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A razão pedagógica, a razão didática, está associada à aprendizagem do pensar, isto é, a 

ajudar os alunos se constituírem como sujeitos pensantes, capazes de pensar e lidar com 

conceitos, para argumentar, resolver problemas, para se defrontarem com dilemas e 

problemas da vida prática. Democracia na escola hoje, justiça social na educação, chama- 

se qualidade cognitiva e operativa do ensino. (LIBÂNEO, 2002, p.26) 
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Capítulo I 

 

 

Organização da Proposta Pedagógica 

 
O Projeto Político-Pedagógico aborda as seguintes temáticas: A organização do 

Trabalho Pedagógico em ciclos - fundamentação legal, pedagógica e sua implantação; o 

processo de construção do projeto e a mobilização da comunidade escolar para discussão 

e construção do mesmo; o diagnóstico da realidade escolar e contextual e dados da escola, 

etapas, fases, modalidades de ensino, programas e projetos específicos da escola e da 

SEE/DF; os anseios da comunidade escolar para o crescimento social e acadêmico dos 

educandos, complementados pela função social da escola; os objetivos do trabalho 

pedagógico; a historicidade e características da comunidade escolar e Coordenação 

Regional de Ensino do Recanto das Emas; os princípios orientadores das práticas 

pedagógicas, as concepções teóricas que fundamentam estas práticas e as concepções 

de avaliação do processo ensino e aprendizagem. Os planos de ações nos detalham as 

ações necessárias para alcançarmos os objetivos propostos. 

 
 

Apresentação da Proposta Pedagógica e seu processo de construção *OK 

 
 

A Proposta Pedagógica da instituição foi elaborada pela equipe de professores, pais, 

estudantes, servidores e gestão. Aborda o trabalho pedagógico da instituição para formar 

cidadãos críticos e conscientes de seus direitos e responsabilidades sociais, para uma 

melhor integração na sociedade enquanto sujeitos. Dessa forma, os estudantes 

contribuem com novos conhecimentos para a mudança social. Para tal construção, foram 

realizados momentos de discussões coletivas nas coordenações pedagógicas, reuniões 

com os pais e todos os segmentos escolares, em que, por meio de questionários, debates 

e palestras, os presentes, após fazerem o diagnóstico da atual situação do Centro de 

Ensino Fundamental 101, apontaram sugestões para a melhoria do processo de ensino e 

aprendizagem e para o crescimento acadêmico e social dos seus educandos. 
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O Projeto Político Pedagógico enfatiza a inclusão social, baseada nos PCN’S e na 

Lei n.° 9.394/96 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – a cooperação e o 

diálogo. Realiza adequações curriculares de pequeno e grande porte para estudantes 

atendidos pela Sala de Recursos, de acordo com a necessidade do educando. Será 

desenvolvida coletivamente e possibilita aos educandos sua participação ativa no 

processo de ensino e aprendizagem, trabalha projetos interdisciplinares que 

contemplem os Anos Iniciais, Anos Finais e a comunidade escolar, incluindo as 

adaptações necessárias. 

De acordo com a filosofia da Educação Pública do Distrito Federal, a Organização 

do Trabalho Pedagógico da Rede Pública de Ensino busca aprimorar práticas 

pedagógicas, com a participação ativa de professores e estudantes durante todo o ano 

letivo. 

Essas práticas pedagógicas passam pela inclusão social, cooperação, diálogo e 

exercem um papel fundamental na construção da aprendizagem. Temas estes que serão 

as bases de todos os projetos desenvolvidos na escola, a fim de complementar e atender 

aos anseios da comunidade escolar. Os conhecimentos das ciências, preparam o 

educando para o mundo, ampliam suas capacidades afetivas, físicas, éticas e cognitivas, 

além de sua compreensão do cotidiano e visão de mundo. 

O Centro de Ensino Fundamental 101 atende estudantes do 1º ao 9º ano e 

contempla a inclusão social, perfazendo um total aproximado de 950 estudantes, 

distribuídos em 37 turmas, três delas de classe especial. 

 
 

 

Contexto Social Local  

 
O Recanto das Emas, como toda cidade em desenvolvimento, vem apresentando 

mudanças que vão desde questões geográficas, socioeconômicas e até culturais. 

Segundo Carlos Dalvan, em seu estudo realizado em 2018, “A Região Administrativa 

Recanto das Emas (RA XV) foi criada em 28 de julho de 1993 pela Lei nº 510/93 e 

regulamentada pelo Decreto nº 15.046/93 para atender o programa de assentamento do 

Governo do Distrito Federal e erradicar, principalmente, as invasões localizadas na RA I 

– Brasília. 
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O nome da RA originou-se da associação entre um sítio arqueológico existente nas 

redondezas, designado por “Recanto”, e o arbusto “canela-de-ema”, muito comum 

naquela área. Antigos moradores contavam que havia na região uma grande quantidade 

de emas – espécie própria do cerrado e, diante do processo de ocupação rural e urbana, 

esses animais foram ficando cada vez mais raros e algumas aves teriam sido doadas ao 

Jardim Zoológico de Brasília. 

A RA XV está localizada a 25,8 Km da RA Brasília e limita-se ao norte com 

Samambaia, ao sul com o Gama, a leste com o Riacho Fundo II e a oeste com o Município 

Santo Antônio do Descoberto – Goiás. 

O Recanto das Emas hoje é formado por 59 quadras residenciais. Segundo os dados 

da PDAD 2015, a população urbana estimada no Recanto das Emas é de 

145.304 habitantes. A principal referência da cidade é o monumento das Emas, localizado 

na entrada do Recanto. A obra foi transformada em cartão postal por ser considerada 

também um patrimônio da cidade. 

O Recanto das Emas conta com belíssimas reservas naturais. Em 1996, por meio 

da lei 1.188 foi criado o Parque Ecológico e Vivencial do Recanto das Emas. Sua 

localização é na área delimitada pela chácara Aldeia da Paz, compreendendo a cabeceira 

do córrego Monjolo. No parque há duas cachoeiras, corredeiras, poços, paredões e 

nascentes. Essas características conferem grande valor paisagístico ao local, 

proporcionando à comunidade uma área destinada à conservação, visando à manutenção 

das espécies do cerrado e a garantia da qualidade dos recursos hídricos disponíveis, além 

da recreação e lazer em harmonia com a preservação do ecossistema da região. ” Texto 

extraído do site: http://www.recanto.df.gov.br. 

Segundo dados de 2017, o Recanto das Emas ocupa a sexta colocação como cidade 

mais populosa, onde 30% dos moradores trabalham no Plano Piloto. 

A violência está presente no dia a dia dos moradores e a cidade ocupou, em 2017, 

a primeira colocação no número de assaltos a pedestres e a terceira em assaltos a 

comércio, segundo dados da CODEPLAN. 

 

 

 

 

 

http://www.recanto.df.gov.br/
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Capítulo II 

 

Historicidade e características social, econômica e cultural da comunidade 

 

A instituição foi inaugurada em agosto de 1998 como Centro de Ensino de 1º Grau 

101, no governo do Senhor Cristóvam Buarque de Holanda, visando atender a demanda 

de estudantes residentes nesta Região Administrativa. O prédio foi utilizado primeiramente 

(no segundo semestre de 1997 e primeiro semestre de 1998) pela Escola Classe 102, 

visto que a mesma era construída em “lata” e estava sendo edificada nos moldes que se 

encontra atualmente. 

A Regional de Ensino responsável pela organização inicial da escola foi a da cidade 

do Gama, tendo trabalhado com empenho para concretizar a melhor qualidade 

educacional possível, visto que o funcionamento da escola era ansiosamente aguardado 

pela comunidade do Recanto das Emas. 

Como primeira gestora, a professora Iolete Ferreira da Silva foi responsável pela 

implementação gradual das Séries Finais do Ensino Fundamental, trabalhou inicialmente 

com turmas de 1ª a 5ª séries, foi implantado no ano de 1999 a 6ª série. Neste ano houve 

a efetivação do Projeto de Arborização da Escola, dirigido pelos professores das Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental. Iolete exerceu com êxito sua função até o início do ano 

letivo de 2001. 

A partir do ano 2000, todas as escolas do Recanto das Emas passaram a pertencer 

à Diretoria Regional de Ensino da cidade de Santa Maria, sendo implantada neste ano a 

7ª série. 

Depois de iniciado o ano letivo de 2001, houve a substituição da gestora pelo 

professor Flávio Aureliano Cardoso, e seu trabalho eficiente e eficaz se deu até o 

encerramento do ano letivo de 2002. 

