunos tanto na 

plataforma, quanto nas 

aulas, como também nos 
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 • Reconhecer que o universo é formado por bilhões 

de galáxia com diferentes tamanhos. 

 

• Sobrevivência da vida humana 

fora da Terra.  

• Ciclo de vida de uma estrela.  

• Efeitos da evolução estelar do 

Sol sobre o nosso planeta. 

plantões organizados 

pelo professor;  

• Quadro interativo, livro 

texto, textos, vídeos e for-

mulários postados na pla-

taforma. 

Compreender a atuação dos gametas na transmissão 

de informação genética. • Associar as características 

físicas entre as gerações de uma mesma família. • 

Compreender que o patrimônio genético de um indi-

víduo é fornecido em igual parte pelos gametas dos 

genitores.  

• Conhecer as principais leis estabelecidas pela ge-

nética mendeliana. 

 • Compreender a atuação dos genes na constituição 

físicas dos organismos.  

• Associar a interação dos alelos para a formação das 

características dos indivíduos. 

 • Destacar a diferença entre genótipo e fenótipo.  

• Resolver situações-problema envolvendo a trans-

missão de características hereditárias. 

2° BIMESTRE 

• Hereditariedade.  

• Transmissão de informação ge-

nética.  

• Relação entre ascendência e 

descendência.  

• Reprodução e transmissão da in-

formação genética.  

• Informação genética e caracte-

rísticas físicas.  

• História da genética.  

• Noções básicas da genética 

mendeliana.  

• Experimentos de Mendel.  

• Genes e traços hereditários.  

• Avaliação escrita atra-

vés da plataforma 

• Trabalhos individuais 

através de pesquisas; 

• Participação nas aulas 

• Avaliação formativa ao 

longo do período. 

• Aulas expositivas atra-

vés do google meet; 

• Estímulo a participação 

ativa dos alunos tanto na 

plataforma, quanto nas 

aulas, como também nos 

plantões organizados 

pelo professor;  

• Quadro interativo, livro 

texto, textos, vídeos e for-

mulários postados na pla-

taforma. 
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• Alelos dominantes e alelos re-

cessivos. 

3° BIMESTRE 

•Conhecer a história do pensamento evolucionista.  

• Destacar o ineditismo das ideias de Lamarck e Dar-

win considerando o contexto histórico. • Destacar a 

contribuição da teoria da evolução e do conceito de 

seleção natural de Darwin ao pensamento evolucio-

nista.  

• Comparar as diferenças e semelhanças entre as 

ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin.  

• Associar as ideias evolucionistas de Darwin à diver-

sidade biológica observada.  

• Associar a transmissão de características genéticas 

ao surgimento de variações em uma determinada es-

pécie. 

• História do pensamento evoluci-

onista.  

• Ideias evolucionistas de Darwin e 

Lamarck.  

• Seleção natural e evolução das 

espécies.  

• Diversidade biológica.  

• Variação genética.  

• Mutações aleatórias.  

• Ancestral comum.  

• Seleção natural, ambiente e 

adaptação.  

• Surgimento de novas espécies. 

• Avaliação escrita atra-

vés da plataforma; 

• Trabalhos individuais 

através de pesquisas; 

• Participação nas aulas;  

• Avaliação formativa ao 

longo do período. 

• Aulas expositivas atra-

vés do google meet; 

• Estímulo a participação 

ativa dos alunos tanto na 

plataforma, quanto nas 

aulas, como também nos 

plantões organizados 

pelo professor;  

• Quadro interativo, livro 

texto, textos, vídeos e for-

mulários postados na pla-

taforma. 

4° BIMESTRE 

 • Discutir as mudanças de estados físicos da matéria, 

identificando as variáveis envolvidas nesses proces-

sos.  

• Estrutura da matéria.  

• Estrutura do átomo.  

• Ligações químicas.  

• Elementos químicos.  

• Modelos de estrutura da matéria.  

• Composição da luz branca.  

• Avaliação escrita atra-

vés da plataforma; 

• Trabalhos individuais 

através de pesquisas; 

• Participação nas aulas;  

• Aulas expositivas atra-

vés do google meet; 

• Estímulo a participação 

ativa dos alunos tanto na 

plataforma, quanto nas 

aulas, como também nos 
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• Propor mecanismos para evitar as mudanças de es-

tado da matéria em situações que estas são indese-

jáveis.  

• Identificar nas situações cotidianas as transforma-

ções que ocorrem na natureza, nas fábricas, nos ve-

ículos, no nosso corpo, relacionando-as aos diferen-

tes tipos de reações. 

• Investigar os mecanismos de transmissão e recep-

ção de dados via ondas de rádio, cabos e via Internet, 

identificando as funções de objetos como rádios, te-

levisão, antenas, satélites, computadores, rede de In-

ternet etc. nos processos de transmissão de imagem 

e som. • Argumentar sobre as transformações sociais 

e culturais proporcionadas pelo acesso a novas mí-

dias sociais baseadas na transmissão via Internet de 

imagem e som. 

 • Reconhecer as fontes das diferentes radiações ele-

tromagnéticas.  

• Classificar as radiações eletromagnéticas por suas 

frequências e comprimentos de onda.  

• Cores primárias de luz.  

• Mecanismos e aparelhos de 

transmissão e recepção de ima-

gem e som.  

• Radiações eletromagnéticas. 

• Avaliação formativa ao 

longo do período. 

plantões organizados 

pelo professor;  

• Quadro interativo, livro 

texto, textos, vídeos e for-

mulários postados na pla-

taforma. 
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Componente Curricular: História - 9º Ano 
 

OBJETIVOS  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇAO  

ESTRATÉGIAS/RECURSOS 
UTILIZADOS 

 

1° BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

. Experiências republicanas e práticas autoritárias: as 

tensões e disputas do mundo contemporâneo  

• Aproclamação da República e seus primeiros 

desdobramentos  

• A questão da inserção dos negros no período 

republicano do pós-abolição  

• Os movimentos sociais e m a imprensa negra: a 

cultura afro-brasileira como elemento de resistência e 

superação das discriminações  

• Primeira República e suas características: 

contestações e dinâmicas da vida política e cultural no 

Brasil entre 1900 e 1930  

• A institucionalização do regime oligárquico: 

coronelismo, política dos governadores,políticado café 

com leite 

 • Movimentos de resistência no campo e na cidade: 

Revoltas Canudos, Contestado, Cangaço, Chibata, 

Vacina e Movimento Operário  

• O período varguista e suas contradições  

. Aplicação do conhecimento no 

cotidiano. 

. Valorização do 

desenvolvimento do aluno. 

.Trabalhos sobre o conteúdo 

estudado. 

.Estudo dirigido. 

.Leitura e interpretação de 

textos complementares. 

.Charges como texto. 

.Questionários. 

.Analise de Imagens. 

.Debate. 

.Avaliação formativa. 

- Aulas expositivas e práticas 

no meet; 

- Atividades individuais e co-

letivas. 

- Trabalho de pesquisas;  

 - Livro didático, textos com-

plementares.  

- Filmes. 

- Documentários. 

-Debates. 
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• O trabalhismo e seu protagonismo político  

• A participação feminina na luta por direitos.  

2° BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O mundo em conflito: a Primeira Guerra Mundial  

• A questão da Palestina 

 • A Revolução Russa  

• A crise capitalista de 1929 e suas consequências 

mundiais 

 • A emergência do fascismo e do nazismo  

• A Segunda Guerra Mundial 

 • Judeus e outras vítimas do holocausto como 

ciganos, deficientes físicos, homossexuais e minorias 

religiosas  

• As guerras mundiais, a crise do colonialismo e o 

advento dos nacionalismos africanos e asiáticos 

 • A Organização das Nações Unidas (ONU) e a 

questão dos Direitos Humanos. A Guerra Fria: 

confrontos de dois modelos políticos  

• Contestações e revoluções na Guerra Fria.  

• A Revolução Cubana  

• A Revolução Cultural Chinesa • Primavera de Praga 

 • Maio de 1968  

. Aplicação do conhecimento no 

cotidiano. 

. Valorização do 

desenvolvimento do aluno. 

.Trabalhos sobre o conteúdo 

estudado. 

.Estudo dirigido. 

.Leitura e interpretação de 

textos complementares. 

.Charges como texto. 

.Questionários. 

.Analise de Imagens. 

.Debate. 

.Avaliação formativa. 

- Aulas expositivas e práticas 

no meet; 

- Atividades individuais e co-

letivas. 

- Trabalho de pesquisas;  

- Livro didático, textos com-

plementares.  

- Filmes. 

- Documentários. 

- Debates. 
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• Movimentos culturais no Brasil e no Mundo na 

década de 1960  

• As experiências ditatoriais na América Latina  

• Os processos de independência na África e na Ásia  

• Pan-Arabismo, Pan- Africanismo, e o movimento 

Negro nos EUA, África e Brasil.  

• O fim da Guerra Fria e o processo de globalização.  

• Políticas econômicas na América Latina. 

3 ° BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A estrutura democrática brasileira entre 1946 e 1964. 

Industrialização e processo de urbanização  

• Discussões acerca da construção de Brasília e das 

regiões administrativas do Distrito Federal 

 • A ditadura militar e os processos de resistência 

 • As questões indígena e negra na ditadura militar 

 • O processo de redemocratização: a Constituição de 

1988 e a emancipação das cidadanias (analfabetos, 

indígenas, negros, jovens etc.)  

• A história recente do Brasil: transformações políticas, 

econômicas, sociais e culturais de 1989 aos dias 

atuais. 

. Aplicação do conhecimento no 

cotidiano. 

. Valorização do 

desenvolvimento do aluno. 

.Trabalhos sobre o conteúdo 

estudado. 

.Estudo dirigido. 

.Leitura e interpretação de 

textos complementares. 

.Charges como texto. 

.Questionários. 

.Analise de Imagens. 

.Debate. 

.Avaliação formativa. 

- Aulas expositivas e práticas 

no meet; 

-Atividades individuais e cole-

tivas. 

- Trabalho de pesquisas;  

- Livro didático, textos com-

plementares.  

- Filmes. 

- Documentários. 

- Debates. 
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4° BIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

• Os protagonismos da sociedade civil e as alterações 

da sociedade brasileira  

• A questão da violência contra populações 

marginalizadas 

 • O Brasil e suas relações internacionais na era da 

globalização.  

• O processo de redemocratização: a Constituição de 

1988 e a emancipação das cidadanias (analfabetos, 

indígenas, negros, jovens etc.) 

 • A história recente do Brasil: transformações 

políticas, econômicas, sociais e culturais de 1989 aos 

dias atuais. 

 • Os conflitos do século XXI, a questão do terrorismo 

e o dilema dos refugiados.  

• Pluralidades e diversidades identitárias na 

atualidade: movimento negro, feminista, LGBT, entre 

outros.  

• As pautas dos povos indígenas no século XXI e suas 

formas de inserção no debate local, regional, nacional 

e internacional. 

. Aplicação do conhecimento no 

cotidiano. 

. Valorização do 

desenvolvimento do aluno. 

.Trabalhos sobre o conteúdo 

estudado. 

.Estudo dirigido. 

.Leitura e interpretação de 

textos complementares. 

.Charges como texto. 

.Questionários. 

.Analise de Imagens. 

.Debate. 

.Avaliação formativa. 

- Aulas expositivas e práticas 

no meet; 

- Atividades individuais e co-

letivas. 

- Trabalho de pesquisas;  

- Livro didático, textos com-

plementares.  

- Filmes. 

- Documentários. 

Debates. 
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Componente Curricular: Geografia - 9º Ano 

 
OBJETIVOS 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
AVALIAÇAO 

ESTRATÉGIAS/RECURSOS 
UTILIZADOS 

1° BIMESTRE 

• Localizar e identificar as características 

das 

paisagens a partir dos aspectos físicos, 

populacionais e socioculturais que 

compõem 

os continentes americano e africano. 

• Identificar e compreender aspectos 

físicos, 

ambientais, demográficos, políticos, 

sociais e econômicos 

• Conceituar Estado, Nação, Território, 

Governo e País para compreensão da 

geopolítica dos continentes americano e 

africano. 

• Continentes, oceanos e mares, 

formas de relevo, hidrografia 

clima e 

vegetação e sua relação com a 

ocupação humana no continente. 

• Diferentes processos de 

ocupação no continente 

americano, considerando 

• os povos originários. Diferentes 

processos de ocupação no 

continente 

africano, considerando os povos 

originários 

• Regionalização da América 

(América Anglo saxônica e 

América Latina); 

Regionalização do continente 

africano  

Trabalhos 

 

Avaliações  

 

Tarefas 

 

Projetos  

Aulas expositivas e práticas; 

atividades individuais e coletivas 

trabalho individual;  

quadro, livro texto, textos. 
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2 ° BIMESTRE 

Localizar, identificar e analisar as 

características físicas e territoriais dos 

continentes: Europa, Ásia, Oceania e 

Antártica. 

 

• Utilizar a linguagem cartográfica para 

obter informações, representar e analisar a 

espacialidade dos fenômenos geográficos. 

• Compreender o processo de 

desenvolvimento industrial, a revolução 

tecnológica e sua influência no mundo 

globalizado. 

• Analisar a atuação das corporações 

internacionais e das organizações 

econômicas mundiais no processo de 

globalização. 

• Identificar aspectos físicos, ambientais, 

demográficos, políticos, sociais e 

econômicos do continente europeu. 

• Continentes, oceanos e mares 

relevo, clima e vegetação. 

• Transformações territoriais, 

fronteiras e Intercâmbios 

históricos e culturais entre 

Europa, Ásia, Oceania e 

Antártida; 

• Gráficos, imagens de satélite, 

anamorfoses e mapas com 

informações sobre diversidade, 

desigualdades sociais e 

geopolíticas do espaço mundial; 

• As revoluções técnico- 

científicas, 

cadeias industriais, fontes de 

energia e consequências do uso 

dos recursos naturais. 

• Globalização e 

desenvolvimento 

tecnológico: aproximação entre 

as nações e os povos e influência 

Trabalhos 

 

Avaliações  

 

Tarefas 

 

Projetos 

Aulas expositivas e práticas; 

atividades individuais e coletivas 

trabalho individual;  

quadro, livro texto, textos. 
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• Identificar e relacionar aspectos físicos, 

ambientais, demográficos, políticos, 

sociais e econômicos do continente 

 

de culturas hegemônicas e seus 

impactos 

• Blocos econômicos mundiais, 

empresas internacionais, 

organizações econômicas e a 

atuação nos modos vida das 

populações. Identidades e 

interculturalidades regionais: 

Europa, Ásia e Oceania 

3 ° BIMESTRE 

Identificar e relacionar aspectos 

físicos, ambientais, demográficos, 

políticos, sociais e econômicos da 

Oceania. 

• Pesquisar aspectos físicos, ambientais 

do continente Antártico e o Tratado da 

Antártida 

• Localizar, identificar e analisar as 

características físicas e territoriais dos 

continentes: 

Europa, Ásia, Oceania e Antártica; 

• Localização, regionalização e 

características do espaço 

natural. 

• Aspectos demográficos, 

políticos, 

sociais e econômicos, com 

ênfase 

nos Tigres Asiáticos, China e 

Japão. 

• Diversidade cultural, conflitos 

étnicos, políticos e religiosos 

 

Trabalhos 

Avaliações  

Tarefas 

Projetos 

Aulas expositivas e práticas; 

atividades individuais e coletivas 

trabalho individual;  

quadro, livro texto, textos. 
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• Utilizar a linguagem cartográfica para 

obter informações, representar e analisar a 

Espacialidade 

4° BIMESTRE 

Identificar aspectos físicos, ambientais, 

demográficos, políticos, sociais e 

econômicos do continente europeu; 

• Identificar e relacionar aspectos físicos, 

ambientais, demográficos, políticos, 

sociais e econômicos do continente 

asiático; 

• Identificar e relacionar aspectos físicos, 

ambientais, demográficos, políticos, 

sociais e econômicos da Oceania; 

• Pesquisar aspectos físicos, ambientais 

do continente Antártico e o Tratado da 

Antártida 

• Cartografia: localização e 

regionalização. Aspectos 

demográficos, políticos,sociais e 

econômicos, com ênfase na 

Austrália e Nova Zelândia 

• Cartografia: localização 

geográfica. 

• A participação brasileira na 

Antártida. Questões ambientais e 

pesquisas científicas no 

continente. 

Tratado da Antártida: conflitos de 

interesses globais 

 

 

Trabalhos 

 

Avaliações  

 

Tarefas 

 

Projetos 

Aulas expositivas e práticas; 

atividades individuais e coletivas 

trabalho individual;  

quadro, livro texto, textos. 
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Componente Curricular: Inglês - 9º ano 

 

OBJETIVOS  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇAO  

ESTRATÉGIAS/RECUR

SOS UTILIZADOS 

1° BIMESTRE 

•Aprender a explorar recursos tecnológicos 

digitais na construção e reconstrução de 

textos na língua estudada. 

•Usar recursos tecnológicos digitais para 

elaboração e partilha de materiais autênticos 

que fomentem, a ampliação de visões de 

mundo por meio de trocas de percepções e 

opiniões no processo de aquisição de uma 

nova língua.. 

•Desenvolver a habilidade de escrita na língua 

estudada, de forma colaborativa, baseando-

se em leitura e conhecimento prévios. 

•Expressar ideiascondicionais no presente e 

no futuro em textos escritos. 

•Gêneros digitais (blogs, 

mensagens,tweets,entre outros) 

•Linguagens do mundo digital 

(infográficos,fóruns 

dediscussão,fotorreportagens, 

campanhas publicitárias, memes, 

entre outros). 

•Novas formas de escrita (abreviação 

de palavras, palavras com combinação 

de letras e números, pictogramas, 

símbolos gráficos, entre outros) na 

constituição das mensagens. 

•Recursos tecnológicos para acesso a 

informações que facilitem a prática 

auditiva e que propiciem a ampliação 

°Atividades na 

Plataforma e/ou 

impressas. 

°Avaliações 

específicas 

 ° Participação 

Plataforma, vídeo 

aulas, aulas no meet, 

formulários, aulas 

expositivas e práticas; 

Atividades individuais e 

coletivas 

Trabalho individual;  

Quadro, livro texto, 

textos. 
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•Apropriar-se de conhecimentos lexicais e 

semânticos relacionados ao uso de 

conectores (palavras e expressões de 

transição) na língua estudada. 

de visões de mundo, o respeito às 

diferenças e a educação na cultura 

digital. 

•Expressão de condições no presente 

e no futuro 

•Elementos discursivos para expressar 

adição, condição, oposição, contraste, 

conclusão e síntese. 

2 ° BIMESTRE 

• Reconhecer contextos de expressão de 

recomendações, necessidades, obrigações e 

possibilidades. 

•Compreender a importância da expansão da 

língua estudada e de suas culturas no mundo: 

contexto histórico. 

•Utilizar recursos verbais e não verbais para 

construção da persuasão em textos da esfera 

publicitária, de forma adequada ao contexto 

de circulação (produção e compreensão). 

 

• Ideias-chave de textos orais de 

caráter argumentativo 

•Textos orais diversos, tais como 

anedota, conversa, exposição 

(palestra) e instruções. 

•Contexto histórico de povos em que a 

língua estudada é falada 

•Papel da língua estudada em 

diferentes contextos (histórico, social, 

econômico) 

•Processo de evolução da linguagem. 

•Argumentação e persuasão 

° Atividades na 

Plataforma e/ou 

impressas. 

° Avaliações 

específicas 

 ° Participação 

ºResolução individual 

de exercícios 

º Trabalho 

Plataforma, vídeo 

aulas, aulas no meet, 

formulários, aulas 

expositivas e práticas; 

Atividades individuais e 

coletivas 

Trabalho individual;  

Quadro, livro texto, 

textos. 
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•Verbos que indicam recomendação, 

necessidade, obrigação e 

possibilidade. 

3 ° BIMESTRE 

•Expor pontos de vista, argumentos e contra- 

argumentos,levando-se em  

conta ocontexto do outro  

e do grupo. 

• Debater e discutir         ideias,opiniões e pontos 

de 

 vista com base em notas, gráficos, tabelas de 

pesquisa 

ou outros dados formais. 

•Identificar recursos de persuasão e 

argumentação em textos escritos na 

língua estudada. 

•Perceber a importância e estabelecer 

relações semânticas entre itens lexicais na 

língua estudada em processos de 

compreensão e interpretação textual. 

•Argumentos e contra- argumentos, 

debate 

•Notas, gráficos, tabelas de pesquisa 

•Informações e opiniões 

•Recursos de persuasão (escolha e 

jogo de palavras, uso de cores e 

imagens, tamanho de letras) 

•Textos publicitários e de 

propaganda como elementos de 

convencimento 

 

° Atividades na 

Plataforma e/ou 

impressas. 

° Avaliações 

específicas 

 ° Participação 

- Provão; 

- Ditado;  

-Teste  

 

Plataforma, vídeo 

aulas, aulas no meet, 

formulários, aulas 

expositivas e práticas; 

Atividades individuais e 

coletivas 

Trabalho individual;  

Quadro, livro texto, 

textos. 
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4° BIMESTRE 

•Ampliação do conhecimento acerca de 

diferentes gêneros textuais, tais como 

postagens em blogs e redes sociais, 

mensagens de e-mail, textos literários (contos 

e poesia), jornalísticos e acadêmicos, na 

língua estudada. 

•Analisar e interpretar diversos gêneros        

  textuais  como regras de jogos, manchetes, 

anúncios, reportagens, artigos, , textos 

informativos, biografias, história em 

quadrinhos, contos, poemas, canções, textos 

não verbais e textos mistos, não 

estereotipados, representativos das culturas 

estudadas e que respeitem as diversidades 

coletivas, individuais, intelectuais, físicas e 

socioeconômicas. 

•Desenvolver a reflexãocrítica acerca de 

variados gêneros textuais por meio de leitura 

e análise sistematizadas, estimulando a 

produção autoral a partir dessas reflexões. 

•Gêneros textuais 

•Relações étnico-raciais, de gênero, de 

orientação sexual, de idade e de 

cultura em países da língua estudada 

e no Brasil 

 

•Análise e interpretação crítica e 

reflexiva com foco na ética e respeito 

em relação à perspectiva do outro, do 

teor e doconteúdo de textos de 

variados gêneros, sejam eles obras de 

escritores ou resultados de produções 

autorais, individuais ou coletivas, 

realizadas em sala. 

° Atividades na 

Plataforma e/ou 

impressas. 

° Avaliações 

específicas 

 ° Participação 

- Provão ; 

- Ditado;  

- Teste . 

 

PLATAFORMA, VÍDEO 

AULAS, AULAS NO 

MEET, FORMULÁRIOS, 

AULAS EXPOSITIVAS E 

PRÁTICAS; 

ATIVIDADES 

INDIVIDUAIS E 

COLETIVAS 

TRABALHO 

INDIVIDUAL;  

QUADRO, LIVRO 

TEXTO, TEXTOS. 
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Componente Curricular: Arte 9º ano  
 

OBJETIVOS  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇAO  
ESTRATÉGIAS/RECURSOS 

UTILIZADOS 

1° BIMESTRE 

➢ Analisar os elementos   

constitutivos das artes visu-

ais; 

➢ Pesquisar, apreciar e 

analisar formas distintas 

das artes visuais tradicio-

nais e contemporâneas, 

em obras de artistas brasi-

leiros e estrangeiros de di-

ferentes épocas e em 

➢ Conceito de arte; 

➢ Elementos formais e morfológicos 

da linguagem visual: linha, esquema ge-

ométrico, simetria e assimetria, ritmo, 

cor, textura, forma, espaço visual, pers-

pectiva, cor, 

Superfície, luz, contorno, volume; 

 

➢ Avaliação 

formativa; 

➢ Estudo dirigido; 

➢ Pesquisas; 

➢ Atividades 

práticas; 

➢ Avaliação final; 

➢ Autoavaliação. 

 

➢ Aulas expositivas e 

práticas; 

➢ Atividades individuais e 

coletivas; 

➢ Trabalho individual; 

➢ Textos em pdf; 

➢ Apresentação de slides; 

➢ Vídeos; 

➢ Google formulários; 

➢ Google sala de aula; 

➢ Google meet; 
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diferentes matrizes estéti-

cas e culturais; 

2° BIMESTRE 

➢ Identificar e manipular dife-

rentes tecnologias e recur-

sos digitais para acessar,

 apreciar, produzir, registrar 

e compartilhar práticas e re-

pertórios artísticos, de modo 

reflexivo, ético e responsá-

vel. 

 

➢ Surgimento e princípios da fotografia; 

➢ Impressionismo e pós impressio-

nismo; 

➢ Movimento artístico das vanguar-

das europeias: expressionismo, cu-

bismo, abstracionismo, dadaísmo, sur-

realismo; 

Principais artistas e suas obras. 

➢ Avaliação 

formativa; 

➢ Estudo dirigido; 

➢ Pesquisas; 

➢ Atividades 

práticas; 

➢ Avaliação final; 

➢ Autoavaliação. 

 

 

➢ Aulas expositivas e 

práticas; 

➢ Atividades individuais e 

coletivas; 

➢ Trabalho individual; 

➢ Textos em pdf; 

➢ Apresentação de slides; 

➢ Vídeos; 

➢ Google formulários; 

➢ Google sala de aula; 

➢ Google meet; 

➢ Outras plataformas 

digitais. 