Desde 2003 até a conclusão do ano letivo de 2013, esteve à frente da gestão escolar, 

a professora Isa Silva Barros, a princípio convidada e posteriormente eleita num 

processo de gestão democrática, garantindo o compromisso com a oferta de uma 

educação de qualidade. Nesse período, esta Unidade de Ensino passa a ser oficialmente 

uma escola inclusiva. No início de suas atividades foram ofertadas as séries iniciais do 

Ensino Fundamental e as séries finais foram implantadas gradativamente. 

A partir do ano de 2002 foi agregado o Ensino Médio e o atendimento aos estudantes 
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foi no período noturno, funcionando regularmente até o final do ano letivo de 2007. 

Ainda em 2006 foram incluídas na modulação as turmas de 3° período. Com a 

implementação do Ensino Fundamental de 9 anos nesta UPE em 2008, as referidas 

turmas passaram a ser denominadas como 1º ano do Bloco Inicial de Alfabetização. 

Em 2009, a escola deu início à Educação Integral, cujos projetos trabalhados foram: 
 

 Navegando na Educação, preparando os estudantes para lidar com as novas 

tecnologias, capacitando cidadãos; 

 Ler é Viver, o qual tem como objetivo estimular no educando o hábito da leitura, 

visando desenvolver a visão crítica da realidade que o cerca. 

Tais projetos foram desenvolvidos em horário contrário ao de aula, para atender 20 

estudantes em cada turno. Com a suspensão da Educação Integral, os projetos foram 

reformulados e passaram a ser utilizados em sala de aula pelos professores regentes. 

Depois de passar pelo processo de eleição democrática, o Professor Edney Soares 

e a Professora Natália da Conceição Nogueira Fernandes assumiram a Gestão desta 

Unidade de Ensino em 2014. Neste mesmo ano, o trabalho com a Educação Integral foi 

retomado com atividades complementares no turno contrário ao da aula dos estudantes. 

Atualmente as atividades da Educação Integral atendem 90 alunos no turno matutino e 

são desenvolvidas atividades como: capoeira, reforço escolar, português, matemática e 

informática. 

Em 2016 houve nova eleição para o mandato de três anos (2017-2018-2019) e a 

chapa vencedora foi a da Professora Isa Silva Barros e Janayna Carla Santos Peixoto. No 

ano de 2019, o Centro de Ensino Fundamental 101 contou com 18 turmas no turno 

matutino, sendo 6 turmas de sextos Anos, seis turmas de sétimos Anos, 3 turmas de 

oitavos Anos, duas turmas de nonos Anos e uma turma de Classe Especial TGD/TEA. 

No turno vespertino foram: 3 turmas de primeiros Anos, 3 turmas de segundos Anos, 4 

turmas de terceiros Anos, três turmas de quartos Anos, três turmas de quintos Anos e 

duas turmas de Classe Especial TGD/TEA. O CEF 101 do Recanto das Emas conta com 

uma Sala de Recursos Generalista de 1º Ano ao 9º Ano, uma Sala de Multimídia, um 

espaço destinado à Educação Integral, uma sala de Tecnologia/Robótica, uma Secretaria, 

uma Sala de Gestão, uma Sala de Professores, uma Sala de Servidores, uma Sala de 

Intervenção Pedagógica, uma sala de Leitura, uma sala de Orientação Educacional, uma 

Cantina com depósito de gêneros alimentícios, um depósito, quatro banheiros para 

estudantes, uma quadra poliesportiva coberta, um banheiro para estudantes especiais e 
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dois banheiros para professores. O quadro diretivo foi formado pelo Gestor Isa Silva 

Barros, a Vice-Gestora Janayna Carla Santos Peixoto, o Supervisor Paulo Roberto 

Cruz dos Santos e a Chefe de Secretaria Juelina Melania de Carvalho. Posteriormente 

completou a equipe a Supervisora Renata Santana da Silva. Esse grupo dirigiu a equipe 

de 93 funcionários do Centro de Ensino Fundamental 101 até 2019. 

Ao final de 2019 foram feitas novas eleições para diretor e vice-diretor e a chapa 

que obteve o aval da comunidade escolar para um mandato de dois anos (2020-2021) 

foi Paulo Roberto Cruz dos Santos como Diretor e Isa Silva Barros como Vice-diretora.  

Em 2020, o CEF 101 conta com 18 turmas no turno matutino, sendo 5 turmas de 

sextos Anos, 7 turmas de sétimos Anos, 2 turmas de oitavos Anos, 3 turmas de nonos 

Anos e 1 turma de Classe Especial TGD/TEA. No  turno vespertino são: 2 turmas de 

primeiros Anos, 3 turmas de segundos Anos, 4 turmas de terceiros Anos, 4 turmas de 

quartos Anos, 4 turmas de quintos Anos e três turmas de Classe Especial TGD/TEA. 

O CEF 101 do Recanto das Emas conta com uma Sala de Recursos Generalista de 1º 

Ano ao 9º Ano, uma Sala de multimídias/informática, um espaço destinado à Educação 

Integral, uma sala de Tecnologia/Robótica, uma biblioteca (reformada, ampliada e 

inaugurada em 2020), uma Secretaria, uma Sala de Gestão, uma Sala de Professores, 

uma Sala de Servidores, uma Sala de Intervenção Pedagógica, uma sala de Orientação 

Educacional, uma Cantina com depósito de gêneros alimentícios, um depósito, quatro 

banheiros para estudantes, uma quadra poliesportiva coberta, dois banheiros0 para 

estudantes especiais e dois banheiros para professores. O quadro diretivo é formado pelo 

Gestor Paulo Roberto Cruz dos Santos, a Vice-Gestora Isa Silva Barros, a 

Supervisora Pedagógica Janayna Carla Santos Peixoto, a Supervisora Administrativa 

Renata Santana da Silva e a Chefe de Secretaria Juelina Melania de Carvalho. Esse 

grupo dirige a equipe de 93 funcionários do Centro de Ensino Fundamental 101 até 2021. 

O quadro de colaboradores da Gestão é formado pelos Coordenadores de Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental Cristiane Barbosa Álvares e Rogério Furtado Magalhães, 

pelas Coordenadoras de Anos Finais do Ensino Fundamental Cláudia Cristina Brito de 

Matos e Adriana Cristina Santana Silva, e pela Coordenadora da Educação Integral: 

Natália da Conceição Nogueira Fernandes. 

São atendidos no CEF 101: 

 Matutino – Ensino Fundamental Anos Finais – 6º ao 9º Ano, Classe Especial 
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TGD/TEA  e Educação Integral Anos Iniciais; 

 Vespertino – Ensino Fundamental Anos Iniciais – 1º Ano do BIA ao 5º Ano e 

Classe Especial TGD/TEA. 

 
 

Dados de Identificação 

1. Dados da Coordenação Regional de Ensino 
 

Coordenação Regional de Ensino Recanto das Emas 

Endereço Completo Qd 203 

Telefone/Fax/E-mail 3901-2372 

Coordenador Leandro Freire Lima 

 
2. Dados da Instituição Escolar 

 

Nome da Escola Centro de Ensino Fundamental 101 

Endereço Completo Quadra 101 Conj. 10B Lote 1/2 - CEP: 72.610-970 

Telefone/Fax/E-mail (61) 3901-3349 ou 998764703 

Localização Zona Urbana 

Data de criação da Escola Mês de Agosto do ano de 1998 

Turno de Funcionamento Matutino / Vespertino 

Nível de Ensino Ofertado Educação Básica – 1º ao 9º ano 
 

 
 
 

Capítulo III 

Diagnóstico da realidade Escolar  * OK 

 

O Centro de Ensino Fundamental 101 atende a aproximadamente 950 educandos 

entre 6 e 16 anos, cursando do 1º ao 9º ano e Ensino Especial, distribuídos em 38 turmas. 

São estudantes oriundos da comunidade mais próxima, algumas quadras vizinhas, Riacho 

Fundo II e da comunidade Água Quente, que buscam uma educação de qualidade. O 

grupo de estudantes se encontra, em sua grande maioria, dentro da faixa etária esperada 

para cada ano e apresentam um decrescente número de ocorrências negativas desde 

2015, fazendo do CEF 101 um ambiente tranquilo e propício para a aprendizagem. A 
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comunidade amplia continuamente a compreensão da escola como espaço de 

desenvolvimento e evolução das aprendizagens, apoiando a escola no dia a dia, nos 

projetos e casos específicos sempre que convocados. 

O diagnóstico inicial foi elaborado com os dados oriundos do ano letivo de 2019 (por 

meio do censo escolar), e através de levantamento das potencialidades e estratégias que 

favorecem a construção de uma educação de qualidade. Ressaltamos que os dados 

coletados representam uma importante ferramenta para construção das intervenções a 

serem propostas, visando a constante melhoria na qualidade do ensino ofertado aos 

educandos.  

A realidade encontrada reflete uma movimentação elevada nos Anos Iniciais de 

alunos que são oriundos principalmente de outros Estados, que chegam ao CEF 101 e 

depois saem e, quando ficam, em sua maioria são alunos que apresentam defasagem 

nas aprendizagens e demandam grande atenção da escola.  

Quanto ao abandono e evasão, o CEF 101 tem números próximos a ZERO, mas 

ainda existe muita atenção para os casos esporádicos e principalmente para os 

recorrentes, onde a atuação da Escola e do Conselho Tutelar ainda não são suficientes 

para solucionar tal problema.  

O Centro de Ensino Fundamental 101 do Recanto das Emas segue o modelo de 

ciclos para as aprendizagens da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e, 

até o ano de 2017, ainda havia a seriação no segundo Bloco dos Anos Iniciais (4º e 5º 

anos) e nos Anos Finais (6º, 7º, 8º e 9º anos). Desse modo, os dados de aprovados e 

reprovados seguia uma determinada tendência, onde era trabalhado o regime de 

retenção nos 4ºs e 5ºs anos, retenção em todos os anos dos Anos Finais, com a 

possibilidade para os alunos que, após a recuperação final não alcançaram médias em 

até duas matérias, de fazer a dependência no próximo ano, limitado até o 8º ano. Em 

2018, tanto as turmas de Anos Iniciais quanto as de Anos Finais passaram a seguir o 

sistema de Ciclos e a retenção passou a acontecer no quinto ano, sétimo ano e nono ano. 

Deste modo, em 2018 o CEF 101 passou por um processo de adaptação e adoção de 

novas práticas que buscaram dar continuidade aos processos de aprendizagem nessa 

nova formatação. Diante disso, tivemos os nossos índices de desempenho estáveis em 

2018, porém em 2019 houve uma elevação nos índices de retenção, principalmente nas 

turmas de 7º Ano. Uma análise feita em conjunto com a comunidade escolar levou à 

conclusão de que hábitos inadequados adquiridos no ano anterior, falta de 
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acompanhamento familiar e dificuldade de comunicação com as famílias fizeram com que 

esses números de reprovados se elevassem. Segue o gráfico abaixo com os dados.  

 
 
Gráfico 1 

 

O gráfico 1 apresenta o percentual de alunos reprovados em 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. 

Fonte: Secretaria escolar do CEF 101. 

Diante dessa realidade, os professores com suas ações em sala de aula e fora dela, as 

equipes como o Serviço de Orientação Educacional, Serviço Especializado de Apoio às 

Aprendizagens, Sala de Recursos, Supervisão Pedagógica, Coordenação e Direção, estão 

mobilizados para garantir não só a melhoria dos índices, mas, acima de tudo, garantir as 

aprendizagens de todos os estudantes. Essa mobilização resultou na criação, manutenção e 

fortalecimento de projetos voltados para a recuperação das aprendizagens, acolhimento dos 

alunos que chegam de outras escolas/Estados e melhoria na comunicação com as famílias, 

fazendo uso de aplicativos, Instagram, Facebook, WhatsApp e YouTube, além do 

fortalecimento do processo formativo de avaliação e o apoio a projetos e iniciativas que 

contribuam para o ganho nas aprendizagens dos alunos.   

 

 
Capítulo IV  

 Função Social *OK  
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Tendo em vista o direito de todos à educação, as particularidades e a diversidade da 

comunidade escolar tais como contexto familiar, cultural e socioeconômico, o Centro de 

Ensino Fundamental 101 se propõe a oferecer mecanismos para que o educando se 

reconheça enquanto sujeito, efetivamente ativo, na produção do conhecimento 

historicamente construído, atualizado e inovador, em uma perspectiva de organização 

social e cultural. Isso porque a escola é, para a maioria das crianças e adolescentes do 

Recanto das Emas, um dos principais veículos sistematizador e organizador destes 

conhecimentos. 

Conforme os pressupostos teóricos da SEEDF, é missão da escola garantir a 

aprendizagem de todos os estudantes, complementar e atender aos anseios da 

comunidade escolar. 

Entende-se que é na escola onde todos desejam obter progressão diante dos 

conhecimentos construídos, com resultados que influenciam a vida dos cidadãos nela 

inseridos. 

São muitos os valores que contribuem para uma mudança qualitativa rumo ao 

processo de ensino e aprendizagem, dentre os quais destacamos: 

 Respeito; 

 Solidariedade; 

 Pluralidade; 

 Responsabilidade; 

 Coerência; 

 Integração; 

 Emancipação. 

Valores estes que consideramos indispensáveis para a formação do ser humano 

crítico, ético e, acima de tudo, consciente. 

 

Capítulo V 

Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas *OK 

 
 

A prática escolar e de ensino do Centro de Ensino Fundamental 101 está 

fundamentada em princípios epistemológicos, didático-pedagógicos, éticos e 

emancipatórios que envolvem o educando, elevam seu grau de conhecimento em todos os 
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níveis: cultural, social e intelectual. O trabalho dessa Instituição de Ensino não pode 

desconsiderar o contexto social, econômico e cultural dos estudantes, tendo suas práticas 

revisadas e harmonizadas às necessidades formativas dos mesmos. Os princípios 

orientadores desta instituição de ensino priorizaram a construção de um projeto 

educacional intencional, que visa contribuir para a democratização dos saberes, 

considera a pluralidade, diversidade e emancipação humana. A articulação dos saberes 

no desenvolvimento de processos educativos de qualidade propõe experiências 

significativas organizadas didaticamente numa experiência coletiva de colaboração. 

O trabalho pedagógico contempla as diretrizes e pressupostos teóricos da Educação 

Básica, caminha rumo a uma perspectiva de currículo integrado e busca vivenciar os 

princípios orientadores: teoria e prática, interdisciplinaridade, contextualização e 

flexibilização. 

Com base em princípios pedagógicos, éticos, políticos, sociais e morais, esta escola 

busca oferecer um ambiente que propicie ao educando oportunidades de construir 

        conhecimentos, valores e se tornar um cidadão atuante em uma sociedade em constante 

mudança. 

 

Capítulo VI  

Objetivo Geral *OK 

 
Desenvolver a formação integral do educando, estimular o desenvolvimento de 

capacidades científicas, culturais e tecnológicas com vistas à constituição de um cidadão 

crítico, criativo e que vivencie valores morais e éticos. 

 

Objetivos Específicos 

 
 

Os objetivos da Proposta Pedagógica do Centro de Ensino Fundamental 101 

fundamentam-se em estudos realizados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – n.º 9.394/96, no currículo de Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito 

Federal, nos Parâmetros Curriculares Nacionais e na lei nº 10.639/03 e 11.645/08. 

 Promover o desenvolvimento de capacidades cognitivas e sociais; 

 Elevar o desempenho acadêmico dos estudantes; 
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 Reconhecer fatores que determinem o índice de repetência e evasão escolar, 

para planejar ações interventivas; 

 Fortalecer a participação dos pais nas atividades pedagógicas realizadas pela 

Instituição de Ensino; 

 Propor ações que promovam a inclusão social, a cooperação e o diálogo, 

combatendo o bullying e a discriminação; 

 Propor ações de combate às diversas manifestações da violência escolar; 

 Conscientizar a comunidade escolar sobre a importância do Respeito em todas 

as relações sociais; 

 Reestruturar o intervalo de aula oferecido aos educandos (incluindo atividades 

monitoradas com caráter didático recreativo); 

 Democratizar o acesso à informática educativa (desenvolvendo o Currículo 

em Movimento através da tecnologia); 

 Capacitar os profissionais da área de educação, investindo nos espaços 

de coordenação pedagógica; 

 
 

Capítulo VII 
Concepções, práticas e estratégias de avaliação do processo de ensino e aprendizagem 

 
 

O CEF 101 segue as Diretrizes Avaliativas da SEEDF, utilizando a avaliação 

formativa e a auto avaliação como ferramentas prioritárias no processo de ensino e 

aprendizagem. Esta Unidade de Ensino participa de avaliações diagnósticas externas 

(Avaliação em Destaque - SEEDF) e em larga escala com foco no avanço das 

aprendizagens dos estudantes. O IDEB do Centro de Ensino Fundamental 101 que mede 

o índice de desenvolvimento da Educação Básica revelou, em 2017, o valor 5.3, mesmo 

tendo um número inferior a 100 alunos (mínimo para efeito estatístico), ficando abaixo da 

meta prevista de 5.6. 