3° BIMESTRE 

➢ Pesquisar e analisar dife-

rentes estilos visuais, con-

textualizando-os no tempo e 

no espaço; 

 

 

➢ Introdução à leitura da obra de arte     

relacionando elementos básicos da 

linguagem  visual ao        estilo 

artístico e período histórico;   

 

➢ Avaliação 

formativa; 

➢ Estudo dirigido; 

➢ Pesquisas; 

➢ Atividades 

práticas; 

➢ Avaliação final; 

➢ Aulas expositivas e práti-

cas; 

➢ Trabalho individual; 

➢ Atividades individuais e co-

letivas; 

➢ Textos em pdf; 

➢ Apresentação de slides; 
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Autoavaliação ➢ Vídeos; 

➢ Google formulá-

rios; 

➢ Google sala de aula; 

Google meet; 

➢ Pesquisar, apreciar e ana-

lisar formas distintas das 

artes visuais tradicionais e 

contemporâneas, em obras 

de artistas brasileiros e es-

trangeiros de 

 

 

➢ Novas tendências da arte no sé-

culo XX: op art/pop art, arte 

concreta, expressionismo abstrato; 

Diferença entre cor luz e cor pigmento. 

➢ Avaliação 

formativa; 

➢ Estudo dirigido; 

➢ Pesquisas; 

➢ Atividades 

práticas; 

➢ Avaliação final; 

Autoavaliação. 

➢ Aulas expositivas e práti-

cas; 

➢ Atividades individuais e co-

letivas; 

➢ Trabalho individual; 

➢ Textos em pdf; 

➢ Apresentação de slides; 

➢ Vídeos; 

➢ Google formulá-

rios; 

➢ Google sala de aula; 

Google meet; 
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Componente Curricular: Educação Física - 9º ano  

 

OBJETIVOS  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

ESTRATÉGIAS/RECURSOS 
UTILIZADOS  

AVALIAÇÃO 

• Compreender a 

diversidade de padrões de 

saúde, beleza e estética 

corporal, analisando 

criticamente os padrões 

divulgados pela mídia. 

 

• Diversidade de biotipos, 

padrões de estética impostos 

socialmente, marketing e 

consumo. 

• Disfunções relacionadas à 

alimentação e/ou prática excessiva 

de atividade física (anorexia, bulimia 

e vigorexia). 

• Esportes de rede/parede (tênis de 

mesa, voleibol etc.), esportes de 

campo e taco (beisebol, críquete 

etc.), esportes de invasão (futsal, 

futebol, handebol, basquete etc.) e 

esportes de combate (judô, luta 

olímpica, boxe, karatê, jiu-jitsu 

• Resumos em PDF do 

conteúdo que está sendo 

abordado 

• Mapas conceituais 

direcionados e também 

produzidos pelos alunos 

• Videos relacionados ao    

conteúdo 

• Exercícios de fixação e  

revisão 

• Resumos em PDF 

do conteúdo que 

está sendo 

abordado 

• Mapas conceituais 

direcionados e 

também produzidos 

pelos alunos 

• Videos relacionados 

ao conteúdo 

Exercícios de fixação e 

revisão 

• Participar da organização 

de campeonatos, 

• Esportes de rede/parede (tênis de 

mesa, voleibol etc.), esportes de 

• Resumos em PDF do 

conteúdo que está sendo 

• Resumos em PDF 

do conteúdo que 
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festivais e outros eventos 

no âmbito escolar, 

ampliando seus 

conhecimentos acerca 

das diferentes dimensões 

do fenômeno esportivo. 

Ampliar a consciência 

corporal, promovendo um 

estilo de vida saudável, por 

meio de práticas corporais 

sistematizadas. . 

campo e taco (beisebol, críquete 

etc.), esportes de invasão (futsal, 

futebol, handebol, basquete etc.) e 

esportes de combate (judô, luta 

olímpica, boxe, karatê, jiu-jitsu 

• Organização de competições 

(sistema de disputa, formação de 

equipes e regulamentos). 

Ginástica de conscientização corpo-

ral (Yoga, Tai Chi, Pilates etc.). 

abordado 

• Mapas conceituais 

direcionados e também 

produzidos pelos alunos 

• Videos relacionados ao 

conteúdo 

• Exercícios de fixação e  

revisão 

está sendo 

abordado 

• Mapas conceituais 

direcionados e 

também produzidos 

pelos alunos 

• Videos relacionados 

ao conteúdo 

Exercícios de 

fixação e 

revisão 

• Compreender os principais 

aspectos que caracterizam 

as artes marciais orientais, 

relacionando-as com as 

transformações histórico-

sociais relacionados às 

lutas. 

• Participar de práticas 

corporais de aventura na 

natureza, compreendendo 

• Características gerais das artes 

marciais orientais (códigos, 

rituais, elementos técnico-táticos, 

indumentária, materiais e 

instalações). 

• Aspectos históricos, 

esportivização e midiatização das 

lutas. 

• Práticas corporais de aventura na 

natureza (escalada, moutain bike, 

• Resumos em PDF do 

conteúdo que está sendo 

abordado 

• Mapas conceituais 

direcionados e também 

produzidos pelos alunos 

• Videos relacionados ao 

conteúdo 

• Exercícios de fixação e 

• Resumos em PDF 

do conteúdo que 

está sendo 

abordado 

• Mapas conceituais 

direcionados e 

também produzidos 

pelos alunos 

• Videos relacionados 
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a importância de adotar 

procedimentos de 

segurança e preservação 

do meio ambiente. 

trilhas, corrida de aventura, 

slackline  etc.). 

revisão ao conteúdo 

Exercícios de fixação e 

revisão 

• Participar de práticas 

corporais de aventura na 

natureza, compreendendo a 

importância de adotar 

procedimentos de segurança 

e preservação do meio 

ambiente. 

• Ampliar os conhecimentos 

relacionados às danças de 

salão refletindo sobre 

estereótipos e preconceitos 

relacionados à prática da 

dança. 

• Procedimentos de segurança 

e preservação do meio 

ambiente. 

• Diversidade e tradição cultural das 

danças de salão (forró, samba, 

zouk e salsa). 

• Estereótipo e preconceito 

relacionado à  dança. 

• Resumos em PDF do 

conteúdo que está sendo 

abordado 

• Mapas conceituais 

direcionados e também 

produzidos pelos alunos 

• Videos relacionados ao 

conteúdo 

• Exercícios de fixação e  

revisão 

• Resumos em PDF 

do conteúdo que 

está sendo 

abordado 

• Mapas conceituais 

direcionados e 

também produzidos 

pelos alunos 

• Videos relacionados 

ao conteúdo 

Exercícios de fixação 

e revisão 
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12.3 - Currículos do Ensino Médio – 1ª e 2º anos (seriado) 

 

Proporciona situações de aprendizagem que possibilitam ao estudante posicionar-

se de maneira crítica, responsável e construtiva diante de diferentes situações sociais. 

O objetivo é desenvolver uma autoestima equilibrada, a criatividade, a sensibilidade e a 

afetividade para agir com persistência na busca do conhecimento. Ao cotejar o sistema 

de conceitos científicos, presente nas diferentes disciplinas do currículo, com a realidade, 

almeja-se tornar o estudante capaz de compreender o seu papel na sociedade, ofere-

cendo-lhe condições para escolher com sabedoria o seu caminho. Outrossim, tem-se em 

vista a relevância das interações simétricas e assimétricas como elementos importantes 

para o desenvolvimento de potencialidades cognitivas e emocionais. Além disso, levando 

em consideração que o mercado de trabalho exige pessoas com capacidade para de-

senvolver sua inteligência emocional, habilidades cognitivas e suficientemente flexíveis 

para aceitar e agir com resiliência em situações adversas, o CCM-DF/CED 308 explora 

situações em que esses elementos são exigidos do corpo discente. Dentro do contexto 

teórico apresentado, o currículo do Ensino Médio desenvolve-se de acordo com as es-

pecificidades de cada disciplina, quais sejam: Português, Matemática, Inglês, Filosofia, 

Educação Física, Artes, Espanhol, Inglês, Sociologia, História, Geografia, Física, Quí-

mica e Biologia. 

A LDB define, ainda, em seu art. 22, que a Educação Básica tem por finalidade 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercí-

cio da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posterio-

res. O art. 35 da LDB prevê o Ensino Médio como etapa final da Educação Básica, em 

continuidade ao Ensino Fundamental, com os seguintes objetivos:  

I - A consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

II - A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores;  

III - O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e desenvolvimento da autonomia intelectual e pensamento crítico;  
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IV - A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos pro-

dutivos, relacionando teoria-prática, no ensino de cada disciplina. 

Quanto à organização do currículo, o art. 8º das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (DCNEM) estabelece quatro áreas do conhecimento - Linguagens, 

Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas - e estabelece que o tratamento 

metodológico dos conteúdos deve evidenciar a contextualização e a interdisciplinaridade 

para a articulação e o fortalecimento de saberes para a apreensão e a intervenção na 

realidade a partir da cooperação. Em seu artigo 5º, as DCNEM apresentam as bases 

para a oferta do Ensino Médio: 

 I - Formação integral do estudante;  

II - Trabalho e pesquisa como princípios educativos e pedagógicos, respectiva-

mente;  

III - Educação em direitos humanos como princípio nacional norteador; 

IV - Sustentabilidade ambiental como meta universal;  

V - Indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a histori-

cidade dos conhecimentos e dos sujeitos do processo educativo, bem como entre teoria 

e prática no processo de ensino-aprendizagem;  

VI - Integração de conhecimentos gerais e, quando for o caso, técnico-profissio-

nais realizada na perspectiva da interdisciplinaridade e da contextualização;  

VII - Reconhecimento e aceitação da diversidade e da realidade concreta dos su-

jeitos do processo educativo, das formas de produção, dos processos de trabalho e das 

culturas a eles subjacentes;  

VIII - Integração entre educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da tec-

nologia e da cultura como base da proposta e do desenvolvimento curricular.  

§ 1º O trabalho é conceituado na sua perspectiva ontológica de transformação da 

natureza, como realização inerente ao ser humano e como mediação no processo de 

produção da sua existência.  

§ 2º A ciência é conceituada como o conjunto de conhecimentos sistematizados, 

produzidos socialmente ao longo da história, na busca da compreensão e transformação 

da natureza e da sociedade. 

§ 3º A tecnologia é conceituada como a transformação da ciência em força produ-

tiva ou mediação do conhecimento científico e a produção, marcada, desde sua origem, 

pelas relações sociais que a levaram a ser produzida.  
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§ 4º A cultura é conceituada como o processo de produção de expressões mate-

riais, símbolos, representações e significados que correspondem a valores éticos, políti-

cos e estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade. 

As DCNEM, no art. 6º, apresentam currículo como a ação educativa constituída 

pela seleção de conhecimentos construídos pela sociedade, expressando-se por práti-

cas escolares que se desdobram em torno de conhecimentos relevantes e pertinentes, 

permeadas por relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes e con-

tribuindo para o desenvolvimento de suas identidades e condições cognitivas e socioa-

fetivas. Quanto à orientação para a elaboração da proposta curricular das unidades de 

ensino médio em todo o país, o art. 13 das DCNEM define que devem estar presentes: 

I - As dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como eixo 

integrador entre os conhecimentos de distintas naturezas, contextualizando-os em sua 

dimensão histórica e em relação ao contexto social contemporâneo;  

II - O trabalho como princípio educativo para a compreensão do processo histórico 

de produção científica e tecnológica, desenvolvida e apropriada socialmente para a 

transformação das condições naturais da vida e a ampliação das capacidades, das po-

tencialidades e dos sentidos humanos;  

III - a pesquisa como princípio pedagógico, possibilitando que o estudante possa 

ser protagonista na investigação e na busca de respostas em um processo autônomo de 

(re) construção de conhecimentos;  

IV - Os direitos humanos como princípio norteador, desenvolvendo-se sua educa-

ção de forma integrada, permeando todo o currículo, para promover o respeito a esses 

direitos e à convivência humana; 

V - A sustentabilidade socioambiental como meta universal, desenvolvida como 

prática educativa integrada, contínua e permanente, e baseada na compreensão do ne-

cessário equilíbrio e respeito nas relações do ser humano com seu ambiente.  

Assim, este Currículo tem como eixos integradores entre os diversos conhecimen-

tos a ciência, a tecnologia, a cultura e o mundo do trabalho. Além desses eixos integra-

dores de conhecimentos previstos pelas DCNEM, em uma perspectiva de educação in-

tegral, no sentido amplo do termo, este currículo foi concebido a partir de três eixos trans-

versais: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os Diretos Hu-

manos e Educação para a Sustentabilidade. Essa organização advém do fato de que a 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal se propõe a uma organização 

curricular integrada, incluindo temas e conteúdos atuais e de relevância social que, ge-

ralmente, são relegados a um segundo plano no processo educacional.  
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Como preconizam os documentos oficiais e as atuais teorias educacionais, é im-

portante que o processo pedagógico busque favorecer a interdisciplinaridade e a ressig-

nificação dos conteúdos com base no entendimento de que a atual configuração social 

– das múltiplas culturas, das multissemioses textuais, da comunicação digital em rede – 

possibilita uma prática pedagógica diferenciada, holística e complexa.  

Dessa forma, o currículo de Ensino Médio da SEDF caracteriza-se pela organiza-

ção dos conteúdos em dimensões curriculares interdisciplinares e a matriz curricular fi-

cou dividida em catorze dimensões, por área do conhecimento, definidas a partir da pers-

pectiva geral da Pedagogia dos Multiletramentos (CAZDEN et al. 1996):  

• Área de linguagens  

• Multiletramentos, criatividade e movimento  

• Multiletramentos, apreciação estética e ética  

• Multiletramentos, ciência, reflexão e análise crítica  

 

• Área de matemática  

• Multiletramentos, cultura, sociedade e ética  

• Multiletramentos, tecnologia, informação e criatividade  

• Multiletramentos, lógica, análise e representação  

 

• Área de ciências da natureza  

• Multiletramentos, ciência, cultura e ética  

• Multiletramentos, tecnologia, informação e criatividade  

• Multiletramentos, lógica, análise e representação  

• Multiletramentos, natureza, transformação e sociedade  

 

• Área de ciências humanas  

• Multiletramentos, sociedades, culturas e espaço/tempo  

• Multiletramentos, ciências, meio ambiente e educação  

• Multiletramentos, indivíduos, identidades e diversidade  

• Multiletramentos, Estado, política e trabalho. 

 

Em linhas gerais, a Pedagogia dos Multiletramentos baseia-se na multiplicidade 

semiótica dos textos e na multiculturalidade que caracteriza a sociedade contemporânea 

a fim de que se adote uma perspectiva de abordagem dos conteúdos que favoreça o 

empoderamento dos estudantes na perspectiva de uma participação ativa na sociedade 
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do conhecimento, caracterizada pela circulação de um grande e diversificado volume de 

informações e que se proporcione maior grau de autonomia e se ampliem as condições 

para o exercício da cidadania e, consequentemente, para o desenvolvimento da nação.
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Componente curricular: Química – 1º ano 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AVALIAÇAO ESTRATÉGIAS/RECURSOS 
UTILIZADOS 

 

1° 
BIMESTRE 

 

• Ciência Química: Evolução histórica. 
Modelo científico: importância da ciência-
tecnologia-sociedade. 

• Grandezas físicas. • Propriedades da 
matéria. 

• Transformações físicas e químicas dos 
materiais. 

• Mudanças dos estados de agregação 
dos materiais. (processos físicos endo e 
exotérmicos). 

• Gráficos de aquecimento e resfriamento 
de diversos materiais. 

• Fases dos materiais homogêneos e hete-
rogêneos. 

• Reciclagem do lixo. 

• Lei da conservação das massas ou Lei 
de Lavoisier. 

• Lei das proporções constantes ou de 
Proust. *Lei das proporções múltiplas de 
Dalton. 

• Tipos de reações químicas. 

A avaliação dos alunos se 
dará durante todo o 
processo de ensino 
através da postura do 
aluno frente à 
participação nas 
atividades propostas e 
aulas. Além de atividades 
avaliativas por escrito já 
pré-agendadas por 
bimestre. 

Pesquisas, Quadro, livros e textos; 
Aula expositiva e práticas; Ativida-
des individuais e coletivas; Traba-
lhos individuais. 
Obs.: Atividades readaptadas na 
forma online à realidade do sistema 
educacional frente à pandemia Covid 

19. Enquanto se fizer necessário e 
mediante às determinações da 
Secretaria de Educação. 
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2 ° BIMES-
TRE 

• Teoria atômica de Dalton para a repre-
sentação de Equações químicas. 

• Balanceamento de reações químicas por 
tentativas. 

• Grandezas químicas: massa atômica e 
massa molecular, quantidade de matéria 
(mol), constante de Avogadro e massa 
molar. 

• Volume molar e as condições normais de 
temperatura e pressão - CNTP. 

• Fórmulas percentual, mínima e molecu-
lar. 

• Cálculos estequiométricos: 

• Relação massa e quantidade de matéria, 
rendimento de uma reação. 

• Pureza de um reagente. 

• Excesso de reagente. 
• Cinética química. 

• Velocidade de uma reação química (taxa 
de consumo e produção). 

• Teoria das colisões e do complexo ati-
vado. (fatores que alteram a velocidade 
das reações). 

• Reações químicas endo- e exotérmicas; 

• Gráficos de energia para reações endo- 
e exotérmicas; 

• Catalisadores e a rapidez de uma rea-
ção; 

• Gráficos de energia com catalisadores; 

• Catalisadores biológicos 

 

A avaliação dos alunos 
se dará durante todo o 
processo de ensino atra-
vés da postura do aluno 
frente à participação 
nas atividades propos-
tas e aulas. Além de ati-
vidades avaliativas por 
escrito já pré-agenda-
das por bimestre. 

Pesquisas, Quadro, livros e textos; 
Aula expositiva e práticas; Ativida-
des individuais e coletivas; Traba-
lhos individuais. 
Obs.: Atividades readaptadas na 
forma online à realidade do sistema 
educacional frente à pandemia Covid 
19. Enquanto se fizer necessário e 
mediante às determinações da Se-
cretaria de Educação. 
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Componente curricular: LEM – Inglês – 1º ano 

OBJETIVOS CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AVALIAÇAO ESTRATÉGIAS/RECURSOS 

UTILIZADOS 

1° BIMESTRE 

• Apreender novos vo-
cábulos em Inglês;                 

• Favorecer práticas so-
ciais e culturais marcadas por 
diversas linguagens, mídias e 
tecnologias que constroem a 
dinâmica da contemporanei-
dade. 

 

• Emprego de palavras, expressões e 
frases em língua estrangeira. 

• Pronúncia e entonação em língua 
estrangeira. 

• Estratégias de leitura instrumental 
em língua estrangeira. 

• Estrangeirismos. 

• Uso de dicionário, gramáticas e ou-
tras obras de referência em língua estran-
geira. 

• Textos do PAS 1. 

• Atividades na Pla-
taforma e/ou impressas. 

• Avaliações especí-
ficas 

• Participação 

• Resolução indivi-
dual de exercícios 

• Plataforma, vídeo aulas, 
aulas no meet, formulários, au-
las expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e 
coletivas 

• Trabalho individual;  

• Quadro, livro texto, tex-
tos. 

2º BIMESTRE 

• Ampliar os conheci-

mentos acerca de diversos 

aspectos (histórico, político, 

sociocultural) sobre países 

que têm o inglês como língua 

oficial; 

• Ler e compreender 

textos de diferentes gêneros 

literários utilizando estraté-

gias de leitura; 

 

• Contextos históricos, políticos, 
econômicos e socioculturais dos países 
nos quais se fala a língua estrangeira em 
estudo. 

• Leitura e compreensão de textos 
com tipologias variadas (especialmente 
narrativa, descritiva e informativa) e de gê-
neros textuais diversos em língua estran-
geira. 

• Leitura de gêneros de textos não 
verbais (gráficos, tabelas, entre outros) em 
língua estrangeira. 

• Atividades na Pla-
taforma e/ou impressas. 

• Avaliações especí-
ficas 

• Participação 

• Resolução indivi-
dual de exercícios 

• Trabalho 

• Plataforma, vídeo aulas, 
aulas no meet, formulários, au-
las expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e 
coletivas 

• Trabalho individual;  

• Quadro, livro texto, tex-
tos. 
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3 ° BIMESTRE 

• Ler e compreender 
textos literários a fim de intei-
rar-se da literatura inglesa e 
dos principais autores; 

• Refletir sobre a cons-
trução de sentidos nos textos 
por meio de recurso gramati-
cais lexicais, pragmáticos, 
imagéticos. 
 

• Leitura de textos variados de litera-
tura em língua estrangeira. 

• Aquisição de vocabulário (cognatos 
e falsos cognatos) 

• Instruções e Imperativo. 

• Atividades na Pla-
taforma e/ou impressas. 

• Avaliações especí-
ficas 

• Participação 

• Provão; 

• Ditado;  

• Teste  

• Trabalho  

• Plataforma, vídeo aulas, 
aulas no meet, formulários, au-
las expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e 
coletivas 

• Trabalho individual;  

• Quadro, livro texto, tex-
tos. 

4° BIMESTRE 

• Conhecer os usos e 
formas afirmativa, negativa e 
interrogativa do Passado 
Simples e Presente Continuo 
(ou progressivo) em frases, 
textos de contextos diversos. 

• Reconhecer e produzir 
sentenças nas formas afirma-
tiva, negativa e interrogativa 
do Futuro Simples e do Fu-
turo Imediato. 
 

• Textos do PAS 1 

• Estudo crítico e contextualizado 
dos principais aspectos gramaticais da lín-
gua estrangeira em estudo.   

• There is/there are 

• Subject and object pronoun. 

• Present progressive  

• Simple past 

• Regular and irregular verbs 

• Future with “Will” 

• Future with “going to” 

• Atividades na Pla-
taforma e/ou impressas. 

• Avaliações especí-
ficas 

• Participação 

• Provão; 

• Ditado;  

• Teste. 
 

• Plataforma, vídeo aulas, 
aulas no meet, formulários, au-
las expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e 
coletivas 

• Trabalho individual;  

• Quadro, livro texto, tex-
tos. 
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Componente curricular: Educação Física - 1º Ano 

 

OBJETIVOS CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

AVALIAÇAO 
ESTRATÉGIAS/RECUR-
SOS UTILIZADOS 

 
1° BIMESTRE 

• Conhecer e identificar o funcio-
namento do organismo hu-
mano: capacidades fisiológicas, 
motoras, psíquicas e afetivas. 

 

• Conhecendo o Cérebro (divisão anatômica do   
cérebro, funções de cada   divisão cerebral, be-
nefícios da atividade física para o cérebro, cu-
riosidades sobre o cérebro, alimentos que    
ajudam o desenvolvimento do cérebro...) 

 

• Formulários 

• Testes 

• Comentários 

• Reprodução de 
texto. 

 Aulas expositivas; 
Atividades individuais e cole-
tivas; 
Vídeos, textos, formulários, 
apresentações; 
Produção de textos; 
Teste vocacional; 
Pesquisas. 

2 ° BIMESTRE 

• Compreender a diferença entre 
atividades aeróbicas e ativida-
des anaeróbicas; 

• Conhecer a avaliação física 
(testes, protocolos e softwares 
utilizados) 

• Capacidade física (resistência aeróbica 
e anaeróbica, diferenciação de atividade aeró-
bica e anaeróbica, exemplos de atividades); 

• Testes/protocolos (IMC, FC máx, Vo2 máx, 
circunferência abdominal e do pescoço, teste 
de dobras           cutâneas...) 

• Formulários 

• Testes 

• Comentários 

• Reprodução
 de texto. 

• Aulas expositivas; 

• Atividades individuais e cole-
tivas; 

• Vídeos, textos, formulários, 
apresentações; 

• Produção de textos; 

• Teste vocacional; 

• Pesquisas. 

3 ° BIMESTRE 
 

• Conhecer sobre as noções bá-
sicas de Primeiros Socorros; 

Conhecer sobre a modalidade esportiva 

Handebol. 

• Conceitos sobre primeiros socorros, condutas, 
sinais vitais, paradas cardíacas, ferimentos, 
fraturas...; 

• História do Handebol, fundamentos, regras, 
quadra. 

• Formulários 

• Testes 

• Comentários 

• Reprodução de 
texto. 

• Aulas expositivas; 

• Atividades individuais e cole-
tivas; 

• Vídeos, textos, formulários, 
apresentações; 

• Produção de textos; 

• Teste vocacional; 

• Pesquisas. 
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4° BIMESTRE 
 

• Conhecer sobre a modalidade 
Voleibol; 

• Compreender conceitos e a rea-
lidade sobre esporte e Sexuali-
dade. 

• História do Voleibol, fundamentos, regras, qua-
dra 

• Análise de questões sobre a sexualidade e de 
gênero vivenciadas na realidade dos esportes. 

• Formulários 

• Testes 

• Comentários 

• Reprodução de 
texto. 

• Aulas expositivas; 

• Atividades individuais e cole-
tivas; 

• Vídeos, textos, formulários, 
apresentações; 

• Produção de textos; 

• Teste vocacional; 

• Pesquisas. 