A Provinha Brasil trata-se de um instrumento de avaliação aplicado no início e 

término do ano letivo, com a finalidade de auxiliar professores e gestores a monitorarem os 

processos de desenvolvimento da alfabetização oferecida na escola. Realizada em 2015 

com as turmas de 2º ano do Centro de Ensino Fundamental 101, apresenta na 1ª fase os 

seguintes resultados: sendo o nível 3 a meta prevista, 57,6% dos estudantes alcançaram-
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na em leitura e 89,2% alcançaram-na em matemática. Já na segunda fase, a meta 

antevista foi o nível 4, nela 68,3% dos educandos conseguiram obter sucesso em leitura 

e 88,0% conseguiram alcançar a meta em matemática. Não houve registro quantitativo 

para ANEE. A Prova Brasil, realizada pelos estudantes de 5º ano do Centro de Ensino 

Fundamental 101 em 2017, apresentou o resultado que segue: nos componentes 

curriculares Língua Portuguesa e Matemática, os alunos ficaram dentro do nível 04 na 

escala SAEB, que é nivelada do 01 até o nível 09, com 212.32/350 e 221.57/350, 

respectivamente. Os alunos dos 5º Anos obtiveram 6.5/10 pontos de nota padronizada 

em Português e Matemática, segundo a Prova Brasil. 

A ANA, Avaliação Nacional da Alfabetização, está direcionada para os estudantes 

do 3º ano do Ensino Fundamental. Seus indicadores vão contribuir com o processo de 

alfabetização na escola. Além da aplicação do teste de desempenho, a ANA propõe 

também uma análise das condições de escolaridade a fim de desenvolver saberes. 

Nessa avaliação, referente a 2014, o Centro de Ensino Fundamental 101 atingiu os 

seguintes números, tomando como meta ambicionada o nível 3: na área de leitura, 

58,83% dos educandos atingiram a meta prevista. Referente à escrita, 85,88% deles 

alcançaram a meta. Em matemática, 59,30% dos estudantes conquistaram a meta 

planejada. 

Em 2019, os alunos dos 5º e 9º anos realizaram a avaliação do SAEB (Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica) e o resultado foi o seguinte: nos Anos Iniciais, 

nossa Proficiência em Língua Portuguesa foi de 216,95 e em Matemática, 228,29. Em 

percentagem, a aprovação do 1º ao 5º anos foi de 89,6%. Separando em anos, 1º ano 

94,8%; 2º ano 100%; 3º ano 77,9%; 4º ano 98,5%; 5º ano 85,6%. Nos Anos Finais, nossa 

Proficiência em Língua Portuguesa foi de 276,83 e, em Matemática,  278,85. A aprovação, 

em percentual, do 6º ao 9º anos foi de 84,3%. Em anos, 6º ano 97,8%; 7º ano 62,8%, 8º 

ano 98,9%; 9º ano 88,2%. O IDEB, nos Anos Iniciais foi 5,7 e a meta 5,9, tendo uma 

variação de alta de 0,4 pontos de 2017 a 2019. Nos Anos Finais, atingimos 5,0, 

ultrapassando a meta de 4,8. 

No ano de 2019, o CEF 101 foi incluído no programa Escola que Queremos, da 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e muitos professores de Anos 

Iniciais e Finais participaram de formações específicas para a melhoria das aulas e 

práticas pedagógicas. Ainda nesse mesmo ano, houve a adesão ao projeto Aprova Brasil 

que visa propiciar, em 2020, uma intervenção direcionada para a competência leitora e a 
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competência matemática, visando a melhoria nas aprendizagens e consequentemente o 

aumento do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica).  

Tais medidas tratadas acima têm o objetivo de auxiliar o trabalho docente, dando 

suporte e ferramentas para potencializar o processo de ensino e aprendizagem.  

Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia – 1996, nos chama a atenção para o 

fato de sermos, entre os seres vivos, conscientes e capazes de intervir naquilo que nos 

cerca, não apenas pela capacidade de decodificação de símbolos, mas por sermos 

dotados de criticidade através da construção de uma cultura, sendo assim, o 

conhecimento é construção e não transferência. Nessa perspectiva, o professor deve se 

colocar como formador e não depositador para viabilizar a inclusão escolar e o diálogo 

como meio de inserção em que a escola comum seja modificada para ser capaz de acolher 

qualquer estudante e de propiciar-lhe uma educação de qualidade através da 

democratização de saberes. Todo educando pode vir a apresentar uma deficiência, seja 

ela física e/ou mental, permanente ou temporária. Pensando nisso, o conjunto de 

conhecimentos, recursos humanos e materiais didáticos continuarão atendendo, com 

ênfase, determinados grupos de estudantes. 

O professor deverá então, vincular suas ações cada vez mais à qualidade da relação 

pedagógica, de modo que a atenção especial se faça presente para todos os educandos, 

não só para os estudantes com deficiência. Deve também manter foco na Psicologia 

Histórico-Cultural, onde as ações pedagógicas favorecem o desenvolvimento do psiquismo 

e das capacidades humanas relacionadas ao processo de aprendizagem, à compreensão 

da educação como fenômeno de experiências significativas organizadas no trabalho 

escolar. 

O compromisso de um atendimento integral ao educando é uma meta básica de uma 

sociedade global que busca qualidade na educação para todos e, para alcançá-la, é 

fundamental enfrentarmos o desafio de fazer da escola um espaço aberto à diversidade, às 

complexidades humanas e aos conhecimentos historicamente construídos pela 

humanidade. Enfatiza-se os princípios éticos da autonomia, responsabilidade e respeito 

humano, os quais são valorizados na prática pedagógica como norteadores que 

favorecem a formação do cidadão e sua emancipação previstas pela Pedagogia Histórico-

Crítica. Maria Cristina Petenucci em seu estudo: Desvelando a Pedagogia Histórico-

Crítica diz que: “A concepção da Pedagogia Histórico-Crítica nasceu das necessidades 

postas pela prática de muitos educadores, pois as pedagogias tradicionais, nova e 
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tecnicista não apresentavam características historicizadoras; faltava-lhes a consciência 

dos condicionantes histórico sociais da educação (SAVIANI, 2007). Portanto, é na 

realidade escolar que se enraíza essa proposta pedagógica. Buscamos uma pedagogia 

que fizesse da escola uma instituição capaz de viabilizar as condições de transmissão-

assimilação do saber sistematizado, dosando-o, sequenciando-o de maneira que a 

criança passasse a dominá-lo, através das relações pedagógicas determinadas, que 

cumpra a função específica de socializar o saber historicamente elaborado. Neste 

contexto, Saviani desenvolveu a Pedagogia Histórico-Crítica, que se empenha na defesa 

da especificidade da escola. Esta Pedagogia objetiva resgatar a importância da escola e 

reorganizar o processo educativo, enfatizando o problema do saber sistematizado, a partir 

do qual se define a especificidade do saber escolar. Esta teoria evidencia um método 

diferenciado de trabalho, especificando-se por passos que são imprescindíveis para o 

desenvolvimento do educando. O método de ensino visa estimular a atividade e a 

iniciativa do professor; favorecer o diálogo dos alunos entre si e com o professor, mas 

sem deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente; levar em conta 

os interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, 

mas sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação e 

gradação para efeitos do processo de transmissão-assimilação dos conteúdos cognitivos. 

Esse método deve fazer a vinculação entre educação e sociedade, onde professores e 

alunos são tomados como agentes sociais (SAVIANI, 2007). De acordo com Saviani 

(2007), os cinco passos para o desenvolvimento do seu método são os seguintes: 

Primeiro passo: (Prática Social), é o ponto de partida; este é comum a professor e alunos, 

porém seus posicionamentos são diferenciados, pois são agentes sociais diferentes. 

Segundo passo: (Problematização), é a identificação dos principais problemas postos pela 

prática social. Trata de detectar as questões que precisam ser resolvidas no âmbito da 

prática social, por conseguinte o conhecimento que é necessário dominar. Terceiro passo: 

(Instrumentalização), trata-se de apropriar-se dos instrumentos teóricos e práticos 

necessários ao equacionamento dos problemas detectados na prática social. Como tais 

instrumentos são produzidos socialmente e preservados historicamente, a sua 

apropriação pelos alunos está na dependência de sua transmissão direta ou indireta por 

parte do professor. Quarto passo: (Catarse), momento de expressão elaborada da nova 

forma de entendimento da prática social a que o aluno ascendeu. Quinto passo: (Prática 

Social), é o ponto de chegada, compreendida agora não mais em termos sincréticos pelos 
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alunos, mais sim sintéticos. Neste ponto, ao mesmo tempo em que os alunos se elevam 

ao nível sintético em que, por suposto, já se encontrava o professor no início do processo, 

reduz-se à precariedade da síntese do professor, cuja compreensão se torna mais 

arraigada. Essa elevação dos alunos ao nível do professor é essencial para se 

compreender a especificidade da relação pedagógica. O momento catártico é o ponto 

culminante do processo educativo; pois é aí que se realiza pela mediação da análise, a 

passagem da síncrese à síntese; em consequência, manifesta-se nos alunos a 

capacidade de expressarem uma compreensão da prática em termos tão elaborados 

quanto era a do professor no ponto de partida. “ 

 
Capítulo VIII 

Organização do Trabalho Escolar 

Na perspectiva da organização escolar em ciclos de aprendizagem, o trabalho 

pedagógico proposto neste Projeto se fundamenta em: 

 Nova forma de organização dos conteúdos, dos procedimentos metodológicos, das 

avaliações e dos tempos de aprendizagem, resguardando os ritmos diferenciados e 

a heterogeneidade característica dos processos de aprendizagem humana. 

 Ensino Heterogêneo e diferenciado caracterizado pelo respeito às potencialidades e 

ritmos de aprendizagem. 

 Na adequação permanente dos procedimentos metodológicos com vistas a atingir 

os objetivos de aprendizagem. 

 Avaliação formativa a serviço da promoção das aprendizagens. 

Esta abordagem será adotada em todas as etapas dos Anos Iniciais e Finais do 

Ensino Fundamental da Educação Básica. 

A organização do trabalho escolar por meio de ciclos de aprendizagem nesta 

Unidade Escolar respalda-se: no artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional 9.394/96, que estabelece o princípio da flexibilidade na organização do trabalho 

pedagógico em semestre ou forma diversa de organização para atender à melhoria do 

processo de aprendizagem; no artigo 12, da LDB, que define entre as incumbências dos 

estabelecimentos de ensino, a autonomia da escola na elaboração e execução da 

proposta pedagógica; e no artigo 4º da Lei de Gestão nº 4.781, de 7 de fevereiro de 2012, 

que garante autonomia pedagógica às escolas públicas do Distrito Federal para elaborar 

e implementar seu projeto político-pedagógico, em consonância com as políticas 
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educacionais vigentes e as normas e diretrizes da Rede Pública de Ensino do DF. 

A compreensão de ciclos assumida neste Projeto caracteriza-se pelo que Brasil, 

Barreto e Sousa propõem: 

[...] alternativas de organização do ensino básico, que ultrapassam a duração 

das séries anuais como referência temporal para o ensino e a aprendizagem e 

estão associados à intenção de assegurar à totalidade dos educandos a 

permanência na escola e um ensino de qualidade, [...], demarcam mudanças de 

concepção de conhecimento e de aprendizagem, na ocupação do tempo escolar, 

bem como na própria função da educação escolar, vindo a constituir um caminho 

potencial para a democratização do ensino (2005, p. 660). 

A adoção de Ciclos Para as Aprendizagens no CEF 101 compartilha 

responsabilidades individuais e coletivas, sendo o trabalho pedagógico coletivo 

apresentado nesta Proposta Pedagógica, uma das condições para a sua implementação. 

Para isso, são dinamizados colegiados como: Conselho de Classe; Conselho Escolar; 

reuniões de Coordenação Pedagógica coletiva; entre outros. 

A progressão continuada das aprendizagens dos estudantes, implícita na 

organização escolar em ciclos, demanda acompanhamento sistemático do seu 

desempenho por meio de avaliações realizadas de maneira constante e frequente. É esse 

processo avaliativo formativo que viabiliza e conduz professores e equipe pedagógica da 

escola a repensarem o trabalho pedagógico desenvolvido, buscando caminhos que 

possibilitem sua melhoria no atendimento às necessidades de aprendizagem 

evidenciadas pelos estudantes. 

A progressão continuada, pressuposto da organização escolar em ciclos, não 

permite que os estudantes avancem sem terem garantidas suas aprendizagens. 

Fundamenta-se no pressuposto de que o estudante não deve repetir o que já sabe; e não 

deve prosseguir os estudos com lacunas em seu processo de aprendizagem. Isso 

significa que os estudantes progridem sem interrupções, sem lacunas e sem percalços 

que venham a interromper a evolução do seu desenvolvimento escolar (VILLAS BOAS, 

PEREIRA, OLIVEIRA, 2012). 

A opção pelos Ciclos Para as Aprendizagens nesta Unidade de Ensino fundamenta-

se na compreensão de que é urgente e necessário reinventar a escola na perspectiva do 

princípio da igualdade, compreensão e respeito às diferenças, orientados pela certeza de 

que não se pode abrir mão de uma educação pública para todos em seu sentido pleno, 



22 

Proposta Pedagógica 2020 – CEF 101 – Recanto das Emas 

 

 

como preceitua a Constituição Federal de 1988. 

Este estabelecimento de Ensino trabalha com os seus alunos a experiência de 

reagrupamentos intraclasse (Anos Iniciais e Anos Finais) e interclasse (Anos Iniciais). 

Proporciona Projetos Interventivos nas áreas de linguagens, Matemática e disciplinar, a 

fim de ampliar a concepção do estudante como sujeito multidimensional em processo 

permanente de humanização e desenvolvimento, atuando nas fragilidades observadas, 

visando oportunizar momentos propícios ao desenvolvimento das aprendizagens. A 

proposta traz o reforço e o intervalo solidário como ferramentas de apoio pedagógico que 

desenvolvem a responsabilidade, a autonomia, o respeito e a 

colaboração/companheirismo nos estudantes do Centro de Ensino Fundamental 101 do 

Recanto das Emas. Para uma organização mais eficiente do espaço de trabalho, as salas 

de aula do BIA (1º ao 3º ano) estão separadas em blocos diferentes das turmas de 4º / 5º 

ano, e os seus momentos de intervalos também são separados (os únicos que não 

seguem esta regra são os alunos das turmas de TGD/TEA, onde estes momentos são 

utilizados para desenvolver a inclusão). 

As turmas do 6º ao 9º Ano e Classe TGD/TEA matutino se organizam no espaço 

escolar através de Salas Ambiente/Temática (decisão que foi implementada após ampla 

discussão e, portanto, em vias de processo eletivo democrático, adotado enquanto 

ferramenta favorável ao processo de ensino aprendizagem, levando em consideração 

tanto estudos científicos e empíricos com efeito favorável ao processo, como também 

aspectos de organização, manutenção e disposição de materiais). A adoção das Salas 

Ambiente/Temáticas remete ao planejamento de um ambiente intrinsecamente 

relacionado à esfera da vida social desta Unidade de Ensino e, portanto, não diz respeito 

somente à simples divisão de espaço e na função a que ele se destina, mas também na 

disposição dos móveis, trabalhos, atividades e caracterização de forma harmoniosa e 

significativa. Dentre as funções das Salas Ambiente, se destaca a necessidade de 

oferecer ao estudante ferramentas que promovam “comportamentos específicos, distintas 

ações e diferentes atitudes” (GUERRA, 2007). Afinal, nas palavras de Penin (1997, p.20), 

“os ambientes são cuidadosamente planejados para invocar sensações e convocar as 

ações que de fato provocam”. 

Contudo, a adoção da sala ambiente deve ser reconhecida como um espaço de 

construção de conhecimentos, cujos saberes são compartilhados, sistematizados e 

significados, tendo em vista que a escola é o espaço destinado ao desenvolvimento de 
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aprendizagens. 

A rotina escolar prevê os horários de aula: 7h30 às 12h40 para o turno matutino, que 

atende do 6º ao 9º ano e Classe TGD/TEA e 13h às 18h para o turno vespertino, que 

atende do 1º ao 5º ano e Classes TGD/TEA. 

O atendimento da Educação Integral se dá em turno contrário à aula, de 9h às 13h 

no turno matutino e das 12h40 às 16h30, no turno vespertino. Esse trabalho envolverá 

105 estudantes e os educadores sociais voluntários que serão disponibilizados pela 

SEEDF, em tempo oportuno em 2021, e serão acompanhados pela coordenação do 

professor Isaías Joaquim de Sousa e desenvolvem as oficinas que são organizadas em 

grade horária e atendem aos alunos de 1º ao 9º ano. Realizaremos um acompanhamento 

pedagógico em todas as disciplinas, capoeira, reforço em Português e Matemática, hortas 

caseiras, jogos e games, linguagem de programação no laboratório de informática. 