 
 
 
 
 
 

Componente curricular: Filosofia – 1º ano 

 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

AVALIAÇAO 
RECURSOS UTI-

LIZADOS/ ESTRA-
TÉGIAS 

 
1° BIMESTRE 

 

• Promover o 
acesso     aos textos 
clássico da 
Filosofia de ma-
neira a estimular 
a formação do 
pensamento crí-
tico, plural e inclu-
sivo, conside-
rando as mais 

 
PARTE 1 

Introdução à Filosofia. 

● O que é filosofia? Desenvolver uma investiga-
ção sobre o termo: filosofia. 

● O primeiro passo para a atitude filosófica. 

● Indagação. Levantando questões sobre a co-
vid-19 e o contexto de Pandemia atual. 

● O que nos espera no futuro? 

● o Desenvolver como o ato de questionar era 
uma fonte de inspiração para a filosofia. 

 
- Na plataforma: 

 
a) Atividades postadas
 na 
plataforma com exercícios do 
livro didático. 
b) Prova online. 

- Material impresso: 

 
a) Atividade com textos e 

questões. 

 

- Na plataforma: 
 

a) Livro didático em PDF. 

b) Plataforma digital: goo-
gleclassroom 

c) googlemeet. 

 

d) Postagens de ativida-
des na plataforma. 

e) Plantão para tirar dúvidas 
na plataforma e no 
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diversas possibili-
dades do 
pensamento 
filosófico. 

● o Pensadores de Mileto. Como esses autores 
desenvolveram seus conceitos. 

● o Diálogo. O conhecimento filosófico e seu di-
álogo com o dia a dia. O desenvolvimento da 
filosofia como uma ferramenta do conheci-
mento. 

● A origem da Filosofia 

● As diversas experiências mitológicas como ex-

pressões do conhecimento. 

● O papel da cultura e da linguagem na constru-

ção do conhecimento. 

 
PARTE 2 

● Retórica. A arte de falar bem, uma importante 

aprendizagem para a pólis grega. 

● Um passo para trás. O mundo e a busca pela ar-

ché, o princípio de tudo. 

● Os pré-socráticos. Buscando entender a natu-

reza. 

● O embate. O conflito entre o convenci-
mento sofístico e o entendimento socrá-
tico. 

● Os Filósofos de Atenas. 

● O papel da Antropologia como construção do 
conhecimento para a Filosofia. 

● Filosofia. A reflexão para a filosofia grega 
antiga. 

● O mito da caverna. A narrativa filosófica. 

● Mundo sensível. A explicação pelos senti-
dos. 

● Mundo inteligível. A explicação pelas ideias. 

● Ação. O espaço de          t   transformação social. 

whatsapp. 

f) Interação ao vivo no goo-
glemeet. 

 
 

. - Material impresso: 
 

a) Texto e questionário. 

 

b) Correção dos textos. 
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2 ° BIMESTRE 
 
Promover o acesso 

aos textos clássicos 

da Filosofia de ma-

neira a estimular a 

formação do pensa-

mento crítico, plural e 

inclusivo, conside-

rando as mais diver-

sas possibilidades

  do pensa-

mento filosófico. 

 

 

PARTE 3 

• Conhecimento. Uma investigação episte-
mológica. 

• Representacionismo. A relação entre sujeito 
e objeto. 

• Fontes Primeiras. Razão ou sensação? 
Qual conhecimento é o verdadeiro? 

• Parmênides. O discurso da identidade, 
aquilo que permanece. 

• Heráclito. O conhecimento do devir, as 
transformações. 

• A Discussão filosófica. A divisão da filosofia 
entre o que permanece e o que muda. 

• Platão. O desenvolvimento da teoria platô-
nica. 

• Aristóteles. A construção da teoria aristo-
télica. 

• O Embate. A fundamentação das diferen-
tes apresentações de construção do co-
nhecimento. 

• O pensar. As diferentes formas de entender 
o que é filosofia. 

• Racionalismo. A razão como fonte do co-
nhecer. 

• Empirismo. Os sentidos como fonte do co-
nhecer. 

 
 

PARTE 4 
 

• Identidade. Problematizar a construção 

- Na plataforma: 
 

a) Atividades postadas
 na 
plataforma com exercícios do 
livro didático. 

b) Prova online. 
 

- Material impresso: 
 

a) Atividade com texto e ques-
tões. 

- Na plataforma: 
 

a) Livro didático em PDF. 

b) Plataforma digital: goo-
gleclassroom 

c) googlemeet. 

 

g) Postagens de ativida-
des na plataforma. 

h) Plantão para tirar dúvi-
das na plataforma e no 
whatsapp. 

i) Interação ao vivo no goo-
glemeet. 

 
 

 - Material impresso: 
 

a) Texto e questionário. 

b) Correção dos  textos. 
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identitária. 

• Diversidade. Marcar o espaço das distintas 
identidades de cada indivíduo. 

• O Devir ou vir a ser. Pensar sobre as 
transformações das coisas. 

• Ser e Ente. Trazer uma possibilidade de re-
flexão para esses conceitos. 

• Substância. A necessidade de substância 
do ser. 

• Filosofia e o Cotidiano. 

• Natureza. Entendendo e convivendo 
com o meio ambiente. 

• Cultura. A construção humana para dizer de 
si. 

• Coletividade. Apresentar a expressão de co-
letividade para entender sobre uma determi-
nada população. 

 
 
PARTE 5 

 
Ferramentas digitais. Apresentando   as diferentes 
perspectivas do uso desses aplicativos para o es-
tudante. 

• Ambientes virtuais. Trazendo para reflexão 
os novos espaços de conexão dos adolescen-
tes. 

• Cotas. Trazer para uma reflexão a imple-
mentação das políticas de cotas no Brasil. 

• Filosofia. O significado da palavra, o 
amante da sabedoria. 

• Desafios. A reinvenção da filosofia em 
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se pensar a si mesma. 

• Pergunta. A insistência da filosofia em 
desenvolver perguntas. 

• Violência. Como o conceito de violência 
aparece nas diferentes teorias filosóficas 
sobre essa temática. 

• Bullyng. Uma questão posta para o ambi-
ente escolar. 

• Haters. Uma questão atual para a tecnologia. 

• Como está a nossa felicidade? Pensar as 
perspectivas históricas. 

• A perspectiva histórica e das ciências. 

• Desenvolver uma problemática sobre o ser 
feliz dentro desses conceitos. 

• A reflexão: desenvolvimento da atitude filosó-
fica nos dias de hoje. 

• Brasil. Pensando a filosofia brasileira. 
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Componente curricular: Matemática – 1º ano 

 

OBJETIVOS CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

AVALIAÇAO 
ESTRATÉGIAS/RECURSOS UTILI-

ZADOS 

 

 
 

1° BIMESTRE 

• Conjuntos Numéricos; 

• Funções 

• Participação online 

• Realização de atividades 

• Trabalho 

• Prova 

• Apresentação de videoaulas; 

• Utilização de aplicativos matemáticos; 

• Utilização de quadros virtuais; 
• Utilização de livros didáticos; 
• Trabalhos individuais. 

 
 
 

2 ° BIMESTRE 

• Função Afim; 

• Função Quadrática 

• Participação online 

• Realização de atividades 
• Trabalho 
• Prova 

• Apresentação de videoaulas; 

• Utilização de aplicativos mate-
máticos; 

• Utilização de quadros virtuais; 
• Utilização de livros didáticos; 

• Trabalhos individuais. 

 
 

3º BIMESTRE 

 

• Progressão Aritmética; 

• Progressão Geométrica; 
 

 

 

• Participação online 

• Realização de atividades 
• Trabalho 

• Prova 

 

• Apresentação de videoaulas; 

• Utilização de aplicativos mate-
máticos; 

• Utilização de quadros virtu-
ais; 

• Utilização de livros didáticos; 

• Trabalhos individuais. 
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4° BIMESTRE 

 

• Semelhança de triângulos; 

• Relações métricas no triângulo 
retângulo; 

• Relações trigonométricas no triân-
gulo retângulo. 

 

• Participação online 

• Realização de atividades 

• Trabalho 

• Prova 

 

• Apresentação de videoaulas; 

• Utilização de aplicativos matemáti-
cos; 

• Utilização de quadros virtuais; 
• Utilização de livros didáticos; 

• Trabalhos individuais. 
 
 
 
 
 
 

Componente curricular: Arte - 1º Ano 

 

OBJETIVOS CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

AVALIAÇAO 
ESTRATÉGIAS / RECUR-

SOS UTILIZADOS 

          1° BIMESTRE 

➢ Apropriar-se do patrimônio artístico de 

diferentes tempos e lugares, compreen-

dendo a sua diversidade, bem como os 

processos de legitimação das manifes-

tações artísticas na sociedade, desen-

volvendo visão crítica e histórica; 

➢ Fruir e apreciar esteticamente diver-

sas manifestações artísticas e cultu-

rais, das locais às mundiais, assim 

➢ Conceito de arte; 

➢ Linguagens artísticas:  visual, te-

atral, musical e    dança; 

➢ Elementos formais e   morfológicos

 da linguagem  visual: linha, es-

quema   geométrico, simetria e 

assimetria, ritmo, cor, textura, forma, 

espaço visual, perspectiva, cor, super-

fície, luz, contorno, vo-

lume; 

➢ Avaliação    formativa; 

➢ Estudo dirigido; 

➢ Pesquisas; 

➢ Atividades práticas; 

➢ Avaliação final; 

➢ Autoavaliação. 

➢ Aulas expositivas e práticas; 

➢ Atividades individuais e 

coletivas; 

➢ Trabalho individual; 

➢ Textos em pdf; 

➢ Apresentação de slides; 

➢ Vídeos; 

➢ Google formulários; 

➢ Google meet; 

➢ Google sala de aula; 
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como delas participar, de modo a agu-

çar continuamente a sensibilidade, a 

imaginação e a criatividade; 

➢ Expressar-se e atuar em processos de 

criação autorais individuais e coletivos 

nas diferentes linguagens artísticas (ar-

tes visuais, audiovisual, dança, música 

e teatro); 

➢ Utilizar diferentes linguagens, mídias 

e ferramentas digitais em processos de 

produção coletiva, colaborativa e proje-

tos autorais em ambientes digitais. 

 

➢ História da arte: arte na pré-história 

(períodos paleolítico e neolítico), na 

idade antiga (egípcia, mesopotâmica, 

grega, romana, cristã primitiva), no pe-

ríodo medieval (bizantina, românica e 

gótica), no renascimento; 

➢ Principais artistas e    suas obras. 

➢  

➢ Outras plataformas digitais. 

2° BIMESTRE 

➢ Apropriar-se do patrimônio artístico de 

diferentes tempos e lugares, compreen-

dendo a sua diversidade, bem como os 

processos de legitimação das manifes-

tações artísticas na sociedade, desen-

volvendo visão crítica e histórica; 

➢ Fruir e apreciar esteticamente diver-

sas manifestações artísticas e 

➢ Elementos formais e    morfológicos 

da linguagem teatral: ator, público, 

texto ou contexto, voz, corpo, espaço, 

movimento, ação, expressão corporal, 

dramática, improviso; 

➢ História do teatro: teatro primitivo 

ou ritualístico, origem do teatro oci-

dental, teatro greco-romano (tragédia 

e comédia), teatro medieval, 

➢ Avaliação  formativa; 

➢ Estudo  dirigido; 

➢ Pesquisas; 

➢ Atividades  práticas; 

➢ Avaliação final; 

➢ Auto avaliação. 

➢ Aulas expositivas e práticas; 

➢ Atividades individuais e 

coletivas; 

➢ Trabalho individual; 

➢ Textos em pdf; 

➢ Apresentação de slides; 

➢ Google formulários; 

➢ Google meet; 

➢ Google sala de aula; 
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culturais, das locais às mundiais, assim 

como delas participar, de modo a agu-

çar continuamente a sensibilidade, a 

imaginação e a criatividade; 

➢ Expressar-se e atuar em processos de 

criação autorais individuais e coletivos 

nas diferentes linguagens artísticas (ar-

tes visuais, audiovisual, dança, música 

e teatro). 

commedia dell’arte, teatro barroco, 

teatro jesuíta, teatro no brasil colonial 

e teatro renascentista; 

Gêneros teatrais: tragédia, comédia, 

drama, farsa e outros; 

➢ Outras plataformas   digitais. 
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Componente Curricular: Língua Portuguesa / literatura / P.I. - 1º Ano 

 
OBJETIVOS 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

AVALIAÇAO 

ESTRATÉGIAS/RECURSOS 

UTILIZADOS 

 
 
 
 

1° BIMESTRE 

• Introdução a literatura Formação das palavras. Mor-

fologia: formação das palavras, substantivo, adje-

tivo, artigo. 

• Gêneros literários (l í r ico , dramático e épico + ele-

mentos da narrativa). 

• Texto literário x texto não literário). 

• Figuras de linguagem (P.I.) Predominância narra-

tiva, descritiva e informativa (P.I.). 

• Gêneros textuais e redação (PI). 

• Exercícios de fixação; 

• Testes avaliativos 

• Provas avaliativas; 

• Resumos. 

• Aulas expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e coletivas; 

• Trabalho individual; 

• Quadro, livros e textos; 

 

 

2 ° BIMESTRE 

• Morfologia: numeral, pronome, verbo, advérbio.  

• Variação linguística (linguagem formal e   informal/ 

preconceito linguístico). 

• Trovadorismo   Humanismo. 

• Frases, oração e período Funções da linguagem (P. 

I.) Ambiguidade, conotação e denotação (PI). 

• Textos verbais e não verbais/ mistos (P.I). 

• Gêneros textuais e redação (PI). 

• Diagnose literária 

• Exercícios avaliativos; 

• Testes avaliativos; 

• Trabalhos. 

• Aulas expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e coletivas; 

• Trabalho individual; 

• Quadro, livros e textos; 

• Videoaulas. 

 
 

• Morfologia: preposição, conjunção, interjeição • Exercícios de fixação; • Aulas expositivas e práticas; 
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3 ° BIMESTRE 
 

 

Gênero narrativo/ narração/ descrição 

• Predicado Verbal (tipos) Complemento Nominal 

(OD     e OI) 

• Classicismo Quinhentismo 

• Gêneros textuais e redação (PI) 

• Teste avaliativo; 

• Trabalhos; 

• Resumo 

• Atividades individuais e coletivas; 

• Trabalho individual; 

• Quadro, livros e textos; 

• Vídeo aulas. 

 
 
 

4° BIMESTRE 

• Introdução a sintaxe 

• Pontuação aplicada a sintaxe 

• Barroco 

• Arcadismo 

• Complemento nominal (outros determinantes) 

• Gêneros literários 

• Coesão e coerência 

• Gêneros textuais e redação (PI) 

 - Apresentação oral; 

 - Resumos 

 - Exercícios avaliativos. 

>Aulas expositivas e práticas; 

>Atividades individuais e coletivas; 

>Trabalho individual; 

>Quadro; livros e textos. 

>Videoconferência. 
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Componente Curricular: Língua Estrangeira / Espanhol – 1º Ano 

 
OBJE-
TIVOS 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

AVALIAÇAO 

ESTRATÉGIAS/RECURSOS UTI-

LIZADOS 

 
 

 
1° BIMESTRE 

• El espanhol em el mundo; El alfabeto Espanhol (pro-

nunciación las letras e sonidos; 

• presentaciones; 

• nacionalidades; 

• saludos; tratamiento formal y informal; expresiones de 

cortesía. 

• Exercícios de 

fixação; 

• Testes avaliativos 

• Provas avaliativas; 

• Resumos. 

• Aulas expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e coletivas; 

• Trabalho individual; 

• Quadro, livros, vídeos e textos; 

 
 

2 ° BIMESTRE 

• rutina; 

• días de la semana; 

• horas; presente de indicativo relacionado a la rutina; 

uso de cardinales y ordinales; 

• consumo; artículos; contracciones, establecimientos 

comerciales; diccionarios 

• Exercícios avaliati-

vos; 

• Testes avaliativos; 

• Trabalhos. 

• Aulas expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e coletivas; 

• Trabalho individual; 

• Quadro, livros e textos; 

• Videoaulas. 

 
 

3 ° BIMESTRE 

• ¿ Qué te gustas? 

•    comida; verbo gustar; El derecho a la comida; ropa 

y vestuario; género y número; descripción; preferir y 

llevar; 

• Verbos; 

• Exercícios de fixa-

ção; 

• Teste avaliativo; 

• Trabalhos; 

• Resumo 

• Aulas expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e coletivas; 

• Trabalho individual; 

• Quadro, livros e textos; 

• Vídeo aulas. 
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4° BIMESTRE 

• ¿ Como es tu família?; família; expresiones 

• idiomáticas; posesivos; viviendas; expresiones de lo-

calización;  ; 

• demonstrativos; glosario; conjugación verbal; bibliogra-

fia y sugestiones de lectura; 

• Apresentação oral; 

• Resumos 

• Exercícios 

avaliativos. 

• Aulas expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e coletivas; 

• Trabalho individual; 

• Quadro; livros e textos. 

• Vídeoconferência. 

 
 
 
 
 
 
 

Componente curricular: Biologia – 1º Ano 
 

OBJETIVOS  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AVALIAÇAO  ESTRATÉGIAS/RECURSOS 
UTILIZADOS 

 
 

1° 
BIMESTRE 

 
 
 
 
 

 

• Bioquímica: substâncias inorgânicas: Água. Sais 

minerais.  

• Bioquímica: substâncias orgânicas: Carboidratos; 

Lipídios; Proteínas; Enzimas; Vitaminas.  

• Ácidos nucleicos: DNA.  

• Ácidos nucleicos: RNA.  

• Citologia: microscopia e medidas usadas no estudo 

das células.  

• Teoria Celular: célula.  

• Procarionte e eucarionte; célula animal e vegetal.  

• Envoltórios Celulares: Transporte pela membrana.   

• Citoplasma e Organelas. 

• Avaliação escrita através da 

plataforma; 

• Trabalhos individuais através 

de pesquisas; 

• Participação nas aulas;  

• Avaliação formativa ao longo do 

período. 

• Aulas expositivas através do 

google meet; 

• Estímulo a participação ativa 

dos alunos tanto na plataforma, 

quanto nas aulas, como 

também nos plantões 

organizados pelo professor;  

• Quadro interativo, livro texto, 

textos, vídeos e formulários 

postados na plataforma. 
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2 ° 
BIMESTRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Metabolismo energético: catabolismo e anabolismo. 

Reação endotérmica e exotérmica com gráficos.  

• ATP.  

• Fermentação.  

• Respiração celular em procariontes e eucariontes.  

• Fotossíntese.  

• Quimiossíntese.  

• Fermentação (alcoólica, lática e acética). 

•  Núcleo: carioteca, cromatina, cromossomo, 

nucléolo, nucleoplasma, célula haploide e diploide, 

cariótipo. 

• Avaliação escrita através da 

plataforma; 

• Trabalhos individuais através 

de pesquisas; 

• Participação nas aulas;  

• Avaliação formativa ao longo do 

período. 

• Aulas expositivas através do 

google meet; 

• Estímulo a participação ativa 

dos alunos tanto na plataforma, 

quanto nas aulas, como 

também nos plantões 

organizados pelo professor;  

• Quadro interativo, livro texto, 

textos, vídeos e formulários 

postados na plataforma. 

 
 
 
 
 

Componente curricular: História – 1º Ano 
 

 

OBJETIVOS  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇÃO  
ESTRATÉGIAS/RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEMESTRE 

 

• Historiografia: conceitos e periodização. 
 
• “História” x “Pré-História”: controvérsia sobre 
as definições de História e de Pré-História; 
História como ciência do/no tempo; fontes 
históricas; o crescente Fértil e os primórdios da 
urbanização. (Neolítico/Holoceno). 
 
• A Mesopotâmia: organização da vida coletiva, 

 

• Formulários online de 

perguntas objetivas e 

subjetivas; 

• Questinários para atividades 

impressas de perguntas 

objetivas em subjetivas; 

• Trabalhos escritos; 

• Trabalhos artisticos com 

base na matéria corrente; 

Vídeos de 20 a 30 minutos; 

 

Encontros pelo Google Meet; 

 

Formulários em formato de 

questionários; 

 

Miniapostilas; 

 

Podcasts; 

 



 

186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

os rios, desenvolvimento humano e os 
primeiros Estados. 
 
• História Africana: civilizações antigas no 
continente. 
 
• Povos pré-colombianos: Incas, Maias, Astecas 
e 
Grupos Indígenas Brasileiros. 
 
• Antiguidade Clássica - Grécia: o mundo da arte 
e cultura; filosofia e jogos Olímpicos. 
 
• Antiguidade Clássica - Roma: República Ro-
mana 
e Igreja Católica Romana. 
 
• Sociedade Feudal: ruralização da economia; 
novos tipos sociais: o senhor feudal e o servo; o 
papel da Igreja e o renascimento comercial e 
urbano. 
 
• Renascimento cultural e científico. 
 
• Reformas religiosas: Reforma Luterana e a 
contrarreforma. 
 

• Mundo Árabe-muçulmano. 
 

• Pesquisas, resumos, 

redações; 

• Perguntas durante aulas 

online ao vivo; 

Material complementar da internet; 

 

Cópias de páginas do livro didático; 

Atividades impressas 
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• Formação dos Estados Nacionais. 
 
• Colonização do Brasil: Povos indígenas, cultura 
e arte. 
 
• Colonização do Brasil: a conquista colonial 
portuguesa; primeiros anos da conquista; 
economia e tráfico negreiro. 
 
• A sociedade escravista colonial: resistência à 
escravidão, religião, irmandades de 
associações, capoeira e os quilombos. 

 
 
 
 
 
 
 

Componente curricular: Geografia 1º Ano 
 

 

OBJETIVOS  
 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇAO  
ESTRATÉGIAS/RECURSO

S UTILIZADOS 

1° BIMESTRE 

• Retomada. Reconhecer, na linguagem cartográfica 

e nos produtos do sensoriamento remoto, formas 

• Cartografia - 

Fundamentos. 

 

• História da Terra: eras 

geológicas. 

O estudante será avaliado de 

forma continua por todas as 

atividades desenvolvidas, onde 

a distribuição será: 

Utilizaremos uma metodologia 

que possibilite aos educandos 

colocar-se frente às contradi-

ções da sociedade para que 

possam ter uma visão crítica do 
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indispensáveis para visualizar fenômenos naturais e 

humanos segundo localizações geográficas. 

• Estudar as eras geológicas pode ser um importante 

instrumento para compreender a escala de tempo 

que vai desde o surgimento às transformações da 

Terra. 

• Compreensão do Sistema Terra, desde sua origem 

como a Terra evoluiu a partir do Tempo Geológico e 

os processos atuantes no presente. 

•  Entendimento dos processos formadores de rochas 

e daqueles que afetam as rochas após sua formação, 

bem como, o ciclo das rochas.  

  • Identificação dos principais minerais formadores 

de rochas e sua importância. 

  • Conhecer as diferentes teorias sobre alterações 

climáticas naturais e as intervenções humanas nos 

sistemas naturais; perceber que o efeito estufa é um 

fenômeno natural da Terra. 

• Reconhecer que as paisagens e os lugares produtos 

de ações propositivas dos homens em sociedade. 

• Relacionar as mudanças climáticas às mudanças e 

à expansão do padrão de produção e de consumo. 

 

• Elementos ambientais: 

Tectonismo, vulcanismo e 

rochas. 

 

• Clima: elementos, fatores 

e tipos/Atmosfera: causas 

dos fenômenos climáticos 

e poluição atmosférica. 

 

• Relevo: formas e 

processo erosivo. 

 

• Vegetação. 

 

• Natureza e cultura. 

 

• Conceitos básicos: 

Trabalho, Cultura e 

Sociedade. 

 

por avaliações escritas ou orais 

e por trabalhos individuais ou 

em grupos. 

Os alunos portadores de 

necessidades especiais terão 

avaliações diferenciadas 

conforme a especificidade de 

cada um. 

Instrumentos de avaliação: 

• Avaliação escrita e oral;  

• Atividades de sala;  

• Tarefas;  

• Seminários. 

Recuperação de estudos: 

A recuperação é continuada, 

onde provas e trabalhos serão 

refeitos, como forma de revisão 

de conteúdo. No final do 

bimestre terá aulas de revisão 

de 

mundo contemporâneo, atra-

vés de discussões, pesquisas, 

em livros, revistas, jornais, in-

ternet e outros; Assim como o 

trabalho em grupo, discussões; 

confecções de mapas e apre-

sentações de seminários. 

Conforme a necessidade:  

• Livros didáticos 

• Multimídia 

• Slides 

• Filmes 

• Revistas 

• Jornais 

• Internet  

• Mapas. 
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Identificar as variadas formas de cobertura vegetal 

que predominam no Brasil. 

• estabelecer uma relação entre o clima e a 

vegetação.  

• Identificar as variadas formas de cobertura vegetal 

que predominam no Brasil. Identificar, analisar e 

comparar diferentes fontes e narrativas expressas em 

diversas linguagens, com vistas à compreensão de 

ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, 

geográficos, políticos, econômicos, sociais, 

ambientais e culturais. 

• A geopolítica e seus desdobramentos na produção, 

circulação e consumo responsável. Fronteiras 

culturais: integração e exclusão sociocultural. 

conteúdos e uma nova 

avaliação, como forma de 

recuperação. 

A recuperação será 

disponibilizada a 

todos os alunos que não 

obtiverem notas superior a 

média.  

 

2 ° BIMESTRE 

• Utilizar e interpretar diferentes escalas de tempo 

para situar e descrever transformações antrópicas 

responsáveis pelas alterações climáticas globais.  

• Analisar a composição da rede urbana brasileira.  

• A formação e a evolução da rede urbana brasileira. 

 

• Biosfera os grandes 

domínios morfoclimáticos 

do mundo. 

 

• Urbanização. 

 

• Agricultura. 

 

O estudante será avaliado de 

forma contínua por todas as 

atividades desenvolvidas, onde 

a distribuição será: 

por avaliações escritas ou orais 

e por trabalhos individuais ou 

em grupos. 

 

Utilizaremos uma metodologia 

que 

possibilite aos educandos 

colocar-se frente às 

contradições da sociedade 

para que possam ter uma visão 

crítica do mundo 
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• Problemas socioespaciais e ambientais urbanos, 

caracterizando-os e propondo ações para a melhoria 

das condições de vida nas cidades brasileira. 

• Conceituar que a agricultura é o meio pelo qual a 

humanidade produz os alimentos e as matérias-

primas para a fabricação de diversos objetos. 

• Definir quais os fatores determinantes para a 

geração de conflitos no campo, tais como: 

concentração fundiária, falta de vontade política, as 

ações dos movimentos pela posse da terra, a 

burocracia, a corrupção, entre muitos outros fatores. 

• A igualdade e o respeito à diversidade: a 

institucionalização dos Direitos Humanos. 

fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos 

e espaços, identificando processos que contribuem 

para a formação de sujeitos éticos que valorizem a 

liberdade, a cooperação, a autonomia, o 

empreendedorismo, a convivência democrática e a 

solidariedade. 

• As correntes migratórias, a produção e circulação de 

mercadorias e suas marcas na paisagem; conflitos 

 

• População: Identidade e 

diversidade cultural, 

sexual, de gênero e 

geracional. 

 

• Índices populacionais. 

 

• Teorias demográficas, 

fluxos migratórios e 

estrutura etária. 

 

• Diferentes espaços 

geográficos e paisagens 

naturais, globais e 

humanizadas. 

Os alunos portadores de 

necessidades especiais terão 

avaliações diferenciadas 

conforme a especificidade de 

cada um. 

Instrumentos de avaliação: 

• Avaliação escrita e oral;  

• Atividades de sala;  

• Tarefas;  

• Seminários. 

Recuperação de estudos: 

A recuperação é continuada, 

onde provas e trabalhos serão 

refeitos, como forma de revisão 

de conteúdo. No final do 

bimestre terá aulas de revisão 

de 

conteúdos e uma nova 

avaliação, como forma de 

recuperação. 

A recuperação será 

disponibilizada a 

contemporâneo, através de 

discussões, pesquisas, em 

livros, revistas, jornais, internet 

e outros; 

Assim como o trabalho em 

grupo, discussões; confecções 

de mapas e 

apresentações de seminários. 

Conforme a necessidade: 

•  Livros didáticos 

• Multimídia 

• Slides 

• Filmes 

• Revistas 

• Jornais 

• Internet  

• Mapas. 
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socioespaciais e organização territorial e estrutural 

etária. 

• Sociedades tradicionais e urbano-industriais: as 

transformações da paisagem e do território pelo modo 

de vida e pela ocupação do espaço. 

todos os alunos que não 

obtiverem notas superior a 

média.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente curricular: Física – 1º Ano 
 

 

OBJETIVOS  
 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇAO  
ESTRATÉGIAS/RECURSOS UTILIZADOS 

 
1° BIMESTRE 

 
 

 

• Notação Científica 
• Movimento Uniforme  
•Movimento 
Uniformemente Variado  
•Vetores 

 
Média dos 
trabalhos e listas 

 
 Sala de aula invertida, resolução de exercícios, livros, pesquisas, 
vídeos, laboratório virtual (PHET), trabalho individual 

2 ° BIMESTRE 
 

 
 

• Leis de Newton 
• Forças 
• Lei da Gravitação 
Universal 
• Energia Mecânica  

Média dos 
trabalhos e listas 

 Sala de aula invertida, resolução de exercícios, livros, pesquisas, 
vídeos, laboratório virtual (PHET), trabalho individual 
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Componente curricular: Língua Portuguesa / Literatura -  2º Ano 
 

OBJETIVOS  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇAO  
ESTRATÉGIAS/RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

1° BIMESTRE 
 
 
 

 

• Período composto por 
coordenação; 

• Concordância verbal; 

• Concordância Nominal; 

• Regência verbal; 

• Regência nominal; 

• Romantismo – introdução. 

• Exercícios de fixação; 

• Testes avaliativos 

• Provas avaliativas; 

• Resumos. 

• Aulas expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e coletivas; 

• Trabalho individual; 

• Quadro, livros e textos; 
  
 

2 ° BIMESTRE 
 
 

 
 

• Romantismo no Brasil; 

• Classes de palavras; 

• Análise sintática e Semântica; 

• Estrutura e formação de Palavras. 

• Diagnose literária  

• Exercícios avaliativos; 

• Testes avaliativos; 

• Trabalhos. 

• Aulas expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e coletivas; 

• Trabalho individual; 

• Quadro, livros e textos; 

• Vídeo aulas. 

3 ° BIMESTRE 
 
 

 
 

• Pronomes pessoais; 

• Período simples – sujeito e 
predicado;  

• Período composto por 
subordinação; 

• Verbos; 

• Naturalismo – introdução. 

• Exercícios de fixação; 

• Teste avaliativo; 

• Trabalhos; 

• Resumo 

• Aulas expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e coletivas; 

• Trabalho individual; 

• Quadro, livros e textos; 

• Vídeo aulas. 

 
 

4° BIMESTRE 
 

 

• Naturalismo no Brasil 

• Termos ligados ao verbo; 

• Termos ligados ao nome; 

• Função da linguagem; 

• Figuras de Linguagem; 

• Apresentação oral; 

• Resumos 

• Exercícios avaliativos. 

• Aulas expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e coletivas; 

• Trabalho individual; 

• Quadro; livros e textos. 

• Videoconferência. 
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Componente curricular: Matemática – 2º ano 

 

OBJETIVOS CONTEÚDO PRO-
GRAMÁTICO 

 

AVALIAÇAO 
ESTRATÉGIAS/RECURSOS UTILIZADOS 

 

1° BIMESTRE 
 

• Matrizes e    Determinan-
tes 

• Sistemas lineares; 

• Participação online Reali-
zação de      atividades 

• Trabalho  

• Prova 

• Apresentação de videoaulas; 

• Utilização de aplicativos      matemáticos; 

• Utilização de quadros     virtuais; 
• Utilização de livros didáticos; 
• Trabalhos individuais. 

 
2 ° BIMESTRE 

 

• Funções exponenciais
 e fun-
ções logarítmicas. 

 

• Participação online 

• Realização de ativida-
des 

• Trabalho  
• Prova 

 

• Apresentação de videoaulas; 

• Utilização de aplicativos      matemáticos; 

• Utilização de quadros      virtuais; 
• Utilização de livros didáticos; 

• Trabalhos individuais. 

 
3 ° BIMESTRE 

• Trigonometria e   ciclo tri-
gonométrico 

• Funções trigonomé-
tricas 

• Participação online 

• Realização de ativida-
des 

• Trabalho  

• Prova 

• Apresentação de videoaulas; 

• Utilização de aplicativos matemáticos; 

• Utilização de quadros   virtuais; 

• Utilização de livros didáticos; 

• Trabalhos individuais. 

4° BIMESTRE 
• Análise combinató-

ria; 

• Probabilidade 

• Participação online 

• Realização de     ativida-
des 

• Trabalho - 

• Prova 

• Apresentação de videoaulas; 

• Utilização de aplicativos matemáticos; 

• Utilização de quadros virtuais; 
• Utilização de livros didáticos; 

• Trabalhos individuais. 
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Componente curricular: História -2ºano 
 

OBJETIVOS  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇÃO  
ESTRATÉGIAS/RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Idade Moderna: O conceito de modernidade; 

As grandes navegações e a expansão marítima europeia. 

• Iluminismo: Contexto de surgimento; Pensadores Ilumi-

nistas e Despotismo Esclarecido. 

• Revolução Francesa: Causas, Estrutura do social 

do Antigo Regime; Os Estados Gerais; Assembleia Nacio-

nal; Monarquia; Constitucional; Convenção e Diretório. 

• Era Napoleônica: Desdobramentos da Revolução Fran-

cesa; Consulado e Império. 

• Independência dos Estados Unidos. 

• Colonização Espanhola: dominação e cultura; civilizações 

pré-colombianas. 

• Independência do Brasil: rebeliões separatistas e o pro-

cesso de independência. 1º e 2º Reinados. 

• Introdução ao Brasil República. 

• 1ª e 2ª Revolução Industrial: causas e os primórdios na 

Inglaterra e expansão. 

• Imperialismo e Neocolonialismo: causas, 

características e consequências. 

 

 

• Formulários online de 

perguntas objetivas e 

subjetivas; 

• Questionários para 

atividades impressas de 

perguntas objetivas em 

subjetivas; 

• Trabalhos escritos; 

• Trabalhos artísticos com 

base na matéria corrente; 

• Pesquisas, resumos, 

redações; 

• Perguntas durante aulas 

online ao vivo; 

• Vídeos de 20 a 30 minutos; 
 

• Encontros pelo Google Meet; 
 

• Formulários em formato de 
questionários; 

 

• Mini apostilas; 
 

• Podcasts; 
 

• Material complementar da 
internet; 

 

• Cópias de páginas do livro 
didático; 

• Atividades impressas 
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Componente curricular :Geografia 2º Ano 
 

 

OBJETIVOS  
 

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇAO  
ESTRATÉGIAS/RECURSOS 

UTILIZADOS 

1° BIMESTRE 

• Identificar e conhecer os diferentes domínios 

morfoclimáticos de nosso país, suas caracte-

rísticas principais, onde encontram-se locali-

zados e quais os fatores que favorecem as 

suas ocorrências. 

• Ler, interpretar e comparar mapas dos dife-

rentes domínios morfoclimáticos e das bacias 

hidrográficas do Brasil. 

Diversos modos de consumismo, equilíbrio 

ambiental. 

Comportamento humano frente ao consumo.   

• Ações que gerem a responsabilidade ambi-

ental, para refrear o consumismo desenfreado 

e permitir o equilíbrio ambiental. 

Compreender o conceito de desenvolvimento 

sustentável e seus benefícios para nossa so-

ciedade. 

• Pensar em alternativas para promover o de-

senvolvimento sustentável em situações do 

cotidiano, sensibilizar a comunidade da escola 

a respeito do tema. 

• Riscos e desastres: vulnerabilidade e inse-

gurança ambiental. Mudanças climáticas: as 

 

• Caracterização ambi-

ental do Brasil: geomor-

fologia, climatologia, hi-

drografia e vegetação. 

 

• Biomas e domínios 

morfoclimáticos. 

 

• Questão ambiental 

brasileira: Marcos le-

gais; Problemas ambi-

entais; Desenvolvi-

mento sustentável e 

sustentabilidade. 

 

• Comunidades rurais, 

quilombolas e indíge-

nas. 

• Espaço rural brasi-

leiro. 

 

• Regionalização do es-

paço brasileiro: 

O estudante será avaliado de 

forma 

continua por todas as ativida-

des desenvolvidas, onde 

a distribuição será: 

por avaliações escritas ou 

orais e por trabalhos individu-

ais ou em grupos. 

Os alunos portadores de ne-

cessidades especiais terão 

avaliações diferenciadas 

conforme a especificidade de 

cada um. 

Instrumentos de avaliação: 

• Avaliação escrita e oral;  

• Atividades de sala;  

• Tarefas;  

• Seminários. 

Recuperação de estudos: 

A recuperação é continuada, 

onde provas e trabalhos se-

rão refeitos, como forma de 

revisão de conteúdo. No final 

Utilizaremos uma metodologia 

que possibilite aos educandos 

colocar-se frente às contradi-

ções da sociedade para que pos-

sam ter uma visão crítica do 

mundo contemporâneo, através 

de discussões, pesquisas, em li-

vros, revistas, jornais, internet e 

outros; Assim como o trabalho 

em grupo, discussões; confec-

ções de mapas e apresentações 

de seminários. 

Conforme a necessidade:  

• Livros didáticos 

• Multimídia 

• Slides 

• Filmes 

• Revistas 

• Jornais 

• Internet  

• Mapas. 
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estratégias e instrumentos internacionais de 

promoção das políticas ambientais. 

• Delimitação e demarcação de terras e as 

questões indígenas e quilombolas. 

• Compreender o significado do conceito de 

região para a Geografia características geo-

gráficas das regiões brasileiras do IBGE e das 

regiões geoeconômicas. 

• Relacionar o espaço geográfico com a loca-

lização das indústrias, por exemplo, a instala-

ção de centro industrial próxima à fonte de 

matéria-prima, facilitando o transporte, além 

de dinamizar todo o processo. 

• Classificar as regiões brasileiras que con-

centram os maiores parques industriais do 

país (Centro-Sul). 

• Distinguir as matrizes energéticas e elétricas 

brasileiras em comparação com o cenário 

Mundial. 

 

macrorregiões do IBGE, 

meio técnico-científico 

informacional. 

 

• Espaço socioeconô-

mico brasileiro: Industri-

alização. 

 

• Espaço socioeconô-

mico brasileiro: Matriz 

energética. 

 

do bimestre terá aulas de re-

visão de 

conteúdos e uma nova avalia-

ção, como forma de recupera-

ção. 

A recuperação será disponibi-

lizada a 

todos os alunos que não obti-

verem notas superior a mé-

dia.  

 

2 ° BIMESTRE 

• Classificar, desenvolvimento e logística de 

transportes fluvial, ferroviário, rodoviário, o ro-

doviarismo no Brasil. 

•  Conhecer a origem dos alimentos que con-

sumimos diariamente; 

• Entender a problemática do monopólio da 

produção agrícola por parte das grandes em-

presas multinacionais; 

• Espaço socioeconô-

mico brasileiro: Trans-

porte. 

 

• Espaço socioeconô-

mico brasileiro: Agricul-

tura. 

 

 

O estudante será avaliado de 

forma 

continua por todas as ativida-

des desenvolvidas, onde 

a distribuição será: 

por avaliações escritas ou 

orais e por trabalhos individu-

ais ou em grupos. 

 

Utilizaremos uma metodologia 

que possibilite aos educandos 

colocar-se frente às contradi-

ções da sociedade para que pos-

sam ter uma visão crítica do 

mundo contemporâneo, através 

de discussões, pesquisas, em li-

vros, revistas, jornais, internet e 
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• Compreender que, apesar da produção de 

alimentos em grande quantidade, existe a má 

distribuição e que aumentar a produção não 

resolverá os problemas sociais; 

Reconhecer a expansão das fronteiras agríco-

las, o uso das tecnologias e suas repercus-

sões socioambientais. 

• Analisar em perspectiva econômica a trans-

ferência da capital do Brasil pela ótica geográ-

fica.  

• Identificar Distrito Federal, Regiões Adminis-

trativas e Entorno a estrutura política e social 

dos impactos junto a RIDE. 

• Associar as manifestações culturais dos di-

ferentes grupos étnicos que compõem a ma-

triz brasileira do presente aos processos his-

tóricos de sua formação cultural. 

• Reconhecer o conceito geográfico de meio 

técnico-científico-informacional e sua influên-

cia na organização do espaço. 

• Reconhecer o conceito de divisão internaci-

onal do trabalho e sua influência nas formas 

de organização do trabalho. 

• Processo de interiori-

zação do Brasil: a histó-

ria da transferência da 

capital federal. 

• Estratificação e desi-

gualdade social. 

• Geografia do Distrito 

Federal e entorno. 

• Matrizes Culturais Bra-

sileiras: Diversidades 

econômicas, étnicas, 

religiosas e culturais do 

Brasil. 

• Industrialização: clás-

sica, tardia, planificada 

e técnico científica nos 

contextos mundial e 

brasileiro. 

Os alunos portadores de ne-

cessidades especiais terão 

avaliações diferenciadas 

conforme a especificidade de 

cada um. 

Instrumentos de avaliação: 

• Avaliação escrita e oral;  

• Atividades de sala;  

• Tarefas;  

• Seminários. 

 Recuperação de estudos: 

 A recuperação é continuada, 

onde provas e trabalhos se-

rão refeitos, como forma de 

revisão de conteúdo. No final 

do bimestre terá aulas de re-

visão de conteúdos e uma 

nova avaliação, como forma 

de recuperação. 

A recuperação será disponibi-

lizada a todos os alunos que 

não obtiverem notas superior 

à média.  

outros; Assim como o trabalho 

em grupo, discussões; confec-

ções de mapas e apresentações 

de seminários. 

Conforme a necessidade:  

• Livros didáticos 

• Multimídia 

• Slides 

• Filmes 

• Revistas 

• Jornais 

• Internet  

Mapas. 
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Componente curricular: Filosofia – 2º ano 

 
OBJETIVOS 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
AVALIAÇAO 

RECURSOS UTI-
LIZADOS/ ESTRA-
TÉGIAS 

 
1° BIMESTRE 

 
 

• Promover o acesso 
aos textos clássicos    da 

Filosofia de maneira

 a 

estimular a formação do 
pensamento crítico, plural e 
inclusivo, considerando as 
mais diversas possibilida-
des do pensamento filosó-
fico. 

PARTE 1 

• A Construção do Conhecimento. 

• O Renascimento como uma revalorização do 
ser humano e da natureza. 

• Razão e experiência – As bases da Ciên-
cia Moderna. 

• O que temos hoje na ciência? A diferença 
entre opinião e conhecimento científico. 

• A Ciência e o desenvolvimento de vacinas /A 
Covid19. 

• Ameaças à nova mentalidade científica 
frente ao passado medieval. 

• A invenção da imprensa e a divulgação do 
conhecimento. 

• As apresentações atuais do terraplanismo. As 
contradições dessa teoria. 

• A Teoria Heliocêntrica: Nicolau Copérnico. 

• o Grande racionalismo – O conhecimento 
que parte da razão. 

• René Descartes e a dúvida metódica. 

• Valorizando o ato de levantar perguntas 

• A dúvida como primeiro passo para a constru-
ção do conhecimento. 

• O que são os nossos ídolos atuais? Em que 
espaço eles estão? 

 

- Na plataforma: 
 
a) Atividades postadas na 
plataforma com exercícios 
do livro didático. 
 - Prova online. 
 

- Material impresso: 

a) Atividade com texto e 
questões. 

 

- Na plataforma: 
 

a) Livro didático em 
PDF. 

b) Plataforma digital: 
googleclassroom 

c) Google Meet. 

 
d) Postagens de ati-

vidades na plata-
forma. 

e) Plantão para tirar dú-
vidas na plataforma 
e no WhatsApp. 

f) Interação ao vivo          no 
google Meet. 

 
 
 
 

- Material impresso: 
 

a) Texto e 
questionário. 
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• A reflexão posta por Bacon para entender o 
nosso comportamento frente às figuras pú-
blicas brasileiras por     exemplo. 

• Metafísicas da modernidade; o debate entre 
materialistas e idealistas. 

 

b) Correção dos tex-
tos. 

2 ° BIMESTRE 
 

• Promover o acesso 
aos textos clássicos    da 

Filosofia de maneira a 

estimular a formação do   
pensamento crítico, plural 
e  inclusivo, considerando 
as mais diversas 
possibilidades do 
pensamento filosófico. 

PARTE 2 

• O Indivíduo: O indivíduo e seus sentimentos - 
depressão. Buscando entender nossa psique 
no dia a dia. 

• Materialismo mecanicista e Idealismo abso-
luto. 

• A liberdade humana versus o determinismo do 
corpo. 

• O diálogo posto entre liberdade e destino. 

• A perspectiva da razão moderna: A racionali-
dade e o uso da experiência para a elaboração 
do conhecimento - as raízes da ciência mo-
derna. 

• A fundamentação teórica do conceito de 
verdade. 

• Dogmatismo, Ceticismo e Criticismo. O 
que pregam essas teorias? 

• Ciência, Religião e Filosofia. Como possibi-
litar o conhecimento entre elas. 

PARTE 3 

A Nova Mentalidade. 

• O Iluminismo - a prática da razão em buscar 
por sua liberdade na teoria iluminista. 

• Características do Iluminismo. 

 
Na plataforma: 
 

• Atividades postadas na 
plataforma com     
exercícios do  livro 
didático. 

• Prova online. 
 

Material impresso: 
 

• Atividade com texto e 
questões. 

 

Na plataforma: 
 

• Livro didático em PDF. 

• Plataforma digital: 
    google classroom 
• Google Meet. 

• Postagens de ativida-
des na plataforma. 

• Plantão para tirar     dúvi-
das na plataforma e no 
WhatsApp. 

• Interação ao vivo         no 
google Meet. 
 
 

 Material impresso: 
 

• Texto e questionário. 
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• A diferença entre logos e doxa. 

• O pseudo conhecimento transvestido na 
atualidade. 

• Buscando pela verdade através da ra-
zão e suas       possibilidades. 

• Ignorância e verdade à luz da racionali-
dade moderna. 

• Investigando sobre os argumentos de 
verdade e validade. 

• O que é verdade e o que é validade? 

• As distintas formas de apresentação de 
um raciocínio. Doutrina do silogismo. 

• O uso de argumentos dedutivos, indutivos 
e o erro das falácias. 

• As Fake News na atualidade. 

• Investigando a controvérsia da linguagem. 

• O trabalho e o cotidiano do Ser Humano. 

• O discurso capitalista frente ao       desenvolvi-
mento de novos ideais. 

• O uso do progresso e a precarização da vida 
humana. 

• O avanço técnico e científico do século XIX. 

A exploração do trabalho humano. 

• O Positivismo – Auguste Comte. 

• Formulação de leis gerais e a Lei dos três Es-
tados. 

• O Brasil e o positivismo. 

• Exemplos do positivismo no civismo brasi-
leiro. 

• Ideologia e Karl Marx. 

• A luta de classes um marco marxista para o 
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fim do século dezenove. 

• Desigualdades Brasileira. Como entender o 
universo do trabalho delivery. 

• A legislação dos direitos trabalhistas. 

• A constituição Brasileira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente curricular: Arte - 2º Ano 

 

OBJETIVOS CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

AVALIAÇAO 
ESTRATÉGIAS/ 
RECURSOS 
UTILIZADOS 

1° bimestre 

➢ Apropriar-se do patrimônio ar-

tístico de diferentes tempos e lu-

gares, compreendendo a sua di-

versidade, bem como os proces-

sos de legitimação das 

➢ Conceito de arte; 

 

➢ Linguagens artísticas: visual, teatral,

 musical e dança; 

 

➢ História da arte:  arte colonial brasileira; 

➢ Avaliação forma-

tiva; 

 

➢ Estudo diri-

gido; 

 

➢ Aulas expositivas e 

práticas; 

➢ Atividades individuais e 

coletivas; 

➢ Trabalho individual; 

➢ Textos em pdf; 
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manifestações artísticas na soci-

edade, desenvolvendo visão crí-

tica e histórica; 

➢ Fruir e apreciar esteticamente 

diversas manifestações artísticas 

e culturais, das locais às mundiais, 

assim como delas participar, de 

modo a aguçar continuamente a 

sensibilidade, a imaginação e a 

criatividade; 

➢ Expressar-se e atuar em proces-

sos de criação autorais individuais 

e coletivos nas diferentes lingua-

gens artísticas (artes visuais, audi-

ovisual, dança, música e teatro); 

➢ Utilizar diferentes linguagens, 

mídias e ferramentas digitais em 

processos de produção coletiva, 

colaborativa e projetos autorais 

em ambientes digitais. 

barroco e rococó na Europa e no     Brasil e o 

classicismo, romantismo; arte brasileira no 

século   XIX; academia imperial   de belas artes; 

revolução industrial e  realismo; ré- moder-

nismo brasileiro; impressionismo e   pós im-

pressionismo; 

 

➢ Espaço bidimensional, tridimensional e 

noções de perspectiva; 

➢ Principais artistas e         suas obras 

 

➢ Pesquisas; 

 

➢ Atividades práti-

cas; 

 

➢ Avaliação final; 

 

➢ Autoavaliação. 

➢ Apresentação de slides; 

➢ Vídeos; 

➢ Google formulários; 

➢ Google meet; 

➢ Google sala de aula; 

➢ Outras plataformas digitais. 
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2° bimestre 

➢ Apropriar-se do patrimônio ar-

tístico de diferentes tempos e lu-

gares, compreendendo a sua 

diversidade, bem como   os 

processos de legitimação das 

manifestações artísticas na 

sociedade, desenvolvendo visão 

crítica e histórica; 

➢ Fruir e apreciar esteticamente 

diversas manifestações artísticas 

e culturais, das locais às mundi-

ais, assim como delas participar, 

de modo a aguçar continuamente 

a sensibilidade, a imaginação e a 

criatividade; 

➢ Expressar-se e atuar em proces-

sos de criação autorais individuais 

e coletivos nas diferentes lingua-

gens artísticas (artes visuais, au-

diovisual, dança, música e teatro); 

➢ Elementos estruturadores e 

Secundários da  composição teatral:     ator, 

público, texto   ou contexto, ação, conflito, im-

provisação, signo, símbolos, clímax, enredo; 

➢ História do teatro: comédia de costumes, 

teatro Martins Penna, história do teatro uni-

versal, teatro romântico, teatro de Arthur Aze-

vedo, teatro realista e naturalista: Ibsen e 

Zola, teatro de revista, teatro brasileiro de co-

médias – tbc, teatro   universitário; 

➢ Jogos dramáticos, ações e improvisações 

teatrais; 

➢ Ações cênicas     elaboradas; 

➢ Principais produções artísticas. 