Os Projetos Interventivos nas áreas de linguagens, Matemática e disciplinar 

atenderão os alunos com defasagem de aprendizagens e indicados pelos professores. 

No entanto, é pertinente uma discussão e implementação, já em 2020, de ações que 

fortaleçam as aprendizagens nas demais disciplinas (para os alunos de Anos Finais). O 

atendimento contemplará nossos estudantes do 1º ao 9º Ano e ocorrerão no contra turno, 

sendo ministrado pelos professores das áreas de atividades e específicas, apoiados pela 

Coordenação Pedagógica, Equipe de Apoio, EEAA e Supervisão Pedagógica. 

O matutino propõe a grande maioria das aulas duplas e com o mínimo de 

deslocamento entre elas para que seja otimizado o tempo dentro do ambiente escolar. Os 

intervalos, com cunho recreativo e pedagógico, acontecem em dois momentos, a cada 

duas aulas, com duração de 10 minutos cada para todos os estudantes dos anos Finais e 

organizados de modo a contemplar toda a carga horária exigida na legislação vigente. Já 

o vespertino conta com dois intervalos de 15 minutos cada, sendo o primeiro intervalo 

para os educandos do 4º e 5º ano e o segundo para os educandos do 1º ao 3º ano – BIA.  

A distribuição da merenda escolar é feita nos dois turnos e o grupo de estudantes 

da Educação Integral recebe no espaço escolar três refeições: um lanche em cada turno 

e o almoço.  

As coordenações pedagógicas são momentos preciosos na rotina escolar. Esse 

espaço garante o planejamento pedagógico, a definição de datas e estratégias para os 

projetos e temas a serem trabalhados, avaliações e reflexões a partir do trabalho 

pedagógico, agenda de estudos, palestras e fóruns, além do atendimento aos estudantes, 
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Pais e Responsáveis. Em 2020 esses momentos servirão também para a implementação 

dos Projetos Interventivos de Linguagens, Exatas e outras disciplinas. Com normatização 

de justificativa, atendimentos e metodologia empregada segue em anexo à PP. 

Nas aulas de PD3 (Prática Diversificada), os alunos dos Anos Finais, através do uso 

dos computadoes do laboratório de informática utilizam ferramentas como o Scratch de 

maneira crítica e responsável para, com a orientação dos professores, trabalhar o 

Currículo em Movimento atendendo o suporte à promoção das aprendizagens em 

Português e Matemática. Esta proposta desencadeia o aprofundamento e interesse dos 

estudantes pela tecnologia e desde 2018 tem dado frutos, pois o CEF 101 através da 

robótica educacional vem conquistando destaque no cenário local e regional, com prêmios 

e reconhecimento do trabalho.  

Nos Anos Iniciais os professores têm livre acesso ao laboratório de informática e à 

sala de robótica (espaço maker), para desenvolver trabalhos interdisciplinares e propiciar 

aos alunos pesquisas e utilização de jogos pedagógicos.   

A escola realiza atendimentos pedagógicos através da Equipe Especializada de 

Apoio à Aprendizagem EEAA, Orientação Educacional, Sala de Recursos, Projeto 

Interventivo, reuniões bimestrais e extraordinárias com os responsáveis e Conselhos de 

Classe com professores e representantes de cada segmento escolar. 

A escola conta com 11 educadores sociais voluntários ESV’s e estes são 

responsáveis por acompanhar os alunos que tem necessidades especiais, dando apoio e 

suporte ao trabalho pedagógico desenvolvido pelos professores. 

 
 

Capítulo IX 

Concepções e Práticas de Avaliação do Processo Ensino e Aprendizagem 

 
 

A avaliação é hoje compreendida pelos educadores como elemento integrador entre 

o ensino e a aprendizagem, como uma ação que ocorre durante todo o processo e não 

apenas em momentos específicos. É responsabilidade não somente do professor, mas do 

educando, dos pais e da comunidade escolar. Tão importante quanto “o que” e “como” 

avaliar, são as decisões pedagógicas decorrentes dos resultados das avaliações, pois 

elas orientam a reorganização da prática educativa do professor no seu dia a dia. É 

importante ressaltar que a avaliação sistemática, cuidadosa e objetiva é componente 
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essencial do ensino e da aprendizagem. 

Entende-se que a avaliação não tem como objetivo classificar ou selecionar – 

fundamenta-se nos processos de aprendizagem e seus aspectos cognitivos, afetivos e 

relacionais, aprendizagens significativas e funcionais aplicadas em diversos contextos 

que se atualizam quando for preciso, para que se continue a aprender. 

A avaliação desenvolvida por esta Unidade Pública de Ensino contempla os 

aspectos relacionados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB n° 

9.394/96 e Parâmetros Curriculares Nacionais, buscando um melhor aproveitamento do 

processo de ensino e aprendizagem. 

A diretriz da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal compreende que 

a função formativa da avaliação realizada permanentemente é adequada ao projeto de 

educação pública democrática e emancipatória. A avaliação proposta é formativa e 

qualitativa, procurando avaliar o educando na sua integralidade. Acontece de forma 

contínua, dinâmica e esquematizada e está voltada para o alcance dos objetivos firmados 

no Projeto Político-Pedagógico desta Unidade Pública de Ensino. 

Visa-se atender a lei nº 1540/97, que dispõe sobre a classificação de educandos 

mediante promoção nos anos ou etapas do nível escolar, esta UPE realiza ações que 

contemplam os estudantes, para aprovação ao ano seguinte. 

Os procedimentos e instrumentos avaliativos mais utilizados por esse 

Estabelecimento de Ensino, englobam a avaliação formativa, esta, por meio de 

ferramentas e procedimentos variados como: pesquisas, relatórios, questionários, testes 

ou provas interdisciplinares e contextualizadas, entrevistas, dramatizações, dentre outros, 

que, inter-relacionados, caracterizam o processo avaliativo do CEF 101. Cabe ressaltar 

que a avaliação por notas, utilizada pelo grupo de anos finais desta escola, não invalida a 

concepção de avaliação formativa, desde que se fortaleça entre professores e educandos 

o princípio da corresponsabilidade avaliativa embasada na valorização e potencialização 

das aprendizagens. Neste Ano de 2020 serão informados nos boletins, dos 6ºs aos 9ºs 

Anos, o desempenho acadêmico e das aprendizagens através de pontos (de 0 a 10), 

visando estabelecer clareza no que não foi aprendido ou apresentado pelos alunos diante 

das expectativas de objetivos dos professores para determinadas atitudes, valores, temas 

ou conteúdos e desvincular o pensamento das notas frias e sem correlação direta com o 

que ainda não foi alcançado pelos educandos, será encaminhado um relatório paralelo 

que trata dos aspectos atitudinais e comportamentais dos alunos, além dar início ao uso 
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institucionalizado da auto avaliação como fermenta de elucidação, autorreflexão e 

acompanhamento das aprendizagens. Assim, as informações obtidas por meio dos 

diversos instrumentos e procedimentos avaliativos utilizados pelos professores/CEF 101 

irão refletir diretamente nos objetivos que foram ou não alcançados. Os resultados serão 

discutidos nas coordenações e Conselhos de Classe para futura reorganização do 

trabalho pedagógico e reinicio do processo. No caso do uso de testes ou provas como 

instrumento de avaliação, o valor a estes atribuído não pode ultrapassar 50% (cinquenta 

por cento) da nota final de cada bimestre de acordo com o Regimento Escolar da Rede 

Pública de Ensino do Distrito Federal. 

Para o ano de 2020 ficou definido como sugestão, que o processo de avaliação dos 

6ºs, 7ºs, 8ºs e 9º a 

nos serão da seguinte maneira: 

A primeira ação deverá ser a de planejar uma avaliação diagnóstica (aplicada nas 

duas primeiras semanas de aula), três avaliações regulares e programadas de acordo 

com a evolução do conteúdo e dentro dos períodos propostos na planilha, por fim, deverá 

ser realizada uma reavaliação para todos os alunos (dentro do mesmo bimestre). Esta 

última terá como objetivo atingir os alunos com problemas de aprendizagem. Este 

procedimento deverá ser repetido em cada bimestre (exceto a avaliação diagnóstica). 

Ao longo do processo, sempre após as avaliações, a Supervisão, Coordenação e os 

Professores deverão criar estratégias para intervir no andamento das ações, visando um 

ganho nas aprendizagens. 

Como padrão e estratégia pedagógica pelo menos uma das três avaliações deverá 

conter obrigatoriamente elementos que exijam leitura, interpretação e produção textual. 

Segue abaixo a sugestão de modelo para o acompanhamento do desenvolvimento  de 

aprendizagens do CEF 101 do Recanto das Emas para os 4º e 5º Anos(lembrando que o 

foco é na continuidade do processo de letramento) e Anos Finais para as disciplinas de 

Português, Matemática, Ciências, Educação Física, História, Geografia, Inglês e Artes. 

Foco Momentos Estratégias Análise dos 

resultados 

Intervenção 
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- Identificação de 

aprendizagem 

Primeira 

semana 

 
Definido por 

escolha do 

professor, 

podendo ser 

utilizado: 

observação, 

entrevistas, 

resolução de 

problemas, 

criação de 

documentários, 

filmagens, 

trabalhos em 

grupos, 

dramatizações, 

leituras e 

discussões 

coletivas, 

desafios 

à criatividade, 

avaliação por 

pares, portfólios, 

Definida após a avaliação 

B-  Avaliação do 

primeiro terço 

dos objetivos 

Até 15 dias Definida após a avaliação 

C-  Avaliação do 

segundo terço 

dos objetivos 

30 - 35 dias Idem 

D-  Avaliação do 

terceiro teço 

dos objetivos 

45 - 50 dias Idem 
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Reavaliação 

(Objetivos Totais) 

 
*todos os alunos 

farão, mas o foco será 

no aprendizado dos 

alunos com 

rendimento abaixo do 

esperado. 

55- 60 dias 

 
 

*Poderá 

haver a 

flexibilidade 

dos 

momentos 

avaliativos a 

serem 

trabalhados 

de acordo 

com o 

Andamento 
dos 
conteúdos. 

criação e gestão 

de blogs, sites, 

testes ou 

provas, entre 

outras. 

 

 
Caso seja necessário, poderá haver um exame semestral com finalidade complementar à avaliação 
diagnóstica. 

A promoção dos estudantes do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Finais se dará 

de acordo com a Diretrizes Apresentadas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal 

que através do Plano Distrital de Educação Lei nº 5.499, de 14 de julho de 2015, estabelece 

o regime de Ciclos para as Aprendizagens em todas as escolas do DF, no que se refere 

a Ensino Fundamental I e II. Teremos, portanto, a progressão continuada nos 1º, 2º (Bloco 

I – 2º Ciclo), 4º (Bloco II – 2º Ciclo), 6º (Bloco I – 3º Ciclo) e 8º (Bloco II – 3º Ciclo) e 

possibilidade de retenção no 3º, 5º, 7º e 9º Anos. 

O Conselho de Classe realizado nesta escola articula os diversos segmentos e 

possibilita o estudo do processo de ensino e aprendizagem, que é o eixo central em 

torno da qual se desenvolve o trabalho escolar. A participação direta dos profissionais 

envolvidos no processo de ensino e de aprendizagem com seus diferentes olhares, 

pautados nas experiências cotidianas vividas, nas informações obtidas por instrumentos e 

procedimentos avaliativos, permite uma organização interdisciplinar que favorece uma 

reflexão sobre as metas planejadas, sobre o que foi ensinado e sobre o que foi avaliado. O 

referido Conselho possibilita a inter-relação entre profissionais e educandos, entre turnos 

e entre anos e turmas, além de favorecer a integração e sequência das competências, 

habilidades e conteúdos curriculares de cada ano e orientar o processo de gestão do 
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ensino. 

 
 

Capítulo X Organização Curricular * OK 

 
A Organização Curricular do Centro de Ensino Fundamental 101 se fundamenta, 

prioritariamente nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, na Base 

Nacional Comum Curricular, bem como nas Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de 

Estado de Educação do Distrito Federal. Está embasada nos pressupostos do Currículo 

em Movimento da Educação Básica e contempla a necessidade promoção de ações que 

visem a melhoria da qualidade educativa e a integração social, a fim de garantir ao 

educando o acesso à educação escolarizada, sua permanência na escola e inserção 

deste, enquanto cidadão, de forma digna, no seio da sociedade. 

Essa instituição de ensino se encontra estruturada e organizada em consonância 

com a Lei n° 10.172 de 09 de janeiro de 2001 – PNE, bem como, com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica, sobretudo, no que se refere às ações 

administrativas e pedagógicas desencadeadas para ofertar e assegurar a matrícula de 

crianças a partir dos 06 (seis) anos de idade e sua permanência nos anos subsequentes 

do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos. 

Outro aspecto fundamental da organização curricular desta escola, diz respeito à 

avaliação do ensino e aprendizagem. Métodos avaliativos se dão por instrumentos 

diversos ao longo de cada bimestre com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento 

dos educandos. A preocupação do corpo docente desta instituição com o processo de 

aprendizagem e organização curricular consolida o acompanhamento do educando, a fim 

de reorientá-lo a cada dificuldade encontrada, numa perspectiva formativa. 

O CEF 101 do Recanto das Emas adota a aplicação da Provinha Brasil bem como 

da Prova Brasil. A Avaliação da Alfabetização Infantil – Provinha Brasil é uma avaliação 

diagnóstica que visa investigar o desenvolvimento das habilidades relativas à 

alfabetização e ao letramento em Língua Portuguesa e Matemática, desenvolvidas pelas 

crianças matriculadas no 2º ano do ensino fundamental das escolas públicas brasileiras. 

Os professores dos Anos Iniciais estudam e utilizam esta avaliação como mecanismo 

norteador de ações educativas pois, a referida avaliação permite constatar os 

temas/conteúdos que necessitam ser reforçados, conforme descreve o Instituto Nacional 
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de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP. 

A ANA - Avaliação Nacional de Aprendizagem também aplicada nesta instituição de 

ensino, configura outra importante avaliação do processo de alfabetização e letramento. 

Segundo o INEP, “está direcionada para as unidades escolares e estudantes matriculados 

no 3º ano do Ensino Fundamental, fase final do Ciclo de Alfabetização e insere-se no 

contexto de atenção voltada à alfabetização”. Objetiva mensurar “o nível de alfabetização 

dos educandos no 3º ano do ensino fundamental”, produzindo, desta forma, indicadores 

referentes “às condições de oferta de ensino” e intervenções necessárias. Os resultados 

dessas avaliações enquanto instrumentos pedagógicos e de gestão são extremamente 

necessários para a melhoria da oferta de uma educação de qualidade. 

O Currículo compreende o estudo da Língua portuguesa e dos Códigos 

(Matemática); os conhecimentos pertinentes ao Mundo Físico e Natural, bem como da 

realidade Social e Política, sobretudo Brasileira, quanto a parte diversificada, esta 

abrange as Diretrizes anteriormente citadas, dentre as quais, vale destacar: A difusão de 

valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito 

ao bem comum e à ordem democrática; Consideração das condições de escolaridade dos 

educandos; Orientação para o trabalho; Promoção do desporto educacional e apoio às 

práticas desportivas não formais. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental orientam a proposta 

curricular desta instituição educacional ao âmbito do comprometimento com a democracia 

e a cidadania. Nesse sentido, baseados no texto da Constituição Federal, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs norteiam as ações pedagógicas desta escola quanto seus 

princípios no sentido de executar as seguintes metas: 

- Respeito aos direitos humanos e repúdio as quaisquer formas e ações 

discriminatórias, sobretudo em meio às relações interpessoais, sejam públicas e/ou 

privadas, calcadas em assegurar a “igualdade de direitos”, garantindo um ambiente 

justo; 

- Efetiva participação de todos no processo educativo, de modo que não 

somente o corpo docente, mas também, o corpo discente e toda comunidade escolar 

sejam sujeitos ativos e de fundamental relevância em todos os níveis deste processo; 

- Atuação democrática e garantia de participação democrática de todos os 

envolvidos no processo educacional; 
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- Corresponsabilidade acerca da vida social como compromisso individual e 

coletivo; - Promoção das ações de disseminação dos temas socioculturais incentivando 

a interdisciplinaridade, sobretudo ao trabalhar os Temas Transversais, descritos nos 

PCNs do Ensino fundamental: Ética, diversidade cultural, meio-ambiente, saúde, 

trabalho e consumo. 

O conhecimento é trabalhado numa perspectiva de superação da organização do 

currículo como coleção. O desafio é sistematizar e implementar uma proposta de Currículo 

integrado em que os conteúdos mantêm uma relação aberta entre si com diferentes graus 

de integração. Esses conteúdos podem ser desenvolvidos a partir de temas selecionados 

pela escola e dos eixos integradores: Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação 

em e para os Direitos Humanos, Educação para a Sustentabilidade. 