➢ Avaliação forma-

tiva; 

 

➢ Estudo diri-

gido; 

 

➢ Pesquisas; 

 

➢ Atividades práti-

cas; 

 

➢ Avaliação final; 

 

➢ Autoavaliação 

➢ Aulas expositivas e 

práticas; 

➢ Atividades individuais e 

coletivas; 

➢ Trabalho individual; 

➢ Textos em pdf; 

➢ Apresentação de slides; 

➢ Google formulários; 

➢ Google meet; 

➢ Google sala de aula; 

➢ Outras plataformas 

digitais. 
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Componente Curricular: Inglês - 2º Ano 

 

OBJETIVOS  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇAO  

ESTRATÉGIAS/RECURSOS 
UTILIZADOS 

1° BIMESTRE 

• Ler e compreender textos de dife-

rentes gêneros literários utili-

zando estratégias de leitura; 

• Fluência oral de vocábulos em 

LEM; 

Apreender novos vocábulos em 

Inglês.              

• Leitura e Compreensão de textos de 

diversos gêneros; 

• Leitura de gêneros de textos não 

verbais (gráficos, tabelas, entre ou-

tros) em língua estrangeira. 

• Emprego de palavras, expressões e 

frases em língua estrangeira. 

Pronúncia e entonação em língua 

estrangeira. 

• Atividades na Plata-

forma e/ou impressas. 

• Avaliações específi-

cas 

Participação 

• Plataforma, vídeo aulas, au-

las no meet, formulários, au-

las expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e cole-

tivas 

• Trabalho individual;  

Quadro, livro texto, textos. 

2 ° BIMESTRE 

• Usar, manusear e conhecer diver-

sos tradutores online de língua es-

trangeira, como estratégia de 

aprendizagem; 

Ampliar os conhecimentos acerca 

de diversos aspectos (histórico, 

político, sociocultural) sobre 

• Uso de dicionário, gramáticas e ou-

tras obras de referência em língua 

estrangeira. 

• Uso de tradutores on-line. 

Contextos históricos, políticos, 

econômicos e socioculturais dos países 

nos quais se fala a língua estrangeira 

em estudo. 

• Atividades na Plata-

forma e/ou impressas. 

• Avaliações específi-

cas 

• Participação 

• Resolução individual 

de exercícios 

• Trabalho 

• Plataforma, vídeo aulas, au-

las no meet, formulários, au-

las expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e cole-

tivas 

• Trabalho individual;  

• Quadro, livro texto, textos. 
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países que têm o inglês como 

língua oficial; 

3º BIMESTRE 

• Ler e compreender textos literá-

rios a fim de inteirar-se da litera-

tura inglesa e dos principais au-

tores; 

Conhecer mais sobre países que 

falam a língua inglesa; 

 

• Leitura de textos variados de litera-

tura em língua estrangeira; 

Leitura e debate de textos acerca de 

aspectos da atualidade nos países nos 

quais se fala a língua estrangeira em 

estudo 

• Atividades na 

Plataforma e/ou 

impressas. 

• Avaliações 

específicas 

• Participação 

• Provão; 

• Ditado;  

• Teste. 

• Plataforma, vídeo aulas, au-

las no meet, formulários, au-

las expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e cole-

tivas 

• Trabalho individual;  

• Quadro, livro texto, textos 

4° BIMESTRE 

• Entender os usos e empre-

gar corretamente verbos em lín-

gua estrangeira + infinitivo e ver-

bos + ing; 

Utilizar os “Tag Questions” em 

frases afirmativas e negativas. 

 

 

• Estudo crítico e contextualizado 

dos principais aspectos gramaticais 

da língua estrangeira em estudo: 

• Pronouns (Personal Pronouns; 

Possessive 

• Pronouns; Possessive Adjectives); 

• Verb + infinitive; Verb + ing; 

• Tag Questions. 

Programas de incentivo ao estudo e à 

pesquisa em países estrangeiros. 

• Atividades na 

Plataforma e/ou 

impressas. 

• Avaliações 

específicas 

• Participação 

• Provão; 

• Ditado;  

• Teste. 

• Plataforma, vídeo aulas, 

aulas no meet, formulários, 

aulas expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e 

coletivas 

• Trabalho individual;  

Quadro, livro texto, textos. 
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Componente curricular: Língua Estrangeira / Espanhol – 2º Ano 

 
OBJETIVOS 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

AVALIAÇÃO 

ESTRATÉGIAS/RECURSOS UTI-

LIZADOS 

 
 

1° BIMESTRE 

• La ciudad; expresiones para caracterizar 

lugares; dichos y frases hechas; conjucio-

nes de cordinación; indefinidos; presente 

de indicativo; 

• Exercícios de 

fixação; 

• Testes avaliativos 

• Provas avaliativas; 

• Resumos. 

• Aulas expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e coletivas; 

• Trabalho individual; 

• Quadro, livros, vídeos e textos; 

 
 

 
2 ° BIMESTRE 

• vocabulario de viaje; medios de transpor-

tes; perífrasis de futuro; preposición EN 

relacionada con medios de transportes;  

• vocabulario de deportes; gerundio; estar 

+ gerundio; verbo tener + verbo em infini-

tivo para expresar obligación; 

• Exercícios avaliati-

vos; 

• Testes avaliativos; 

• Trabalhos. 

• Aulas expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e coletivas; 

• Trabalho individual; 

• Quadro, livros e textos; 

• Vídeo aulas. 

 
 

3 ° BIMESTRE 

• niñez; juegos infantiles; pretérito imper-
fecto; expresiones para hacer comparacio-
nes;  

• muy y Mucho;  
• contaminación ambiental y enfermedades; 

estado de ánimo; participio    pasado; preté-
rito perfecto 

• Exercícios de fixação; 

• Teste avaliativo; 

• Trabalhos; 

• Resumo 

• Aulas expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e coletivas; 

• Trabalho individual; 

• Quadro, livros e textos; 

• Vídeo aulas. 

 
 
4° BIMESTRE 

• el futuro; horóscopo; meteorología; 

fiestas;   pretérito indefinido;       expresio-

nes temporales;   futuro imperfecto; acen-

tuación 

• Apresentação oral; 

• Resumos 

• Exercícios             avali-

ativos. 

• Aulas expositivas e práticas; 

• Atividades individuais e coletivas; 

• Trabalho individual; 

• Quadro; livros e textos. 

• Videoconferência. 
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Componente curricular: Biologia – 2º Ano 
 

OBJETIVOS  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AVALIAÇAO  ESTRATÉGIAS/RECURSOS 
UTILIZADOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1° BIMESTRE 
 
 
 

• Vírus: Características gerais e ciclo de 

reprodução.  

•  Categorias taxonômicas e nomenclatura 

biológica. Filogenética: clado gênese e 

anagênese, cladogramas.  

•  Conceitos de endemia, epidemia e pandemia  

•  Principais Viroses Humanas.   

• Domínio Archaea.  

• Reino Monera: Diversidade morfológica entre 

os procariontes.  

• Domínio Bacteria: características, 

diversidade e reprodução das bactérias.  

• Avaliação escrita atra-

vés da plataforma; 

• Trabalhos individuais 

através de pesquisas; 

• Participação nas aulas;  

• Avaliação formativa ao 

longo do período. 

• Aulas expositivas através do google 

meet; 

 

• Estímulo a participação ativa dos alunos 

tanto na plataforma, quanto nas aulas, 

como também nos plantões organizados 

pelo professor;  

 

 

• Quadro interativo, livro texto, textos, 

vídeos e formulários postados na 

plataforma. 

2 ° BIMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Importância econômica das bactérias.  

•   Bactérias e produção de alimentos.  

•   Bactérias e saúde humana (bacterioses).  

•  Antibióticos e seleção das bactérias. 

•  Eucariota.  

• Reino Protoctista: Protozoários, classificação 

e características gerais. 

• Avaliação escrita atra-

vés da plataforma; 

• Trabalhos individuais 

através de pesquisas; 

• Participação nas aulas;  

• Avaliação formativa ao 

longo do período. 

• Aulas expositivas através do google 

meet; 

 

• Estímulo a participação ativa dos alunos 

tanto na plataforma, quanto nas aulas, 

como também nos plantões organizados 

pelo professor;  
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• Algas: classificação e ciclo de vida, 

importância ecológica e econômica. 

• Questões ambientais relacionadas à 

deposição de matéria orgânica nas águas 

(eutrofização e marés tóxicas).  

 

 

• Quadro interativo, livro texto, textos, 

vídeos e formulários postados na 

plataforma. 

Componente curricular: Física – 2º Ano 
 

 

OBJETIVOS  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

AVALIAÇAO  
ESTRATÉGIAS/RECURSOS UTILIZADOS 

 

1° BIMESTRE 
 

 

• Escalas Termométricas  
• Calorimetria  
• Dilatação dos Sólidos e líquidos  
• Propagação de Calor  
• Termodinâmica  

Média dos trabalhos e 
listas 

 Sala de aula invertida, resolução de exercícios, 
livros, pesquisas, vídeos, laboratório virtual (PHET), 
trabalho individual. 

2 ° BIMESTRE 
 
 
 

• Características da Ondas 
• Fenômenos ondulatórios  
• Características da Óptica 
• Lentes Esféricas  

Média dos trabalhos e 
listas 

Sala de aula invertida, resolução de exercícios, 
livros, pesquisas, vídeos, laboratório virtual (PHET), 
trabalho individual 
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Componente curricular: Química – 2º ano 
 

OBJETIVOS 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

AVALIAÇAO 
ESTRATÉGIAS/RECURSOS 

UTILIZADOS 

 

 
 
 
 

1° BIMESTRE 

 

• Modelos Atômicos: Dalton. Thomson. Ru-

therford e Bohr. 

• Características das partículas fundamen-

tais da matéria. 

• Distribuição eletrônica em subníveis de 

energia. 

• Classificação dos elementos químicos: 

• Histórico e evolução da classificação. 

• Tabela Periódica Moderna. 

• Relação com os subníveis energéticos. 

• Estudo das propriedades periódicas e ape-

riódicas. 

• Ligações químicas e suas   propriedades: in-

tramoleculares e intermoleculares. 

• Geometria molecular (abordagem qualita-

tiva) 

• Polaridade. 

 

A avaliação dos alunos se dará 

durante todo o processo de 

ensino através da postura do 

aluno frente à participação nas 

atividades propostas e aulas. 

Além de atividades avaliativas 

por escrito já pré-agendadas por 

bimestre. 

Pesquisas, Quadro, livros e textos; 

Aula expositiva e práticas; Ativida-

des individuais e coletivas; Traba-

lhos individuais. 

Obs.: Atividades readaptadas na 

forma online à realidade do sistema 

educacional frente à pandemia Covid 

19. Enquanto se fizer necessário e 

mediante às determinações da Secretaria 

de Educação. 
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2 ° BIMESTRE 

• Funções inorgânicas. 

• Ácidos de Arrhenius e suas nomenclaturas. 

• Bases de Arrhenius e suas nomenclaturas. 

• Reações de neutralização total entre ácidos 

e bases de Arrhenius. 

• Nomenclatura dos principais sais em nosso 

cotidiano. 

• Óxidos (ácidos, básicos e neutros) e

 suas nomenclaturas. 

• Principais indicadores ácido-base e escala 

de pH. 

•  Estudo do elemento químico carbono e suas 

propriedades. 

• Introdução ao estudo dos hidrocarbonetos 

(de cadeias normais, ramificadas e aromá-

ticas). 

• Nomenclatura dos hidrocarbonetos. 

• Radioatividade. 

• Aplicação na área de diagnósticos e trata-

mentos médicos. 

• Energia nuclear. 

A avaliação dos alunos se dará 

durante todo o processo de en-

sino através da postura do 

aluno frente à participação nas 

atividades propostas e aulas. 

Além de atividades avaliativas 

por escrito já pré-agendadas 

por bimestre. 

Pesquisas, Quadro, livros e textos; 

Aula expositiva e práticas; Ativida-

des individuais e coletivas; Traba-

lhos individuais. 

Obs.: Atividades readaptadas na 

forma online à realidade do sistema 

educacional frente à pandemia Covid 

19. Enquanto se fizer necessário e 

mediante às determinações da Se-

cretaria de Educação. 
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Componente curricular: Educação Física - 2º ano 

 

OBJETIVOS CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

AVALIAÇAO 
ESTRATÉGIAS/RECURSOS UTI-

LIZADOS 
 

1° BIMESTRE 

• Conhecer e identificar o fun-
cionamento do organismo 
humano: capacidades fisio-
lógicas, motoras, psíquicas 
e afetivas. 

 

• Conhecendo o Cérebro (divisão anatômica 
do   cérebro, funções de cada   divisão cere-
bral, benefícios da atividade física para o cé-
rebro, curiosidades sobre o cérebro, 
alimentos que     ajudam o desenvolvimento 
do cérebro...) 

 

• Formulários 

• Testes 

• Comentários 

• Reprodução de texto. 

• Aulas expositivas; 

• Atividades individuais e coletivas; 

• Vídeos, textos, formulários, apre-
sentações; 

• Produção de textos; 

• Teste vocacional; 

• Pesquisas. 

2 ° BIMESTRE 

• Compreender a diferença 
entre atividade aeróbicas e 
atividades anaeróbicas; 

• Conhecer a avaliação física 
(testes, protocolos e softwa-
res utilizados) 

• Capacidade física (resistência aeró-
bica e anaeróbica, diferenciação de ativi-
dade aeróbica e anaeróbica, exemplos de 
atividades); 

• Testes/protocolos (imc, FC máx, Vo2 máx, 
circunferência abdominal e do pescoço, 
teste de dobras           cutâneas...) 

• Formulários 

• Testes 

• Comentários 

• Reprodução de 
texto. 

• Aulas expositivas; 

• Atividades individuais e coletivas; 

• Vídeos, textos, formulários, apre-
sentações; 

• Produção de textos; 

• Teste vocacional; 

• Pesquisas. 

3 ° BIMESTRE 
 

• Conhecer sobre as noções 
básicas de Primeiros So-
corros; 

• Conhecer sobre a modali-
dade esportiva Handebol. 

• Conceitos sobre primeiros socorros, condu-
tas, sinais vitais, paradas cardíacas, feri-
mentos, fraturas...; 

• História do Handebol, fundamentos, regras, 
quadra. 

• Formulários 

• Testes 

• Comentários 

• Reprodução de texto. 

• Aulas expositivas; 

• Atividades individuais e coletivas; 

• Vídeos, textos, formulários, apre-
sentações; 

• Produção de textos; 

• Teste vocacional; 

• Pesquisas. 
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4° BIMESTRE 
 

• Conhecer sobre a modali-
dade Voleibol; 

• Compreender conceitos e a 
realidade sobre esporte e 
Sexualidade. 

• História do Voleibol, fundamentos, regras, 
quadra 

• Análise de questões sobre a sexualidade e 
de gênero vivenciadas na realidade dos es-
portes. 

• Formulários 

• Testes 

• Comentários 

• Reprodução de texto. 

• Aulas expositivas; 

• Atividades individuais e coletivas; 

• Vídeos, textos, formulários, apre-
sentações; 

• Produção de textos; 

• Teste vocacional; 

• Pesquisas. 
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13. PLANOS DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PPP 2021 

GESTÃO PEDAGÓGICA 

Plano de ação – Direção  

Equipe: direção CCM-DF CED 308; 

A equipe da direção é composta pelo diretor, vice-diretor, chefe de secretaria e um supervisor. São 4 coordenadores atuantes, sendo um da 

educação integral. Tem como objetivo oferecer educação nos níveis fundamental anos finais , com o máximo de qualidade construindo conheci-

mentos de forma democrática e participativa, visando o domínio de habilidades cognitivas, afetivas, valores e atitudes para a formação e sucesso 

do futuro cidadão ou do cidadão em formação, ou seja, propor de acordo com a Resolução 02 do CNE/ CEB, de janeiro de 2012 em seu artigo 

5º, uma “ação educativa constituída pela seleção de conhecimentos construídos pela sociedade, expressando-se por práticas escolares que se 

desdobram em torno de conhecimentos relevantes e pertinentes, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estu-

dantes e contribuindo para o desenvolvimento de suas identidades e condições cognitivas e sócio afetivas.” 

 

 

OBJETIVO ESPECÍ-

FICO 

METAS 
AÇÕES 

AVALIAÇÃO DA 

AÇÃO 

PÚBLICO EN-

VOLVIDO 
CRONOGRAMA 

• Atualização com parti-

cipação coletiva por 

meio de comissão para 

Dar o máximo de qualidade 

e construir os 

conhecimentos de forma 

Na reunião coletiva será 

aberto um espaço onde 

serão tratados dos 

A avaliação ocorrerá 

ao longo do seu de-

senvolvimento com a 

Professores, co-

ordenadores, su-

pervisor, diretor, 

De março a de-

zembro  
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a atualização deste 

PPP. 

• Colaboração e unifica-

ção de todos os setores 

da escola em busca de 

uma aprendizagem inte-

gral do educando  

• Acolhida aos professo-

res e funcionários novos 

na instituição e em no-

vas etapas do ano letivo;  

• Fortalecimento das 

equipes para um bom 

trabalho coletivo;  

• Repasse de informa-

ções de maneira física e 

digital quando possível 

para melhor divulgação;  

 

democrática e participativa, 

visando o domínio de 

habilidades cognitivas, 

afetivas, valores e atitudes 

para a formação e sucesso 

do futuro cidadão ou do 

cidadão em formação, ou 

seja, propor de acordo com 

a Resolução 02 do CNE/ 

CEB, de janeiro de 2012 em 

seu artigo 5º, uma “ação 

educativa constituída pela 

seleção de conhecimentos 

construídos pela sociedade, 

expressando-se por 

práticas escolares que se 

desdobram em torno de 

conhecimentos relevantes e 

pertinentes, permeadas 

pelas relações sociais, 

articulando vivências e 

saberes dos estudantes e 

temas através de tex-

tos, vídeos, dinâmicas e 

debates. 

-Reunião com os pais e 

responsáveis  

-Divulgação sobre da-

dos sobre e prestação 

de contas da escola  

-Participar das reuniões 

na CRE, e SEDF, vi-

sando sempre a cons-

trução de espaço peda-

gógico, administrativo e 

financeiro em equilíbrio  

- Proporcionar avalia-

ções continuas das 

ações e trabalhos de-

senvolvidos na escola.  

participação de todos 

os segmentos envolvi-

dos, podendo eviden-

temente, sofrer altera-

ções ou complemen-

tações ao longo do 

ano. -Com preferência 

a avaliação será bi-

mestral das ações e 

metas estabelecidas. 

vice diretor, e de-

mais servidores, 

conselho escolar 

e comunidade es-

colar. 

As reuniões ocor-

rerão bimestral-

mente, com levan-

tamento diagnós-

tico dos fatos 

ocorridos nesse 

período e planeja-

mentos e propos-

tas de trabalhos 

futuros.  
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contribuindo para o 

desenvolvimento de suas 

identidades e condições 

cognitivas e sócio afetivas.”. 

• Sempre que possível, 

divulgar a agenda da di-

reção em local apropri-

ado;  

• Decisões financeiras 

tomadas de forma de-

mocrática para um uso 

racional das verbas 

destinadas a esta uni-

dade (PDE Escola, 

PDDE, PDAF);  

• Transparências nas 

contas e nas ações;  

 Convocar os pais e reu-

nir com eles para  

Refletir sobre as ações 

e funcionamento da es-

cola  

 . De março a de-

zembro 
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GESTÃO DE RESULTADOS PEDAGÓGICOS EDUCACIONAIS 

 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 
AÇÕES 

RESPONSÁV
EIS 

CRONOGRAMA 

*Estimular a respon-

sabilidade de toda a 

Comunidade Escolar 

na prevenção, con-

servação e gerencia-

mento do patrimônio 

escolar, como parte 

do exercício da cida-

dania. 

*Atendimento satisfa-

tório e adequado aos 

servidores da Institui-

ção Educacional para 

o bom andamento de 

suas funções. 

*Contribuir com a qua-

lidade da do ensino 

ofertado à nossa clien-

tela, alcançando um 

número mínimo de 

85% de êxito ao fim 

dos ciclos. 

*-Desenvolver um 

aprendizado contínuo, 

respeitando as diferen-

ças e peculiaridade de 

cada um. 

*Oportunizar vivências 

e troca de experiências 

entre todas as turmas 

do ciclo, fazendo com 

*Promovendo reuni-

ões com pais, alunos 

e funcionários no iní-

cio de cada semestre 

letivo e, extraordinari-

amente quando hou-

ver necessidade. 

*Desenvolvendo 

ações educativas vol-

tadas para a comuni-

dade em geral e alu-

nos, fazendo com que 

as pessoas se sintam 

responsáveis pelo 

bom andamento do 

processo. 

*Através do quadro 

comparativo da 

evolução, base-

ando no teste da 

psicogênese, reali-

zado bimestral-

mente. 

*Pela observação 

das atividades rea-

lizada diariamente 

e a superação dos 

desafios pessoais. 

*Através da avalia-

ção institucional. 

Diálogo com a 

*direção 

pedagógica  

*direção 

disciplinar  

* APAM  

*Conselho 

escolar  

 

De março a 

dezembro  

As reuniões 

ocorrerão 

bimestralmente, 

com 

levantamento 

diagnóstico dos 

fatos ocorridos 

nesse período e 

planejamentos e 

propostas de 

trabalhos futuros.  
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*Divulgar horários de 

funcionamento dos 

setores da Escola, 

criando normas e ho-

rários adequados às 

necessidades da Co-

munidade Escolar. 

*Manter máquinas e 

equipamentos em 

funcionamento, asse-

gurando o bom anda-

mento das atividades 

pedagógicas e admi-

nistrativas. 

*Dar autonomia aos 

funcionários respon-

sáveis pelos setores 

da Instituição Educa-

cional, tornando as 

que os alunos sejam 

contemplados com os 

trabalhos propostos. 

*Melhorar a participa-

ção de todos os alunos 

nas disciplinas que 

apresentam maior 

grau de dificuldade, 

evitando o desinte-

resse e a evasão. 

*Propiciar a todos os 

alunos momentos de 

interação entre comu-

nidade e escola. 

*Atendimento e acom-

panhamento individua-

lizado a todos os alu-

nos com histórico de 

reprovação e evasão 

*Elaboração e con-

fecção de matérias e 

atividades (professo-

res e equipe pedagó-

gica), seguindo as 

necessidades de 

cada aluno e à etapa 

de aprendizagem em 

que se encontra; 

*Realizando de agru-

pamento e reagrupa-

mento com os alunos 

de ciclo, na forma in-

traclasse, interclasse, 

observando a carac-

terística de níveis de 

aprendizagens co-

muns, em que os pro-

fessores e a equipe 

pedagógica, possam 

orientação educa-

cional. Avaliação 

processual e contí-

nua por meio de 

prática pedagógica 

reflexiva e inter-

ventiva sobre a re-

lação ensinar- 

aprender. 

* A avaliação será 

efetuada durante 

todo ano letivo, bem 

como durante a ava-

liação institucional, 

onde serão apre-

sentados 

para todos. 
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ações mais democrá-

ticas. 

*Fortalecer a participa-

ção do Conselho Es-

colar na tomada de 

decisões administra-

tivas 

*Proporcionar um am-

biente de respeito às 

diferenças individu-

ais, com trabalhos 

voltados à observa-

ção das etapas de 

aprendizagem. 

*Oferecer um ensino 

de qualidade no qual 

favoreça a perma-

nência e o sucesso 

do aluno, evitando a 

pelo SOE (Serviço de 

Orientação- Educacio-

nal). 

*Ofertar suporte peda-

gógico a todos os estu-

dantes com necessida-

des educacionais es-

peciais, facilitando-

lhes o acesso aos con-

teúdos desenvolvidos 

em classes comuns e 

turmas de integração 

inversa. 

Atingir melhores índi-

ces nas provas de ava-

liação externa referên-

cia dos números de 

2017. 

direcionar as ativida-

des, no intuito de su-

perar os desafios para 

a progressão de cada 

grupo na alfabetiza-

ção; 

*Participação efetiva 

dos alunos nos proje-

tos culturais da es-

cola, valorizando as 

variadas e ricas for-

mas de expressão do 

corpo e da mente (uso 

da criatividade, musi-

calidade, expressões 

poéticas, literárias, 

esportes e jogos inte-

rativos); 
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evasão e a repetên-

cia. 

*Propiciar oportuni-

dade de orientação 

sistemática aos alu-

nos com histórico de 

reprovação e evasão 

*Propiciar recursos e 

meios capazes de 

atender às necessi-

dades educacionais 

especiais de todos os 

estudantes, de modo 

a oportunizar lhes 

condições de desen-

volvimento e de 

aprendizagem, se-

gundo os princípios 

de: 

Aprovar os alunos do 

ensino médio nos ves-

tibulares: PAS / ENEM 

- Garantir a integração 

e a participação de to-

dos os envolvidos no 

processo educacional, 

buscando a coopera-

ção da família e dos 

professores, na busca 

de alternativas para 

ajudar o alunado a su-

perar as dificuldades 

pedagógicas, 

 

*Acompanhamento 

individualizado e em 

pequenos grupos. 

*Dinâmica de grupo 

nas salas de aula para 

melhorar a autoes-

tima. 

*Através de comemo-

rações, apresenta-

ções e jogos. 

*Realizar atividades 

que estimulem o de-

senvolvimento dos 

processos mentais: 

atenção, percepção, 

memória, raciocínio, 

imaginação, criativi-

dade, linguagem, 

dentre outros. 
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*Respeito à digni-

dade humana; 

*Educabilidade de to-

dos os seres huma-

nos, independente-

mente de compro-

metimentos que 

possam apresentar; 

 

*Realizar adequações 

de materiais didáticos 

pedagógicas para 

atender as necessida-

des dos estudantes. 

Orientar a elaboração 

de material didático- 

pedagógico que pos-

sam ser utilizados pe-

los estudantes nas 

classes comuns. 

 

 

Gestão de Pessoas 

PLANO DE AÇÃO – SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

    Equipe: Serviço de Orientação Educacional 
MARIA APARECIDA TAVARES DE ANDRADE MONTEIRO e GLÁUCIA PENHA DE CERQUEIRA DOS SANTOS           
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De acordo com a Orientação Pedagógica da Orientação Educacional o(a) Pedagogo(a) - Orientador(a) Educacional integra a 

equipe pedagógica da Unidade Escolar incorporando suas ações ao processo educativo global, na perspectiva da Educação em e 

para os Direitos Humanos, Cidadania, Diversidade e Sustentabilidade, objetivando a aprendizagem e o desenvolvimento integral do 

estudante. (2019, p. 30) 

Tendo em vista o que está preconizado no Regimento da rede pública de ensino do Distrito Federal, disposto no Art. 127. A 

atuação do Pedagogo-Orientador Educacional deve partir do princípio da ação coletiva, contextualizada, integrada ao Projeto Político 

Pedagógico - PPP da unidade escolar, visando à aprendizagem e ao desenvolvimento integral do estudante como ser autônomo, 

crítico, participativo, criativo e protagonista, capaz de interagir no meio social e escolar e de exercer sua cidadania com responsabili-

dade. (2019, p.59) 

Assim sendo, segue o planejamento da Orientação Educacional para o presente ano letivo: 

METAS: 

Integração Família-Escola: Utilizar os canais de comunicação whatsapp, telefone e Google Sala de Aula e Canal do You-

tube. 

✓ Diversidade: Promover a diversidade no ambiente escolar. 

✓ Ensino-aprendizagem: Alcançar os objetivos propostos no processo do ensino aprendizagem de acordo com o ano e turma. 

✓ Cultura de Paz: Proporcionar aos nossos estudantes possibilidades de lidar com as emoções adquiridas diante do contexto atual. 

✓ Sensibilizar os estudantes na busca por uma sociedade igualitária e sem violência. Reconhecer a existência do outro e suas dife-

renças. 
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Instrumentos de Avaliação e Indicadores de Resultados 

As metas serão avaliadas por meio de aplicação de formulários feita aos professores/estudantes. Ainda pelo retorno da 

própria comunidade  escolar ao longo do desenvolvimento das ações e do aplicativo Mentimeter. 

 

 
 

TEMÁTICA 

 

FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR 
 
 

ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

 
 

 
EIXO DE AÇÃO 

 
 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

Educação 
em 

Cidadani
a DH 

Educação em 
Diversidade 

Educação  
em 
Sustentabilidade 

 

Intergração 
Família-
Escola 

X X X Vídeo de boas vindas aos alunos, enfatizando 
a necessidade da permanência ao ensino 
remoto. 

Ação junto aos 
estudantes e 
responsáveis 

Março 

Atendimento via Telefone, whatsapp, Google 
Meet para orientações e acolhimento conforme 
demanda. 

Ação junto aos 
Estudantes e 
responsáveis 

Março a dezembro 

Busca ativa dos estudantes por meio de contato 
telefónico e ou via whatsapp e orientação para o 
primeiro acesso à plataforma digital ou busca 
de 
Material impresso na Unidade Escolar. 

Ação junto aos estu-
dantes/ Ação junto à 
família/ Ação junto 
aos professores 

Março a dezembro 

Vídeo sobre Netiqueta e apresentação Power 
Point sobre os cuidados e regras na internet. 

Ação junto aos 
estudantes e 
professores. 

Março 

Apresentação Power Point semana
 pedagógica- Trabalho realizado pela Ori-
entação Educacional. 

Ação junto aos 
Professores 

Março 

Conscientização por meio de contato telefô-
nico e ou via whatsapp sobre a realização das 
atividades 

Ação junto aos 
estudantes/ Ação junto 
à família 

Enquanto durar
 o ensino re-
moto. 
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Template com números de telefone do Centro 
de Referência da Assistência Social. CRAS 

Ação junto aos es-
tudantes/ Ação junto 
à família 

Março 

 

Ensino/ 
Aprendiza-
gem 

X X  Postagem de vídeo sobre o dia do Estudante Ação junto aos 
estudantes 

Agosto 

Template-Dicas e orientações sobre rotina de 
estudo no novo contexto de ensino mediado por 
tecnologia. 

Ação junto aos es-
tudantes 

Abril a novembro 

Templates na lista de transmissão para alunos 
TFE’s 
sobre rotina de estudos, hábitos de leitura e 
organização do tempo de estudos. 

Ação junto aos es-
tudantes 

Abril a novembro 

Participar dos Encontros de Articulação 
Pedagógicas da Orientação Educacional, às 
sextas-feiras junto à coordenação intermediária 
da CRE/Recanto das Emas. 

Ações Institucionais Março a dezembro 

Participar das coordenações coletivas às quar-
tas-feiras da Unidade escolar CCM CED 308. 

Ações Institucionais Março a dezembro 

Formação continuada Curso Aprender sem 
Parar da Orientação Educacional 

Ações em Rede Abril a dezembro 

 
Desenvolvi-
mento de 
competências 
Socioemocio-
nais 

X X X Vídeo sobre como lidar com as emoções. Ação junto aos 
estudantes 

Abril 

    
Template – dicas e orientações sobre perdas e 
o luto 

Ação junto aos 
estudantes 

Maio 

    
Template Atendimento Psicológico online-Céu 
das Artes 

Ação junto aos es-
tudantes e junto à 
família 

Março 

    
Setembro Amarelo – Divulgação de Tampletes 
sobre o tema. 
Roda de escuta Pelo Google Meet 

Ação junto aos es-
tudantes 

Setembro 
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Cultura de 
Paz Diversi-
dade 

X X X Vídeo Ciberbullyng (Postagem na plataforma e 
grupos 
de Whatsapp) 

Ação junto aos 
estudantes 

Maio 

    
Roda de conversa via Google Meet abordando 
temas: 
Valorização da vida e violência doméstica. 

Ação junto a Família Setembro/outubro. 

    
Vídeos sobre Consciência Negra Ação junto aos 

estudantes 
Novembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO  

 

Equipe: Sala de recursos 

Contextualização e caracterização do AEE (Atendimento Educacional Especializado) 

            O Atendimento Educacional Especializado é assegurado na Constituição Federal de 1988, artigo 208, quando na Lei prescreve que: “O 

dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: Atendimento Educacional Especializado às pessoas com deficiência, 

preferencialmente, na rede regular de ensino”. Está também assegurado na LDB/96 (art.58): “O Atendimento Educacional Especializado será feito 
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em classes, escolas ou serviços especializados [...]”. O Decreto nº.6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe exclusivamente sobre o aten-

dimento educacional especializado. 

            O pressuposto básico da Educação Especial é a acessibilidade do estudante com necessidades educacionais especiais à educação de 

qualidade, preferencialmente em ambientes inclusivos, a fim de que esse se beneficie de oportunidades educacionais favorecedoras de sua 

formação pessoal. 

   De acordo com o Guia de Orientações para o ensino Fundamental: Anos Iniciais e Finais de 2021 e o Plano Pedagógico da Educação 

Especial para Atividades não Presenciais na Rede Pública de Ensino Do Distrito Federal o atendimento educacional especializado tem como 

função apoiar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos estudantes, 

considerando suas necessidades específicas. 

           Compreende-se a educação inclusiva como processo primordial para a formação educacional da pessoa com deficiência, bem como favo-

recedor de uma educação voltada ao respeito às necessidades e às características individuais peculiares a cada educando. Sabe se que a 

educação pautada no indivíduo possibilita ao mesmo o alcance de condições favoráveis à sua efetiva participação social.   Para tanto, medidas e 

procedimentos são aplicados a fim de que se viabilize o favorecimento de trabalho em grupo e cooperativo, abordagem multidiretiva dos conteú-

dos, construção criativa do saber e socialização do educando, com ênfase em uma pedagogia inclusiva. 

 

 

Objetivo Geral: 

Promover a construção de uma consciência coletiva em torno dos desafios que as pessoas com deficiências enfrentam e da contribuição 

que diferentes agentes escolares podem dar no sentido de melhorar sua qualidade de vida, diminuindo o preconceito e desenvolvendo 

um clima de tolerância e respeito na escola, além de demonstrar as capacidades do Aluno com Deficiência e Transtornos Globais de 

Desenvolvimento, preparando-os para obter, ao longo da vida,  mais autonomia e independência, tornando-os pessoas atuantes e parti-

cipativas no mundo em que vivemos. 
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Justificativa: 

Em virtude  dos seguintes normativos expedidos pelos órgãos competentes : Decreto nº 40.520, de 14 de março de 2020 e posteriores 

(Decreto n° 40.539, de 19 de março de 2020, revogado pelo Decreto nº 40.550, de 23 de março de 2020), (Decreto Distrital nº 40.583, de 

1 de abril de 2020, Decreto Distrital nº 40.817, de 22 de maio de 2020; Parecer nº 33/2020 – CEDF, homologado em 26 de março de 2020, 

Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020 - Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020; Nota Técnica nº 001/2020 – PROEDUC, de 2 

de abril de 2020, dentre outras). Portarias nº 129, de 29 de maio de 2020, e n° 133, de 03 de junho de 2020. O seguinte Plano de Ação 

atende à resposta do cenário Pandêmico que perdura em 2021, se faz necessárias as adaptações educacionais e pedagógicas para 

atender o público alvo do Atendimento Educacional Especializado na Instituição de Ensino.  O Colégio Cívico Militar Centro Educacional 

308 do Recanto das Emas (CCM CED 308) é uma instituição educacional pública de caráter inclusivo, por isso o trabalho da Sala de 

Recursos Generalista consta de apoio direcionado e especializado para atender os alunos com deficiência e transtorno global do desen-

volvimento, envolvidos em sua prática pedagógica, juntamente com os professores regentes visando pleno o desenvolvimento do edu-

cando. O Atendimento Educacional Especializado assim como todos os atendimentos da Educação Básica, passa por adaptações para o 

ensino não presencial. Portanto, este plano de ação visa mobilizar as práticas que serão desenvolvidas neste período e no retorno às 

aulas presenciais 

 

PDE/META 

(Lei 5.499, de 14/07/2015) 

 

Objetivos  

Específicos 

 

Ações 

 

Responsáveis 

 

Cronograma 

 

Avaliação 

• Assegurar a universalização 

do acesso dos alunos com 

• Sensibilizar, divul-

gar informações e 

• Realizar palestra 

e/ou atendimento 

• Professor do AEE 

com os demais 

• Durante as reu-

niões coletivas 

• Serão realizados 

encontros virtuais 
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deficiência, transtorno glo-

bal do desenvolvimento, in-

dependentemente da idade, 

na Instituição de Ensino 

onde se encontram matricu-

lados. 

• Promover a articulação pe-

dagógica, envolvendo o 

atendimento na Instituição 

de ensino na modalidade da 

educação especial na pers-

pectiva da educação inclu-

siva. 

• Garantir atendimento edu-

cacional especializado em 

salas de recursos multifunci-

onais, generalista, na forma 

complementar, a todos os 

educandos com deficiência, 

transtorno global do desen-

volvimento matriculados na 

Instituição Ensino. 

orientar as famílias, 

professores e servi-

dores sobre as 

NEE’s atendidas 

pela instituição. 

• Assegurar por meio 

de práticas pedagó-

gicas remotas dire-

cionadas a cada 

ANEE o comple-

mento à formação 

do mesmo com vis-

tas à autonomia, au-

tocuidado e aquisi-

ção de conheci-

mento acadêmico 

relevante para a sé-

rie em que se en-

contra no ambiente 

virtual;  

• Garantir em meio ao 

ensino remoto o 

individualizado de 

forma remota 

para tratar dos te-

mas: NEE’s estra-

tégias e procedi-

mentos para aten-

dimento em sala 

de aula virtual e 

material im-

presso; 

• Promover reuni-

ões, pelo Google 

Meet, com os pais 

dos ANEE’s para 

orientações sobre 

o desenvolvi-

mento, aprendiza-

gem e a dificul-

dade que os filhos 

apresentarem; 

• Realizar atendi-

mento 

professores re-

gentes e funcio-

nários da escola; 

• Professor do AEE 

com os pais dos 

alunos atendidos; 

Professor do 

AEE em parceria 

com a direção, 

coordenação pe-

dagógica, profes-

sores regentes, 

equipes e comu-

nidade escolar. 

semanais ou 

sempre que ne-

cessário realizar 

as intervenções. 

• Reuniões bi-

mestrais, pelo 

Google Meet; 

• Atendimentos 

diários pelo 

WhatsApp, sem-

pre que houver 

necessidade; 

• Postagens de 

atividades com-

plementares se-

manalmente; 

• Disponibilizar bi-

mestralmente, 

no Google Drive, 

as adequações 

curriculares para 

preenchimento 

com a Sala de 

Recursos e de-

mais Equipes di-

retivas para avali-

ação das ações, 

visando a melho-

ria do AEE; 

• Serão realizadas 

reuniões com os 

pais e/ou respon-

sáveis para ava-

liar o atendimento 

e colher suges-

tões visando a 

melhoria do AEE. 

. 
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• Garantir a acessibilidade 

aos educandos com defici-

ência e transtorno global do 

desenvolvimento por meio 

da adequação arquitetônica, 

da disponibilização de mate-

rial didático adequado e de 

recursos de tecnologia as-

sistiva informando à direção 

da escola a necessidade 

dos mesmos; 

• Acompanhar e monitorar a 

permanência e o desenvol-

vimento escolar dos edu-

candos com deficiência e 

transtorno global do desen-

volvimento.  

• Apoiar ações de enfrenta-

mento à discriminação, ao 

preconceito e à violência, vi-

sando ao estabelecimento 

de condições adequadas 

acesso às ativida-

des adaptadas se-

jam elas de forma 

virtual ou impressa 

para o pleno desen-

volvimento do edu-

cando; 

• Auxiliar os alunos 

e/ou responsáveis 

no acesso e manejo 

das atividades pos-

tadas na plataforma 

virtual; 

• Auxiliar os professo-

res quanto às adap-

tações das ativida-

des sejam elas, im-

pressos ou virtuais; 

• Manter uma comu-

nicação direta com 

a direção, OE e de-

mais setores 

educacional es-

pecializado aos 

ANEE’s com vis-

tas à complemen-

tação curricular 

específica através 

da postagem de 

atividades na 

Sala de Recursos 

virtual; 

• Realizar o atendi-

mento ao profes-

sor via Meet ou 

WhatsApp, como 

auxilio para pre-

enchimento de 

documentação 

necessária refe-

rente ao aluno e 

elaboração de ati-

vidades adapta-

das; 

pelos professo-

res; 

• Diariamente e 

em datas espe-

cíficas – Se-

mana da Cons-

cientização e 

Promoção da 

Educação Inclu-

siva aos ANEE’s 

(Lei Distrital nº 

5.714/2016) e 

no Dia Nacional 

de Luta das Pes-

soas com Defici-

ência (Lei nº 

11133/2005). 
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para o sucesso educacional 

dos educandos com defici-

ência e transtorno global do 

desenvolvimento em cola-

boração com as famílias e 

demais equipes escolares. 

• Propiciar recursos pedagó-

gicos para a continuidade da 

escolarização dos educan-

dos com deficiência na edu-

cação de jovens e adultos, 

de forma a assegurar e esti-

mular a educação, observa-

das suas necessidades ga-

rantindo a oferta do Atendi-

mento Educacional Especi-

alizado. 

• Estabelecer, por meio de 

parcerias, ações que promo-

vam o apoio e o acompa-

nhamento à família, além da 

continuidade do 

escolares sobre as 

demandas dos alu-

nos NEE’s; 

• Garantir ações que 

promovam o bem-

estar dos ANEE’S 

no espaço escolar 

visando o pleno de-

senvolvimento pe-

dagógico e assegu-

rar a socialização 

por meio da inclu-

são. 

 

 

 

 

• Comunicar e re-

ceber via Meet ou 

WhatsApp sobre 

as demandas dos 

alunos NEE’s; 

• Comunicar a dire-

ção sempre que 

houver necessi-

dade a falta de 

equipamentos de 

tecnologia, ade-

quação arquitetô-

nica e materiais 

didáticos para ga-

rantir o atendi-

mento ao aluno; 

Realizar ações in-

clusivas como pa-

lestras, roda de 

conversas, posta-

gens diversas en-

volvendo toda 
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atendimento ao estudante 

com necessidade especial 

na Instituição de Ensino. 

 

comunidade dire-

tiva, docente, dis-

cente e familiar. 
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PLANO DE AÇÃO – EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

Equipe: Coordenador e Equipe de Educadores Sociais Voluntário 

Projeto: Educação Integral 

OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONO-

GRAMA 

A Secretaria de 

Estado Extraordi-

nária para a Edu-

cação Integral 

tem como princi-

pal objetivo a im-

plantação de 

uma concepção 

de Educação In-

tegral, que com-

preenda não 

apenas a perma-

nência do aluno 

na instituição 

educacional, 

As ações da Educação 

Integral deverão contri-

buir para a diminuição 

dos indicadores de in-

sucesso escolar, tais 

como a reprovação, o 

abandono escolar e a 

evasão, contribuindo 

de forma efetiva para a 

regularização do fluxo 

escolar. Neste sentido, 

deverá contribuir para 

elevar a autoestima e a 

motivação da comuni-

dade escolar, em espe-

cial, dos estudantes.  

Projetos de Educação Mate-

mática,  língua portuguesa 

,cuja metodologia de ensino 

enfatize a resolução de pro-

blemas, com o objetivo de 

fortalecer, estimular e des-

mistificar a compreensão da 

matemática e os conteúdos 

tratados em sala de aula; II – 

ampliação das atividades de 

ensino da Língua Portuguesa 

com foco na Leitura, priori-

zando-se o letramento, no 

sentido de compreensão 

plena, apreciação e avalia-

ção do que se lê; III – 

A avaliação será 

feita durante o perí-

odo de desenvolvi-

mento do projeto 

através das ativida-

des desenvolvidas, 

da participação dos 

alunos nas ativida-

des propostas. 

Coordenador:  

CLEBIA FERREIRA 

DA CRUZ 

Educadores Sociais 

Voluntários: 

*período matutino:  

 

 

*Período vesper-

tino 

 

  Matutino 
 
Horários 
9:00 às 10:00 
10:00 às 10:30 
 Intervalo/Lanche 
10:30 às 11:30 
11:30 às 12:30 
 
   Vespertino    
 
Horários 
13:00 às 14:00 
14:00 às 14:30 
Intervalo/Lanche 
14:30 às 15:30 
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durante o dia 

todo, mas, tam-

bém, a realiza-

ção de atividades 

que possam re-

forçar e favorecer 

a aprendizagem, 

bem como de-

senvolver as 

competências 

inerentes ao de-

senvolvimento 

da cidadania. 

 

 

Outro eixo a ser perse-

guido pela Educação 

Integral é o da contri-

buição para a elevação 

dos indicadores de 

aprendizado dos estu-

dantes, gerando a pos-

sibilidade das crianças 

e jovens desenvolve-

rem talentos, habilida-

des e competências em 

áreas chaves para um 

bom desempenho no 

futuro. 

identificação de alunos anal-

fabetos para a promoção da 

alfabetização do estudante; 

IV – programação de ativida-

des de alfabetização, com 

fluência em leitura para os 

estudantes que estejam nos 

três primeiros anos do ensino 

fundamental; V – projetos de 

arte-cultura que possam ser 

desenvolvidos no âmbito da 

instituição educacional, e que 

priorizem a integração e 

transversalidade do cotidiano 

escolar e da comunidade 

onde está inserida; VI – ativi-

dades. 
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PLANO DE AÇÃO 2021 - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO 

 
OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇOES 
RESPONSÁVEIS CRONOGRA

MA 

*A Secretaria de 

Estado 

Extraordinária para 

a Educação Integral 

tem como principal 

objetivo a 

implantação de uma 

concepção de 

Educação Integral, 

que compreenda 

não apenas a 

permanência do 

aluno na instituição 

educacional, 

durante o dia todo, 

mas, também, a 

realização de 

atividades que 

*Outro eixo a ser 

perseguido pela 

Educação Integral 

é o da contribuição 

para a elevação 

dos indicadores de 

aprendizado dos 

estudantes, 

gerando a 

possibilidade das 

crianças e jovens 

desenvolverem 

talentos, 

habilidades e 

competências em 

áreas chaves para 

um bom 

*. O entendimento de que 

Educação Integral pressupõe turno 

único de ações educativas, 

procurando evitar o tratamento de 

contraturno ou turno contrário ou 

ainda, de atividades 

complementares; 

* A ampliação da jornada ou do 

tempo de permanência do aluno na 

escola deverá garantir uma 

Educação Integral que esteja em 

consonância com as Orientações 

Curriculares da SEEDF, uma vez 

que competências, habilidades e 

conteúdos oferecidos aos alunos 

devem ser contextualizados e 

integrados; 

A avaliação 

será feita durante o 

período de 

desenvolvimento 

do projeto através 

das atividades 

desenvolvidas, da 

participação dos 

alunos nas 

atividades 

propostas. 

 

*direçao 

pedagogica  

* direçao disciplinar  

* APAM  

* Conselho escolar  

* ao longo do 

ano de 2021  
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possam reforçar e 

favorecer a 

aprendizagem, bem 

como desenvolver 

as competências 

inerentes ao 

desenvolvimento da 

cidadania. 

 

desempenho no 

futuro.  

*Atividades 

esportivas e 

recreativas que 

procurem o reforço 

da integração 

entre os alunos e 

destes com a 

comunidade 

escolar, 

desenvolvendo 

atitudes e 

comportamentos 

saudáveis. 

 

*. A promoção e a implantação de 

metodologias de ensino, nas 

instituições educacionais, que 

privilegiem a criatividade, a 

reflexão, a clareza de métodos e 

procedimentos; 

* A disponibilidade de inúmeras 

experiências, as mais 

diversificadas possíveis e 

adequadas ao conteúdo a ser 

experimentado, refletido e 

confrontado com os conhecimentos 

que estudantes trazem de fora da 

escola, já incorporados; 

E. A aceitação das muitas formas 

de ensinar como parâmetro para a 

Educação Integral;  

 

PLANO DE AÇÃO 2021 

Equipe: Monitores Policiais da Polícia Militar do Distrito 

Projeto: Ordem Unida  
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OBJETIVOS METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁ-

VEIS 

CRONOGRAMA 

• Proporcionar aos alu-

nos, os meios de se 

apresentarem e de se 

deslocarem em per-

feita ordem, em todas 

as circunstâncias que 

forem necessárias; 

• Desenvolver o senti-

mento de coesão e os 

reflexos de obediência 

consciente, como fa-

tores preponderantes 

na formação do aluno; 

• Exercitar uma verda-

deira escola de disci-

plina para que esta re-

flita na vida familiar do 

aluno;  

• Ministrar, no mí-

nimo, 2 instru-

ções mensais 

durante o ano le-

tivo de 2021; 

• Realizar formatu-

ras semanais 

com todos os 

alunos. 

A ordem unida será 

ministrada pelos mo-

nitores, conforme 

Planejamento Anual 

em Anexo, no mí-

nimo duas vezes por 

mês, para cada 

turma. Esta atividade 

será desenvolvida 

em sala de aula e no 

pátio da escola. Po-

derá ser ministrada 

no turno regular das 

aulas, durante au-

sência de professo-

res e no contra turno. 

Terá como base o 

Manual de Ordem 

Unida dos CCMDFs 

Devolutiva oral e 

principalmente prá-

tica dos comandos 

ensinados. 

 

Através de apresen-

tações em público. 

Monitores da 

Gestão Discipli-

nar 

1º BIMESTRE 

• Comandos básicos em 
Ordem Unida e sinais 
de respeito. 

• Do Procedimento em 

sala de aula. 

• Apresentação individual 
e atribuições do Chefe 
de Turma e Subchefe, 

 

2º BIMESTRE 

• Deslocamento de tropa. 

• Desfile. 
 

 

 

3º BIMESTRE 

• Deslocamento de tropa. 

• Desfile. 
 

4º BIMESTRE 

• Deslocamento de tropa. 

• Desfile. 
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• Possibilitar, conse-

quentemente, que os 

alunos se apresentem 

em público;  

• Trabalhar noções de 

lateralidade, coorde-

nação motora e orien-

tação espacial; 

• Exercitar o ouvir e fa-

lar em público. 

aprovado pelo Cen-

tro de Políticas Públi-

cas da PMDF. 
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PLANO DE AÇÃO 2021 

Equipe: Monitores Policiais da Polícia Militar do Distrito 

Projeto: Oficina de Fotografia 

OBJETIVOS META AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁ-

VEIS 

CRONOGRAMA 

• Introduzir o par-

ticipante na arte 

da fotografia. 

• Fornecer os co-

nhecimentos 

básicos neces-

sários à produ-

ção de imagens 

intencionais que 

comunicam e 

expressam.  

 

• Ministrar 

20 aulas 

durante o 

primeiro 

semestre 

de 2021; 

 

As aulas são priori-

tariamente práticas, 

contudo, o conteúdo 

teórico é essencial 

ao entendimento e 

aplicação das técni-

cas de fotografia ini-

cialmente utilizando 

o próprio celular, 

para só depois partir 

para o equipamento 

profissional forne-

cido pela SSP. O 

aluno será direcio-

nado à reflexão 

sempre que 

Avaliação Qualitativa: 

Serão realizadas aná-

lises diárias no que 

diz respeito à aplica-

ção das 

Técnicas aprendidas 

durante as atividades 

práticas, apenas o es-

forço e tentar desen-

volver a técnica será 

considerado válido 

como ponto positivo. 

Produção das ativida-

des extras (pesquisas 

SIMONE 

BORGES da 

SSP-DF 

ENCONTROS CONTEÚDO 

Aula 1 

Sensibilização do olhar: Bate papo sobre fo-

tografia (o que sabemos sobre fotografia? 

Fotografia fala? O que ela nos diz, quem diz 

através dela?) 

Aula 2 

Sensibilização do olhar: A imagem fala – Exi-

bição de documentário 

Análise de fotografias extraídas da internet. 

Para que serve uma fotografia? 

Aula 3 

 

Sensibilização do olhar: O assunto da ima-

gem, composição: enquadramentos e pla-

nos. 
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oportuno uma vez 

que a fotografia 

como linguagem 

pode ser utilizada 

para desenvolver te-

mas e motivar deba-

tes. No desenrolar 

da oficina será esco-

lhido um tema a ser 

trabalhado com os 

alunos, pode ser vi-

olência doméstica, 

violência escolar, 

auto estima ou outro 

tema que seja rele-

vante para aquele 

grupo. Ao fotogra-

far, o aluno deverá 

ter em mente o que 

pretende comunicar 

e, ao observar as fo-

tografias dos 

e exercícios). A parti-

cipação oral também 

será levada em conta. 

Exercício prático 

Aula 4 

Análise das fotografias do exercício prático 

Regra dos Terços 

Exercício prático 

Aula 5 

Composição: o movimento estático 

Análise das fotografias do exercício prático 

Aula 6 

Composição: Contra luz, Uso do Flash, Uso 

da luz natural, 

Análise das fotografias 

Aula 7 

Equipamento profissional: A máquina foto-

grafia – flash. Diafragma e 

obturador 

Exercício prático de experimentação 

Aula 8 

ISO – O que é e como utilizar 

Recapitulação das aulas anteriores 

Exercício prático de experimentação 

Análise das fotografias do exercício prático 
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colegas será convi-

dado também a tra-

duzir o que está “es-

crito” naquela foto-

grafia. Também 

será mostrado aos 

participantes as 

possibilidades pro-

fissionais dentro 

deste ramo da foto-

grafia seja como ati-

vidade artística ou 

comercial. 

 

 

Aula 9 

Fotógrafos famosos: perfil, intencionalidade, 

estilo 

(Henri-Carter, Sebastião Salgado, Claudia 

Regina, outros) 

Exercício com P&B 

Aula 10 

História da fotografia 

Exercício de técnicas-estéticas de época 

Aula 11 

História da fotografia 

Exercício: eu quero contar a minha história 

Aula 12 

As cores na fotografia 

Atividade prática de experimentação 

Aula 13 

Visita a exposição de fotografia na cidade ou 

cinema (listado como sugestão 

de atividade ajustar com a escola, pais e res-

ponsáveis) 

Podendo ser substituído por exibição de 

filme temático envolvendo a 
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fotografia com debate posterior. 

Aula 14 

Gêneros da fotografia: fotojornalismo, gra-

fismo, retrato, etc. 

Aula 15 

Fotografia de estúdio – iluminação para es-

túdio 

Aula 16 

Fotografia de estúdio – iluminação para es-

túdio 

Aula 17 

Proposta de trabalho coletivo para exposi-

ção local. Exercício: Eu quero contar a minha 

história 

Motivacional: exibição de filme de ficção ou 

documentário 

Aula 18 

Exercício: Eu quero contar a minha história 

Motivacional: Exibição de TED “superação 

de obstáculos” 

Preparação da exposição 

Aula 19 
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Exercício: Eu quero contar a minha história 

Análise e seleção das fotografias 

Aula 20 

Exercício: Eu quero contar a minha história 

Análise e seleção das fotografias 

Preparação da exposição 
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PLANO DE AÇÃO 2021 

Equipe: Monitores Policiais da Polícia Militar do Distrito 

Projeto: Oficina de Pintura em tela  

OBJETIVOS META AÇÕES AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• Introduzir o partici-

pante na arte da pin-

tura em tela. 

• Fornecer os conheci-

mentos básicos neces-

sários à pintura em 

tela. 

• Estimular o bombarde-

amento de ideias e ex-

ploração do abstracio-

nismo e realismo. 

• Explorar outras técni-

cas de pintura em ela. 

 

• Ministrar 20 

aulas durante o 

primeiro se-

mestre de 

2021; 

 

As aulas serão ex-

positivas e por meio 

de bombardea-

mento de ideias e 

exploração do abs-

tracionismo, rea-

lismo e exploração 

de outras técnicas 

de pintura em ela. 

 

 

Avaliação Qualitativa: 

Será realizada uma 

análise diária do desen-

volvimento de artes, em 

relação à quantidade de 

tentativas e conclusão 

de pinturas e experi-

mentos, a participação 

oral também será le-

vada em conta. 

HERBET VALE da 

SSP-DF 

ENCONTROS CONTEÚDO 

Aula 1 

Conhecendo a turma, apresen-

tação do grupo e expondo 

método das aulas; 

Aula 2 

Identificando o perfil de turma 

quanto a percepção do traço 

individual, se abstrata ou figu-

rativa, aplicando exercício de 

imagens e atividades de coor-

denação motora; 

Aula 3 

Exercício de observação expe-

rimentação com o lápis e bor-

racha; 
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Aula 4 

Exercício de criação e explora-

ção de traço espontâneo; 

Aula 5 

Introdução à Linguagem Visual 

e seus elementos formais, 

como o ponto, linha e forma; e 

explorando os elementos vi-

suais como a superfície, tex-

tura, luz, transparência e cor; 

Aula 6 

Introdução aos Elementos 

compositivos da imagem: 

ritmo, contraste perspectiva e 

volume; 

Aula 7 

Noções dos movimentos artís-

ticos de vanguarda, cubismo 

e impressionismo e sua im-

portância para a arte contem-

porânea explicando e prati-

cando; 
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Aula 8 

 

Exercitando o desenho abs-

trato e elaboração de compo-

sições; 

Aula 9 

 

Exercitando o desenho abs-

trato e produzindo persona-

gens em estêncil vasado para 

pintura em spray; 

Aula 10 

 

Explicando a técnica do estên-

cil produzindo personagens, 

utilizando pintura abstrata; 

Aula 11 

 

Produzindo personagens, utili-

zando pintura abstrata; 

Aula 12 
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Produzindo personagens, utili-

zando pintura abstrata; 

Aula 13 

Realizando exercício de avali-

ação de avanços na aplicação 

da técnica de criação de ima-

gens; 

Aula 14 

Elaborando composições abs-

tratas de imagens sugeridas; 

Aula 15 

Exercitando o desenho de ob-

servação e finalização de 

fundo; 

Aula 16 

Apropriando-se da cultura local 

e de outros meios da produ-

ção artística por meio da mí-

dia; 

Aula 17 

Explorando outros espaços 

como museus e galerias; 
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Aula 18 

Produzindo releitura de ima-

gem a partir do contato de 

obras de artistas renomados; 

Aula 19 

Finalizando os trabalhos da 

turma; 

Aula 20 

Expondo os trabalhos realiza-

dos, despedida da turma com 

confraternização e troca de 

ilustrações. 
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PLANO DE AÇÃO 2021 

Equipe: Monitores Policiais da Polícia Militar do Distrito 

Projeto: Musicalização 

 

OBJETIVOS META AÇÕES AVALIAÇÃO 

DAS AÇÕES 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

• Apresentar a 

musicalização e 

a Banda Marcial 

aos discentes. 

• Formar crianças 

e adolescentes, 

no mundo da 

música, desen-

volvendo conví-

vio social, espí-

rito de grupo, a 

expansão de sua 

capacidade ar-

tístico-musical, 

disciplina, ritmo, 

• Formar, até dezembro 

de 2021, no mínimo, 50 

integrantes, capazes 

de executar marchas e 

dobrados. 

• Formar, até dezembro 

de 2021, no mínimo, 80 

integrantes, capazes 

de tocar instrumentos 

melódicos e percurti-

vos, utilizando compo-

nentes da arte cênica e 

a GRD (ginástica rít-

mica desportiva) para 

implementar 

As aulas serão exposi-

tivas e práticas, e 

acontecerão duas ve-

zes por semana, no 

CCMDF CED 308 do 

Recanto das Emas. 

 

Formação de BANDA 

MARCIAL com: 

 

• 1 Regente  

• 1 Coreógrafa  

• 1 Mór de Comando 

• 2 Portas Estandar-

tes 

• 3 Portas Bandeiras 

A avaliação será 

diária e realizada 

através da evolu-

ção dos integran-

tes. Esta análise 

caberá ao respon-

sável pelo projeto. 

 

 

Gestão Disciplinar. Ensaios duas vezes 

por semana, no contra 

turno, no CCMDF CED 

308 do Recanto das 

Emas, durante todo o 

ano letivo. 
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autocontrole 

emocional, ca-

pacidade audi-

tiva e cognitiva, 

gosto pela mú-

sica, profissão, 

dentre outras ha-

bilidades. 

• Representar o 

CCMDF CED 

308 em eventos, 

envolvendo cri-

anças e adoles-

centes para a ini-

ciação musical, 

o civismo e a ci-

dadania. 

• Desenvolver ofi-

cinas culturais 

de violão, canto, 

bateria montada, 

teclado e outras. 

movimentos e beleza 

ao espetáculo apresen-

tado.  

 

• 3 Guardas de 

Honra 

• 5 Balizas 

• 16 Corpos Coreo-

gráficos 

• 50 Corpos Musicais 
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PLANO DE AÇÃO 2021 

    Equipe: cantina  

OBJETIVO ES-

PECÍFICO  

METAS AÇÕES AVALIAÇÃO DA 

AÇÃO 

RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

Merenda escolar é 

de fundamental 

que os profissio-

nais orientem os 

estudantes da im-

portância da ali-

mentação para o 

desenvolvimento e 

manutenção da sa-

úde, incentivando a 

alimentação saudá-

vel e adequada a 

faixa etária  

 

 

• o emprego da ali-

mentação saudável 

e adequada, com-

preendendo o uso 

de alimentos varia-

dos, seguros, aten-

dendo as necessida-

des nutricionais dos 

alunos em conformi-

dade com a sua 

faixa etária e seu es-

tado de saúde; 

 

A alimentação é servida dia-

riamente, na forma de lan-

che rápido e almoço, forne-

cendo um cardápio variado 

de acordo com os gêneros 

alimentícios enviados pela 

Secretaria de Educação do 

Distrito Federal. A equipe 

responsável pela cocção 

dos alimentos é terceirizada 

através da empresa presta-

dora de serviços G&E. 

A avaliação se dá por 

meio de relatório especí-

fico, tanto quanto ao ser-

vidos de entrega de ali-

mentos quanto a quali-

dade de cada gênero ali-

mentício recebido, os ali-

mentos servidos aos alu-

nos são supervisionados 

pela equipe gestora diari-

amente. 

Todos os funcionários 

atendem bem as de-

mandas dos estudan-

tes, tanto quanto a dis-

tribuição dos alimentos, 

organização e controle 

de fornecimento, acom-

panhamento do con-

sumo dos alimentos. 

Recebimento de 

alimentos não pe-

recíveis a cada dois 

meses, recebimen-

tos de perecíveis é 

de forma semanal. 

Fornecimento de 

lanches e almoço 

aos estudantes é 

diário. 
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GESTÃO FINANCEIRA 

PLANO DE AÇÃO – PDAF 

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES   AVALIAÇAO DAS AÇÕES  RESPONSÁVEIS  CRONOGRAMA  

O PDAF tem como 

objetivo contribuir na 

realização do projeto 

pedagógico, 

administrativo e 

financeiro das 

Instituições 

Educacionais e das 

Coordenações 

Regionais de Ensino. 

Essa referida definição 

de porcentagens entre 

os recursos do PDAF 

destinados a Capital e 

Custeio, devem ser 

destinados 

exclusivamente ao 

*Os recursos do PDAF 

são destinados a dois 

tipos de despesas: 

Capital e Custeio. Nas 

despesas de Capital, os 

recursos devem ser 

utilizados para a 

aquisição de bens 

permanentes e na de 

Custeio, para 

manutenções em geral, 

serviços e bens de 

consumo. Quanto aos 

bens de Capital 

adquiridos, é 

imprescindível que se 

proceda de modo a 

 - Podem ser 

adquiridos os bens 

necessários ao 

funcionamento do 

CCM-DF/CED308, 

à exceção 

daqueles listados 

nas respectivas 

portarias do PDAF, 

como mobiliário, 

impressoras, etc, 

que são adquiridos 

previamente pela 

SE e devem ser 

solicitados sem 

ônus para a escola. 

No CCM-DF CED 

*O acompanhamento da 

utilização dos recursos do 

PDAF no CCM-DF CED 308 

será feito com base nas 

informações contidas em 

Relatórios-Síntese de 

Execução Quadrimestral – 

RSEQ, elaborados pela APAM 

e entregues até o primeiro dia 

útil subsequente aos meses de 

abril, agosto e dezembro, 

respectivamente, sendo 

analisados pelo foro 

representativo da respectiva 

comunidade escolar. Portanto, 

esse acompanhamento será 

feito quadrimestralmente. 

*direçao pedagogica  

* direçao disciplinar  

* APAM  

* Conselho escolar  

* ao longo do ano 

de 2021  
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apoio aos projetos 

pedagógicos, 

administrativos e 

financeiros do CCM-DF 

CED 308 e sua 

utilização observará as 

necessidades 

estabelecidas na Ata de 

Prioridades em 

conformidade com a 

legislação. A Ata de 

prioridades é um 

documento a ser 

preenchido e firmado 

entre o Conselho 

Escolar e a unidade 

executora do PDAF no 

CCM-DF/CED308, ou 

seja, A APAM. Nesse 

documento devem 

constar todas as 

necessidades de 

fazer com que todos 

venham a ser 

patrimoniados. 

*Muitas são as metas  

de aplicação do PDAF 

no CCMCED 308, tanto 

em termos de 

aquisições de bens de 

capital quanto em 

custeio já fomos 

atendidos, pois hoje a 

escola é diferente, 

existe uma 

configuração de escola 

com personalidade 

própria e atendida em 

noventa por cento de 

sua demanda. Neste 

ano, a soma de todos os 

valores, incluindo gás 

de cozinha, Educação 

Integral, Sala de 

308, de acordo com 

os levantamentos 

das necessidades 

de cada área, os 

recursos de Capital 

deverão ser 

destinados 

principalmente à 

aquisição de 

instrumentos 

musicais novos e 

equipamentos de 

amplificação e 

gravação de som. 

Custeio - 

Igualmente, as 

portarias do PDAF 

esclarecem quais 

são as 

possibilidades de 

aplicação dos 

recursos em 

*Após análise do foro 

representativo, a APAM deverá 

encaminhar o Relatório-

Síntese de Execução 

Quadrimestral – RSEQ à CRE 

PPC, para ratificação ou 

retificação do mesmo. 
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aquisição de Capital e 

de Custeio, de acordo 

com o Projeto Político 

Pedagógico da escola. 

Recursos e outros 

estão empenhados em 

R$ 149.122,50 (cento e 

quarenta e nove mil, 

cento e vinte e dois 

reais e cinquenta 

centavos). 

custeio. No CCM-

DF/CED308, os 

recursos de 

Custeio deverão 

ser destinados 

principalmente a 

serviços de 

manutenção 

corretiva e 

preventiva. 
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PLANO DE AÇÃO – DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 

 

Objetivos  Metas  Ações  Avaliaçao das açoes  Responsaveis  Cronograma  

*O programa 

engloba 

várias ações 

e objetiva a 

melhoria da 

infraestrutura 

física e 

pedagógica 

das escolas e 

o reforço da 

autogestão 

escolar nos 

planos 

financeiro, 

administrativo 

e didático, 

contribuindo 

para elevar os 

*Os recursos são transferidos 

independentemente da celebração 

de convênio ou instrumento 

congênere, de acordo com o 

número de alunos extraído do 

Censo Escolar do ano anterior ao 

do repasse. Além da manutenção 

do ensino fundamental, através do 

Programa Dinheiro Direto Na 

escola, Governo Federal repassa 

verba também às atividades 

complementar como Educação 

Integral, Programa de 

desenvolvimento da Educação 

PDE e Escola Acessível. Todos 

estes programas têm por 

finalidade fortalecer a autonomia 

da instituição Escolar, dando mais 

**O acompanhamento 

da utilização dos 

recursos do PDDE no 

CCM-DF/CED308 será 

feito com base nas 

informações contidas 

em Relatórios-Síntese 

de Execução 

Quadrimestral 

*inalidade fortalecer a 

autonomia da 

instituição Escolar, 

dando mais liberdade 

na aquisição de serviço 

e material credenciada 

as características 

próprias de cada região 

*O acompanhamento da 

utilização dos recursos do 

PDDE no CCM-DF/CED308 

será feito com base nas 

informações contidas em 

Relatórios-Síntese de 

Execução Quadrimestral – 

RSEQ, elaborados pela APAM 

e entregues até o primeiro dia 

útil subsequente aos meses 

de abril, agosto e dezembro, 

respectivamente, sendo 

analisados pelo foro 

representativo da respectiva 

comunidade escolar. Portanto, 

esse acompanhamento será 

feito quadrimestralmente. 

*direçao pedagogica  

* direçao disciplinar  

* APAM  

* Conselho escolar  

* ao longo do 

ano de 2021  
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índices de 

desempenho 

da educação 

básica.  

 

liberdade na aquisição de serviço 

e material credenciada as 

características próprias de cada 

região 

 *Após análise do foro 

representativo, a APAM 

deverá encaminhar o 

Relatório-Síntese de 

Execução Quadrimestral – 

RSEQ à CRE PPC, para 

ratificação ou retificação do 

mesmo. 
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GESTÃO ADMINISTRATIVA 

PLANO DE AÇÃO – SECRETARIA ESCOLAR 

OBJETIVOS  METAS  AÇÕES   AVALIAÇÃO DAS 

AÇÕES  

RESPONSÁ

VEIS  

CRONOGRAMA  

*Planejar, coordenar e super-

visionar as atividades da Se-

cretaria Escolar. 

*Atender alunos, pais e profes-

sores e Comunidade escolar, 

com presteza e eficiência. 

*Cumprir a legislação escolar vi-

gente do Regimento Escolar. 

*Assistir à Direção da Instituição 

de Ensino, em atividades téc-

nico-administrativa. 

*Organizar e manter atualizados 

os atos normativos (portarias, 

resoluções e pareceres) diretri-

zes educacionais, a coleção de 

*Cumprir com os objeti-

vos, prezando pela qua-

lidade dos serviços pres-

tados, contribuindo para 

o sucesso das ações ad-

ministrativo-pedagógi-

cas da Instituição de En-

sino. 

* Trabalhar conjunta-

mente com a Equipe 

Gestora e corpo peda-

gógico para minimizar 

as taxas de evasão e fo-

mentar a integração da 

Comunidade escolar 

tendo por escopo o al-

cance das metas 

*  Atendimento ao pú-

blico, para tratar de 

boletins, históricos es-

colares, notas e trans-

ferências  

* Atendimento as de-

mandas da SUPLAV. 

* Atendimento aos 

professores para tra-

tar de assuntos refe-

rentes a ieducar e es-

crituração de forma 

geral  

* trabalhar a estratégia 

de matrícula.  

* As avaliações 

das ações aconte-

cem nas reuniões 

da Gestão, assim 

como nas reuni-

ões com a Equipe 

Pedagógica, ao 

longo dos bimes-

tres de 2021.   

* Tatiana  

* Arilson  

Ao longo do ano letivo 

de 2021.  



 

256 

 

leis e outros documentos que 

diz respeito às atividades de-

senvolvidas pela Instituição de 

Ensino. 

*Emitir e assinar documentos 

escolares juntamente com dire-

tor, sendo ambos corresponsá-

veis pela verdade do fato esco-

lar. 

estabelecidas no Projeto 

Pedagógico. 

*Trabalhar para deixar 

atualizados documentos 

da vida escolar dos estu-

dantes afim de agilizar 

os processos de transfe-

rências, atualizações de 

históricos e escritura-

ções gerais referentes à 

vida escolar dos discen-

tes. 

*Dar despacho nos 

processos do SEI rela-

cionados a Secretaria 

Escolar. 

*Participar de reuni-

ões com a UNIPLAT 

para tratar de assun-

tos relacionados à Se-

cretaria. 

*Participar de reuni-

ões de pais, responsá-

veis e professores, 

para discutir assuntos 

referentes às rotinas 

acadêmicas. 
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14. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

         O acompanhamento da proposta pedagógica se dará em todos os momentos do planejamento das ações administrativas e pedagógicas, de 

forma coletiva com a comunidade escolar, onde serão apresentados resultados dos projetos e se necessário haverá ajuste adequando-o a realidade 

de cada ação. 

            Cabe à direção e a Coordenação Pedagógica da Escola a responsabilidade de articular e proporcionar momentos para reflexão e imple-

mentação do PP, seja nos encontros específicos com professores ou nos momentos que exigem a participação de toda a comunidade escolar. 

           A avaliação deve acontecer no final de cada semestre, envolvendo estudantes, professores, coordenação pedagógica e direção da escola. 

Para momentos de diálogo, reflexão e de avaliar todo o desenvolvimento do PP, utilizaremos as reuniões de pais do final de cada semestre e os 

dias letivos temáticos para acompanhar e redirecionar alguma mudança na Proposta Pedagógica caso necessário. para que em conjunto se chegue 

a uma educação de qualidade. 

        Estas são as premissas que orientarão os trabalhos ao longo do ano letivo de 2021 no CCM-DF/CED308, pois com a implantação da educação 

em ciclos no ano de 2019, o Projeto Político Pedagógico está em processo contínuo de construção e reformulação. Ocorreram reuniões específicas 

com a direção e o corpo docente para tratar, dentre outros aspectos: organização em ciclos, avaliação da aprendizagem, concepções teóricas que 

orientaram as práticas pedagógicas, função (missão) social da escola e organização curricular. Com os servidores de funções administrativas, a 

pauta se centrou nos planos de ação. Com os pais e estudantes houve uma reunião no 1º bimestre. Além disso, foram entregues 

questionários/formulários aos estudantes e aos pais, a fim de coletar dados que auxiliassem no diagnóstico da realidade escolar.  

Ressalta-se que, conforme a natureza própria do PPP e conforme o planejado pelo CCM-DF/CED308, ao longo do ano, o projeto passará 

por um processo de contínua reformulação e ajustes que possa atender as demanadas do calendario da SEDF, Com os dias tematicos , e datas 

comemorativas previtas no calendario de 2021 , todo o que estar previsto no calendario é antes discutido nas reuniões de equipe , depois tambem 

nas reuniões com os professores, onde todos  são sujeitos ativos no processo de construção e elaboração dos planos e propostas . 
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Atividades Pedagógicas Diversificadas Previstas no Calendário SEEDF 

Ação Objetivo Público Data Responsável 

Dia Letivo temático: 

remoto  

Escola e família em defesa da vida 

e da Educação: “O acolhimento em 

foco”  

Todos os alunos / matutino 

e vespertino  
13/03  

Professores e coordenação 

pedagógica 

Semana Distrital de 

Conscientização e 

Promoção da 

Educação Inclusiva  

Promover uma cultura de 

convivência com as diferenças. 

Conscientizar que tudo 

Todos os alunos / matutino 

e vespertino  

08/03 

a 

26/03 

Professores e coordenação 

pedagógica/ soe / sala de 

recursos  

Semana da 

Conscientização do 

Uso Sustentável da 

Água nas UE/SEEDF 

(Lei Distrital nº 

5.243/2013) 

Trabalhar a importância do uso 

sustentável da água para a 

sobrevivência de toda a 

humanidade, desenvolver um 

sentimento de responsabilidade de 

todos os alunos o tema da água. 

Todos os alunos / matutino 

e vespertino 
 

22/03 

a 

26/03 
 

Professores e coordenação 

pedagógica/ soe / sala de 

recursos  

Dia temático: remoto  
 

Escola: Combate a prevenção a 

Dengue  

Todos os alunos / matutino 

e vespertino  29/ 05 
 

Professores e coordenação 

pedagógica 
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Feira de Ciências local  
 

Despertar nos alunos o interesse 

pela produção e saber científico, 

através da construção de projetos 

de pesquisas no cotidiano escolar. 

Alunos matutino, vespertino  

Maio e 

junho 
 

Professores e coordenação 

pedagógica 
 

Semana da Educação 

Para a Vida (Lei nº 

11.998/2009) – 03 a 

07/05 
 

Trabalhar sobre a importância da 

cultura de paz nas escolas e na 

comunidade 

*A ideia de formar uma sociedade 

fundada sobre os princípios da não 

violência 

Todos os alunos / matutino 

e vespertino 

 
 

03/05 

a 

07/05 
 

Professores e coordenação 

pedagógica/ soe / sala de 

recursos  

Semana da Prevenção 

ao Uso de Drogas no 

DF (Lei Distrital nº 

1.433/1997) 

Trabalhar sobre importância do 

tema para os alunos e também 

para a comunidade. 

Todos os alunos / matutino 

e vespertino 

13/09 

a 

17/09 

Professores e coordenação 

pedagógica/ soe / sala de 

recursos 

Semana Distrital da 

Orientação 

Profissional/1° 

Emprego (Lei Distrital 

nº 5.953/2017) 

Trabalhar sobre importância do 

tema para os alunos e também 

para a comunidade. 
Todos os alunos / matutino 

e vespertino 

25/10 

a 

29/10 

Professores e coordenação 

pedagógica/ soe / sala de 

recursos 
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Semana Nacional do 

Livro e da Biblioteca 

(Decreto nº 

84.631/1980) 

Trabalhar sobre importância do 

tema para os alunos e também 

para a comunidade. 

Todos os alunos / matutino 

e vespertino 
 

23/10 

a 

29/10 
 

Professores e coordenação 

pedagógica/ soe / sala de 

recursos 

Dia temático:  
A programar 

Todos os alunos / matutino  23/10 
Professores e coordenação 

pedagógica 

Olimpíada Brasileira de 

Matemática 

Estimular o estudo da Matemática 

por meio da resolução de 

problemas que despertem o 

interesse e a curiosidade de 

professores e estudantes 

Todos os Alunos matutino, 

vespertino  
2° semestre  

Professores e coordenação 

pedagógica 

Jogos Interclasses 
 

Despertar e estimular o interesse 

pela prática esportiva e criar a 

interação entre os estudantes de 

todas as turmas e diferentes 

idades. 

Todos os Alunos matutino, 

vespertino 

2° semestre  
 

Professores de Educação 

Física 

Semana Maria da 

Penha (Lei Distrital nº 

6.325/2019) 

Trabalhar sobre importância do 

tema para os alunos e também 

para a comunidade. 
 

Todos os Alunos matutino, 

vespertino 

22/11 

a 

26/11 

Professores e coordenação 

pedagógica 
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15. PROJETOS  

Projeto: Semana de Educação para a Vida 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO DO PROJETO 

E NO PROJETO 

Semana de 

 Educação 

 para a  

 Vida 

• Conscientizar o aluno 

sobre a importância do “bem 

viver”, priorizando a 

formação de valores e ética, 

despertando o potencial de 

humanização de forma 

responsável e crítica. 

• Identificar a natureza dos 

focos que geram a violência. 

- Analisar junto ao grupo 

(alunos, professores, 

funcionários, pais e 

comunidade) a construção 

das relações interpessoais, 

desenvolvendo em conjunto 

medidas para a prevenção 

Diálogo, reflexão, elaboração 

do conjunto de regras para 

cada turma. - Trazer de casa 

ações práticas que promovem 

a PAZ 

 – gestos concretos: com a 

família, com os vizinhos, com a 

comunidade. - Listar as 

contribuições práticas que 

promovem a PAZ  

– gestos concretos: com os 

colegas, com os professores, 

com os funcionários e com as 

pessoas que circulam pela 

escola. JANELAS PARA A PAZ 

(cartazes, poemas,...). - 

*Coordenação 

pedagógica  

*Supervisão pedagógica  

*SOE  

 

Avaliação ao longo do processo 

de confecção do dos trabalhos . 

Avaliação final por após 

postagens das fotos e vídeos. E 

dos trabalhos  

A avaliação será realizada 

bimestralmente, com a 

participação de professores e 

alunos, procurando descrever e 

analisar os aspectos positivos e 

negativos do trabalho até então 

desenvolvido, com o intuito de 

diversificar as atividades para a 

consequente melhoria do 

Projeto. Para tanto, valer-se-á 
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da violência no cotidiano 

social. 

• Oportunizar momentos de 

busca, análise e ação-

reflexão-crescimento. - Criar 

estratégias que conduzam à 

vivência e atitudes 

cotidianas de paz.  

• Buscar alternativas de paz, 

com ações transformadoras 

da realidade, acerca da 

situação vivenciada no dia-

a-dia escolar, propondo à 

família, à comunidade 

escolar, e à sociedade uma 

nova visão frente à 

violência. 

 

Confecção de frases com 

PALAVRAS que contribuem 

para a Paz ( mundo e 

pombinhas com palavras) - 

Durante os jogos, sem juiz – 

cada um reconhecer os erros. - 

Durante a mateada: aproveitar 

para estreitar laços de 

amizade, diálogo, convívio, 

respeito, etc.  

- Caminhada pela paz – em 

conjunto com a comunidade de 

forma silenciosa, de branco, 

com faixas, cartazes, 

pombas... 

* atividades desenvolvidas 

através da plataforma Google 

sala de aulas  e por material 

impresso  

. 

dos seguintes instrumentos de 

avaliação. - Diálogos; - registro 

de observações; - questionários; 

- debates em grupos; - mudança 

de atitudes; - repensar 

atividades pré-estabelecidas; - 

participação e envolvimento. Ao 

utilizar o instrumento de 

avaliação do questionário, 

contar-se-á com a opinião da 

família acerca das atividades 

desenvolvidas uma vez que os 

educandos irão levá-lo para 

casa para respondê-lo. 



 

263 

 

 

PROJETO REFORÇO PARA O PAS E ENEM 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS 

AÇÕES 

RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO DO PRO-

JETO E NO PROJETO 

REFORÇO 

PARA O PAS 

E ENEM 

Oportunizar o amplo acesso dos 

Alunos a processos educativos de 

preparação para a prova do ENEM, 

PAS e Vestibulares, reforçando o 

papel de responsabilidade social da 

Escola como promotora da amplia-

ção do acesso ao Ensino superior 

nesta comunidade que é muito ca-

rente. 

Melhorar a preparação e os Índices 

de aprendizagens dos alunos do 

Ensino Médio do CCM CED 308 do 

Recanto das Emas com vistas ao 

acesso ao Ensino Superior. 

3 horas de Aulas 

por dia sendo 3 

dias por Semana 

no Contra turno, 

com professores 

voluntários no Au-

ditório da Escola. 

MILTON JOSÉ DA SILVA 

EMILIO CURI NETO 

CLÉBIA FERREIRA DA 

CRUZ 

MARCOS ANTÔNIO FARIA 

CLÉBIA CRUZ  

REGINA BRAGA 

PROFESSORES VOLUNTÁ-

RIOS 

Através da participação e ins-

crições dos Educandos nos 

processos de avaliações ex-

ternas e internas (simulados) 

podendo se destacar a inscri-

ção deles para participação 

na prova do Enem, PAS e nos 

Vestibulares, que se constitui 

em atitude estratégica para a 

ampliação do acesso ao en-

sino superior. 
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Projeto: Feira do Conhecimento 

 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEIS AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

 PROJETO 

Feira do  

Conhecimento 

• Aprender um novo conceito científico; 

• Desenvolver os poderes e habilidades do per-

sonagem baseado em conceitos científicos; 

• Desenvolver um personagem fictício e o seu 

traje (desenho); 

• Aprender sobre proporções corporais 

(tronco/membros), grupos musculares e esque-

leto (desenho); 

• Desenvolver capacidades físicas como: Força 

/ Velocidade / Agilidade / Equilíbrio / Flexibili-

dade / Resistência; 

• Aplicar uma narrativa que aborde correta-

mente as regras de regência nominal, verbal e 

a pontuação; 

• Adequar a tipologia textual (narração, descri-

ção, dissertação), vocabulário; 

• Aplicar uma narrativa que aborde correta-

mente vocabulário, interpretação de texto e uso 

de tradutores online; 

• Criar um personagem que utilize a língua in-

glesa ou espanhola; 

1º. Escolher um conceito científico. 

2º. Elaborar os poderes e habilida-

des do seu super-herói. 

3º. Fazer um desenho do figurino do 

seu super-herói. 

4º. Fazer uma biografia do seu su-

per-herói. O texto deve possuir o 

conceito científico utilizado, as habi-

lidades, os poderes, a descrição do 

herói e o contexto histórico do per-

sonagem. 

5º. Criar uma tirinha com o seu su-

per-herói em português. 

6º. Criar uma tirinha com o seu su-

per-herói em inglês/espanhol. 

 

Rafael da Silva 

 

Amanda Marinho 

Avaliação ao longo 

do processo de 

confecção do am-

biente e persona-

gens. 

Avaliação final por 

após postagens 

das fotos e vídeos. 
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• Criar uma ambientação, contexto histórico, 

cultural e cronológico de algum período; 

• Abordar assuntos sobre razão, proporção, 

porcentagem (9° ano e Ensino Médio); 

• Evidenciar o uso de formas geométricas no 

personagem ou na composição do cenário (7° 

e 8° anos). 
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PROJETO: TREINAMENTO PARA JEREM 

 
PROJETO  OBJETIVOS   PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL  
AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO  

 

Treinamento 

para JEREM 
 

 *    Compreender o esporte de um 

modo geral, como elemento de 

inclusão social; 

*     Participar de atividades 

competitivas, respeitando as regras e 

não discriminando os    colegas, 

suportando pequenas frustrações, 

(evitando atitudes violentas); 

 *       Desenvolver a inteligência 

emocional necessária ao bom 

convívio social, a partir de atividades 

de integração; 

 *  Refletir e avaliar seu próprio 

desempenho e dos demais, tendo 

como referência o esforço em si, e dos 

colegas no desenvolvimento 

*Objetivo geral de avaliar o grau de 

conhecimento dos alunos com relação às 

modalidades desenvolvidas bem como a 

promoção da interação social entre os 

alunos da escola. 

*Participar dos jogos escolares JEREM e 

JEDF  

*Melhorar o desempenho dos estudantes 

nas competições externas  

-Treinamento de futsal  

- treinamento de handebol  

- Treinamento de futsal 

- Treinamento de voleibol 
 

MILTON JOSE DA 

SILVA 

ROGERIO 

BARBOSA 

MARINHO 

ROGERIO 

PEREIRA 

TORRES 

DEIVID ARAUJO 

CHAGAS 

Professores de 

Educação Física 

 

Avaliação ao longo do 

processo de confecção 

do dos trabalhos e dos 

jogos  

Avaliação final por após 

postagens das fotos e 

vídeos. E dos trabalhos 

realizado nos jogos  

A avaliação será 

realizada 

bimestralmente, com a 

participação de 

professores e alunos, 

procurando descrever e 

analisar os aspectos 

positivos e negativos 
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participativo das modalidades 

esportivas; 

·    * Adotar atitudes de respeito 

mútuo, dignidade e solidariedade em 

situações de competitividade 

esportiva; 

 * Reconhecer-se como elemento 

integrante do ambiente, adotando 

hábitos saudáveis de higiene, 

alimentação e atividades corporais, 

relacionando-os com os efeitos a 

própria saúde e de recuperação, 

manutenção e melhoria da saúde 

coletiva. 

* Possibilitar atitudes não violentas 

através de práticas coletivas que 

desenvolvam a solidariedade. 

 *  Interagir e colocar na prática 

atividades que são desenvolvidas no 

cotidiano da Educação Física. 

 

do trabalho até então 

desenvolvido, com o 

intuito de diversificar 

as atividades para a 

consequente melhoria 

do Projeto. Reuniões 

pedagógicas  

*Reuniões com 

grupos de professores  

* fichas com opiniões 

dos alunos.  
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Projeto: Interclasse 

 

PROJETO  OBJETIVOS   PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 
RESPONSÁVEL  

AVALIAÇÃO DO 
PROJETO E NO 

PROJETO  

 

Projeto: 

Interclasse 
 

Objetivo geral de avaliar o grau de conhecimento 

dos alunos com relação às modalidades 

desenvolvidas bem como a promoção da 

interação social entre os alunos da escola. 

 * Compreender o esporte de um modo geral, 

como elemento de inclusão social; 

 * Participar de atividades competitivas, 

respeitando as regras e não discriminando 

os colegas, suportando pequenas frustrações, 

(evitando atitudes violentas); 

* Desenvolver a inteligência emocional 

necessária ao bom convívio social, a partir de 

atividades de integração; 

*  Refletir e avaliar seu próprio desempenho e 

dos demais, tendo como referência o esforço em 

Serão realizadas ações em 

conjunto, com o objetivo de 

envolver alunos, professores e 

funcionários, pais, comunidade em 

eventos, nos quais cada um se 

conscientize da importância de 

vivermos numa sociedade em que 

reine a paz e a harmonia,  

 -Jogos de futsal entre classes; 

- jogos de queimada entre classes. 

- Jogos de handebol entre classes 

-Jogos de basquetebol entre 

classes 

-Jogos de tênis de mesa entre 

classes 

MILTON JOSE DA 
SILVA 

ROGERIO 
BARBOSA 
MARINHO 

ROGERIO 
PEREIRA TORRES 

DEIVID ARAUJO 
CHAGAS 

Professores de 

Educação Física 

 

 

Avaliação ao longo do 
processo de confecção 
do dos trabalhos e dos 
jogos  

Avaliação final por após 
postagens das fotos e 
vídeos. E dos trabalhos 
realizado nos jogos  

A avaliação será 

realizada 
bimestralmente, com a 
participação de 
professores e alunos, 
procurando descrever e 
analisar os aspectos 
positivos e negativos do 
trabalho até então 
desenvolvido, com o 
intuito de diversificar as 
atividades para a 
consequente melhoria do 
Projeto. Reuniões 
pedagógicas  

*Reuniões com 
grupos de 
professores  
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si, e dos colegas no desenvolvimento 

participativo das modalidades esportivas; 

 *  Adotar atitudes de respeito mútuo, dignidade 

e solidariedade em situações de competitividade 

esportiva;  

* Reconhecer-se como elemento integrante do 

ambiente, adotando hábitos saudáveis de 

higiene, alimentação e atividades corporais, 

relacionando-os com os efeitos a própria saúde 

e de recuperação, manutenção e melhoria da 

saúde coletiva. 

 *   Possibilitar atitudes não violentas através de 

práticas coletivas que desenvolvam a 

solidariedade. 

 *  Interagir e colocar na prática atividades que 

são desenvolvidas no cotidiano da Educação 

Física. 

-Jogos de xadrez entre classes 

 

* fichas com 
opiniões dos 
alunos  
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Projeto Leitura e Produção de Texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 
 
 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS AÇÕES PROFESSOR 

RESPONSÁVEL 

AVALIAÇÃO DO PROJETO E 

NO PROJETO 

Leitura e 

Produção 

de Texto 

Incentivar nos alunos o há-

bito da leitura, interpreta-

ção e produção de textos 

com vistas a melhorar o 

desempenho global des-

tes, pois se sabe que a de-

ficiência na interpretação 

de textos traz dificuldades 

nas demais disciplinas 

Promover a leitura de 2 (dois) 

títulos por bimestre. Com 

base na leitura identificar as-

pectos textuais dos livros, 

produzir textos através da lei-

tura realizada e trabalhar os 

conteúdos do bimestre em 

contexto com a temática e 

textos dos livros 

Professores de 

Português 

A avaliação será feita durante o perí-

odo de desenvolvimento do projeto 

através das atividades desenvolvi-

das, da participação dos alunos nas 

atividades propostas 
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Projeto: Aproveitamento de água da chuva 

PROJETO OBJETIVOS PRINCIPAIS 

AÇÕES 

RESPONSÁ-

VEIS 

AVALIAÇÃO DO 

PROJETO E NO 

PROJETO 

Aproveitamento 

de água da chuva 

Durante os anos temos acompanhado o constante aumento 

populacional dos grandes centros urbanos, mas na direção 

contrária anda há falta de investimentos em infraestrutura para 

água, no que tange ao abastecimento. A consequência disso 

tem sido, cada vez mais constantes, crises hídricas causadas 

pelo alto consumo e baixa disponibilidade do recurso. Por isso, 

a água é um tema que deve ser amplamente discutido.  A 

chuva é um recurso natural de nosso alcance 

que nos permite dispor de uma reserva de água de ótima qua-

lidade para destinar à rega de jardins, e lavagem de piso e 

outros espaços. 

Tendo em vista o longo período de seca em Brasília – DF e o 

problema de escassez de água que assola essa cidade tor-

nou-se mais do que necessário tomarmos medidas que previ-

nam nossa comunidade escolar de uma falta maior de água e 

possíveis períodos sem aulas por conta desse problema. 

Nesse contexto foi elaborado com os alunos um projeto de 

Coletar a água por 

meio de calhas e 

caixa d’água e usar 

na limpeza dos pisos 

da escola 

Professores de 

Ciências 
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aproveitamento de água da chuva para uso não potável no 

Centro Educacional 308 do Recanto das Emas. 

Contribuir para a diminuição da escassez de água;  

Conscientizar os alunos em relação ao consumo e des-

perdício de água;  

Aproveitar a água da chuva para lavagem do pátio da escola 

e irrigação da horta. 
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PROJETO CONSCIÊNCIA NEGRA 

PROJETO OBJETIVOS  PRINCIPAIS AÇOES  PROFESSSOR 

RESPONSÁ-

VEIS  

AVALIAÇAO DO PROJETO   

 

 

Consciência Negra 

 

 

 

Este projeto tem por obje-

tivo geral atender as Leis 

Federais 10.639/03 e 

11.645/08 que determinam 

que seja ensinada nas es-

colas brasileiras a História 

da África e a Cultura Afro-

brasileira e principalmente 

conhecer e reconhecer a 

importância dos povos afri-

canos na história do Brasil 

e a influência destes povos 

na história, cultura, religião, 

culinária e costumes brasi-

leiros. 

As metas para esse projeto 

são: 

O projeto será desenvolvido nas 

Colégio Cívico Militar CED  308 do 

Recanto das Emas, abrangendo o 

Ensino Fundamental e Ensino Mé-

dio, abordando a importância da 

data ao qual será trabalhada. 

Ao final de cada atividade os pro-

fessores deverão ter um momento 

de reflexão abordando temas que 

envolvam preconceito, racismo e 

discriminação. 

Além de proporcionar um ambiente 

socioeducativo valorizando a cul-

tura negra. 

• Leituras de histórias africanas; 

• Amostragem de filmes (Exem-

plos: Mãos Talentosas, Um passo 

para a Liberdade, A Última 

Professores, alu-

nos, pais, funcio-

nários e Parcei-

ros da escola. 

 

Qualitativa: Será realizada uma 

análise diária do desenvolvi-

mento de trabalhos, em pro-

cesso assim como avaliação 

das ações e trabalhos dos alu-

nos, professores, e equipe ges-

tora e demais funcionários en-

volvidos, quanto a validade, a 

importância, a metodologia utili-

zada, o envolvimento de cada 

seguimento e o desenvolvi-

mento do projeto com espaço 

para críticas e sugestões. 
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• Aplicar as Leis 10.639/03 

e 11.645/08.  

                            •Discer-

nir sobre as principais da-

tas do calendário afro-bra-

sileiro,           

                              •Conhe-

cer a história da África e 

dos povos escravizados no 

Brasil; 

1• Reconhecer a importân-

cia dos povos tradicionais 

(negros e índios) na histó-

ria, cultura, religião, culiná-

ria e costumes brasileiros; 

2 • Conhecer pratos típicos 

da culinária africana e afro-

brasileira; 

3 • Conhecer o credo popu-

lar africano;                    

4 • Difundir a paz e tolerân-

cia entre os povos; 

abolição, 12 anos de Escravidão, 

O Selma uma luta pela igualdade, 

Estrelas além do Tempo, Histórias 

cruzadas (2012), Que horas ela 

volta (2015), Django Livre (2012) A 

13ª Emenda (2016), entre outros. 

 • Produção textual sobre a valori-

zação da pessoa negra, da inclusão 

social, da discriminação, do precon-

ceito, do racismo, etc. • Produção 

de frases, poemas e textos literá-

rios; 

 • Pesquisa sobre instrumentos mu-

sicais; 

 • Aprender e apresentar canções, 

melodias com temas africanizados; 

  

 • Calcular estimativas da popula-

ção negra no Brasil;( e países que 

mais enviaram africanos para o 

Brasil. 
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5 • Promover a importância 

de uma convivência paci-

fica;   

 

 

 

 • Conhecer o conceito de qui-

lombo, quilombola, mocambo, al-

deia, tribo e etc. 

Conhecer a fauna e a flora típica do 

continente africano, e a seme-

lhança com o território brasileiro;  

• Conceituar a capoeira, desta-

cando seus principais mestres e 

gingados; 

 • Conhecer a estrutura dos nomes 

de origem africana;  

• Conhecer a biografia das princi-

pais personalidades negras; 

 • Pesquisar e refletir sobre termos 

usados na língua portuguesa, que 

possuam conteúdo racista, precon-

ceituoso ou discriminatório; 
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PLANO DE AÇÃO – Coordenação Pedagógica 

Equipe: Coordenadores 

Objetivo Geral: Oportunizar aos educadores e educandos a construção coletiva de conhecimentos científicos e culturais, utilizando o 

regimento escolar, tendo como suporte a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) do Ministério da Educação para a formação de cida-

dãos comprometidos, empreendedores, responsáveis e conscientes do seu papel na sociedade com ações que: possibilitem ao aluno 

posicionar-se de maneira crítica, responsável e empreendedora nas diferentes situações sociais, desenvolvendo de forma equilibrada sua 

autoestima, valorizando os talentos pessoais e a criatividade para agir com persistência na busca do conhecimento;  utilizem de situações 

do cotidiano do educando, a fim de gerar discussões e dar informações por meio dos temas transversais que promovam a formação de 

pessoas aptas a construir sua própria cidadania; estabeleçam a unidade do saber e do fazer por meio de uma prática interdisciplinar que 

percorra um caminho oposto à fragmentação do conhecimento; promovam a consciência cívica, ecológica, ético e o conhecimento cientí-

fico tecnológico para atuar num mundo cada vez mais globalizado 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO /METAS AÇÕES 
AVALIAÇÃO DA 

AÇÃO 
RESPONSÁVEIS CRONOGRAMA 

*Vivenciar na escola as datas comemorativas de 

acordo com o calendário anual. 

*Redirecionar as aulas-atividades do professor 

com trabalho em conjunto identificando turmas 

  Reuniões  

  Coletivas 

 

Avaliação for-

mativa 

Ao final de cada pro-

jeto 

Resultado Bimestral 

 

 

Aprovação 

Equipe pedagógica. 

 

 

Dia do deficiente; 

Feira cultural; Dia dos 

deficientes; Consciên-

cia Negra; Natal Soli-

dário. 

Coletiva 
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com baixo rendimento e a necessidade de inter-

venção pedagógica 

*Orientar Conselhos de classe trazendo como  

 foco o aluno que está apresentando dificuldades 

ou problemas que prejudicam a sua aprendiza-

gem. 

*Definir o perfil a ser alcançado pelos alunos de 

cada bloco de aprendizagem. 

*Monitorar o planejamento e registro de au-

las apresentado por cada docente. 

*Reunir semanalmente professores para discutir 

medidas para melhorar o desempenho do aluno. 

*Promover Feira de Conhecimento. 

*Estimular atividades que viabilizem a pratica de 

leitura e pesquisas 

*Promover um processo de avaliação continuo e 

permanente na escola. 

*Utilizar os erros nas avaliações gerais para repla-

nejar novos métodos de ensino-aprendizagem. 

 

 

Dia temático 

 

Avaliação  

diagnostica 

 

Coletivas 

 

 

Coletivas 

 

 

Projeto  

Projeto 

 

Formação 

Coletivas 

 

Evento  

 

Aprovação  

 

Planos de aula  

 

 

 

 

 

Pautas  

 

 

Exposições 

Exposições  

 

 

Recuperação continu-

ada 

 

Palestras ou rodas de 

conversas  

 

A se confirmar 

Coletivas 

 

Coletivas  

Coletivas 

 

Projeto 

 

Projeto  

Regulamente  

Coletivas 
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*Premiar com medalhas e certificados alunos e 

professores padrão no final do ano letivo. 

* Promover encontros pedagógicos com coorde-

nadores e professores. 

* Atualizar o Projeto Político Pedagógico. 

* Entrega em tempo hábil os diários de 

classe oportunizando a atualização com antece-

dência dos mesmos. 

*  Realizar Palestras   nas escolas   com o in-

tuito   de trazer a família para e escola. 

*Frisar a importância da realização de reuniões de 

pais e mestres nas escolas. 

 

 

Coletivas  

 

Coletivas   

 

Planejamento  

Currículo 

 

 

Formação 

Projeto 

 

Evento 

 

Formação 
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