As propostas curriculares integradas devem favorecer a descoberta de 

condicionantes sociais, culturais, econômicos e políticos dos conhecimentos existentes 

na sociedade, possíveis a partir da conversão das salas de aula em espaços de 

construção, reflexão e aperfeiçoamento de conteúdos culturais, habilidades, 

procedimentos e valores. Os educadores que concebem o currículo nessa perspectiva o 

fazem com base em objetivos educacionais que se pautam na busca da integração das 

diferentes áreas do conhecimento e experiências, com vistas à compreensão crítica e 

reflexiva da realidade. 

É papel da escola ensinar o sistema de escrita e propiciar o desenvolvimento das 

capacidades de compreensão e produção de textos orais e escritos para garantir à pessoa 

alfabetizada a capacidade de ler e escrever em diferentes situações sociais. O acesso 

aos diferentes gêneros discursivos contribui para a formação do sujeito possuidor de 

cultura. O ensino da leitura, da escrita e da oralidade precisa ser realizado de modo 

integrado aos diferentes componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, Educação 

Física, História, Geografia, Matemática, Ciências. Considerando a articulação 

interdisciplinar e contextualizada de componentes curriculares, o currículo propõe eixos 

integradores: alfabetização para o Bloco Inicial de Alfabetização, letramento e ludicidade 

para todo o Ensino Fundamental, conforme Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa. 

Os projetos pedagógicos do Centro de Ensino Fundamental 101 buscam a 

interdisciplinaridade, contextualização e relação teoria-prática. 
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Planos de Ação 
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Capítulo XI 

Planos de Ação 

 
GESTÃO PEDAGÓGICA *OK 

PLANO DE AÇÃO I 

Objetivos Propor ações de combate às diversas manifestações da violência 

escolar e orientar pais, educandos, professores e demais 

segmentos da escola a lidar com situações de conflito. 

Meta Reduzir os índices de violência escolar em 20% em 2020 

Ação Realização de palestras destinadas à comunidade escolar. 

Avaliação da Ação Acontecerá ao longo do ano letivo. 

Responsáveis Grupo de professores, supervisão e coordenador pedagógica. 

Cronograma Ano Letivo de 2020 

 
 

PLANO DE AÇÃO II 
 

Objetivo Conscientizar a comunidade escolar sobre a importância da 

influência da cultura negra e indígena na formação da sociedade 

brasileira. Desenvolver o conteúdo atitudinal e reforçar a prática 

do respeito ao próximo. 

Meta Combater as ocorrências com caráter discriminatório e buscar 

uma diminuição considerável nas manifestações desta natureza. 
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Ações Promoção da Semana do Índio e da Semana da Consciência 

Negra. Trabalhar com textos que abordam a história da cultura afro 

brasileira valorizando a diversidade racial. 

Desenvolver a Feira Cultural enfatizando o tema Respeito. 

Avaliação das 

Ações 

Acontecerá ao longo do ano de 2020 

Responsáveis 

Cronograma 

Supervisor, Coordenador pedagógico e professores. 

Cronograma Acontecerá ao longo do ano de 2020 

 
 

 

PLANO DE AÇÃO III 
 

Objetivo Reestruturar o intervalo oferecido ao corpo discente. 

Meta Combater as ocorrências de acidentes nos intervalos. 

Ações Realizar atividades lúdicas dirigidas. Oportunizar som ambiente 

durante o intervalo e o acesso à internet. 

Avaliação das 

Ações 

Acontecerá ao longo do ano letivo. 

Responsáveis Gestão, parceiros e estudantes. 

Cronograma Ano letivo de 2020 



35 

Proposta Pedagógica 2020 – CEF 101 – Recanto das Emas 

 

 

 

 

PLANO DE AÇÃO IV 
 

Objetivo Democratizar o acesso à informática educativa. 

Meta Desenvolver o projeto Tecno-Estudante buscando apoio no 

Projeto PET i Aluno Maker Digital para o desenvolvimento da 

robótica. 

Viabilizando o acesso ao laboratório de informática pelo corpo 

discente e criando o espaço de robótica educacional para que os 

estudantes tenham acesso aos recursos tecnológicos e desenvolvam 

habilidades ligadas à programação, desenvolvimento de games e 

robótica. 

 

Ações Buscar a liberação de professores exclusivos para desenvolver o 

projeto em turno contrário e dar continuidade ao desenvolvimento do 

PD tecnológico que desenvolve o raciocínio lógico e as linguagens. 

Avaliação das 

Ações 

Acontecerá ao longo do ano letivo. 

Responsáveis Supervisor, coordenadores e professores. 

Cronograma Ao longo de 2020 

       Projeto em anexo. 
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PLANO DE AÇÃO V 
 

 
Objetivo Promover a participação nas Olimpíadas da Matemática para 

estudantes do 6º ao 9º ano e estimular o estudo de matemática. 

Meta Melhorar o desempenho dos estudantes em matemática. 

Ações Desenvolver atividades encaminhadas pela organização em sala de 

aula. Realizar avaliação proposta. Selecionar estudantes com melhor 

rendimento para etapa seguinte das Olimpíadas da Matemática. 

Responsáveis Coordenação pedagógica e Professores 

Cronograma Preparação dos alunos, simulados e avaliação – Primeiro semestre 

Cronograma Junho de 2020 

 
 
 

PLANO DE AÇÃO VI 
 

Objetivo Elevar o desempenho acadêmico dos educandos. 

Meta Elevar em 15% o rendimento dos educandos no ano de 2020 

Ações Selecionar estudantes com dificuldades na aprendizagem para 

realização de aulas de reforço dos conteúdos defasados, além de 

promover projetos interventivos, agrupamento e reagrupamento no 

caso do BIA / 4º e 5º ano e ainda recuperação paralela e ao final do 

ano. Quando necessário, o educando poderá ser encaminhado à 

equipe de apoio. 
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Avaliação da 

Ação 

Acontecerá ao longo do ano letivo e terá a verificação no final do ano 

com o levantamento dos alunos aprovados e reprovados. 

Responsáveis Gestão, Supervisão, coordenação e grupo de professores 

Cronograma Ano letivo de 2020 

 

GESTÃO DE RESULTADOS EDUCACIONAIS 

PLANO DE AÇÃO VII 

Objetivo Diminuir a retenção e a evasão escolar. 

Meta Diminuir em 15% o índice de retenção e a taxa de evasão escolar 

em todos os anos de escolaridade 

Ações Utilizar atividades diversificadas. Promover aulas de reforço em 

horário contrário e projetos direcionados. Realizar estudos dirigidos. 

Agendar reforço escolar para estudantes com déficit de 

aprendizagem. Sensibilizar os pais da importância do 

acompanhamento da vida escolar de seus filhos. 

Avaliação da 

Ação 

Acontecerá ao longo do ano letivo. 

Responsáveis Gestão, supervisão, coordenação e professores. 

Cronograma Ano letivo de 2020 
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GESTÃO PARTICIPATIVA *OK 

PLANO DE AÇÃO VIII 

Objetivo Fortalecer a participação dos pais nas atividades pedagógicas 

realizadas pela Instituição de Ensino e torná-los parceiros no 

processo de ensino e aprendizagem de seus filhos. 

Meta Elevar a participação dos pais nas atividades pedagógicas durante 

ano de 2020, visando acompanhar, orientar e avaliar o processo 

educacional. 

Ações Promoção de encontros, palestras e discussões mensais com 

professores ou profissionais qualificados abordando o social e 

cognitivo do educando para aperfeiçoar e incrementar o processo 

educacional. 

Avaliação da 

Ação 

Acontecerá após cada encontro. 

Responsáveis Palestrantes, professores e Gestão. 

Cronograma Ano letivo de 2020 
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GESTÃO DE PESSOAS 

PLANO DE AÇÃO IX 

Orientação Educacional 

Plano de ação da Orientação Educacional  

PLANO DE AÇÃO XXII 
 

 

Objetivo _ Ouvir os estudantes e a família. 
_ Promover projetos que combatam a violência e a indisciplina na escola. 
_ Facilitar a mediação entre alunos, família, escola e comunidade atendendo 
as necessidades  educacionais e emocionais do educando. 
_ Orientar os estudantes a qual se descubra como autor e coautor do seu 
processo de ensino aprendizagem. 
_ Adaptar o aluno ao meio em que está inserido. 

Justificativa O Serviço de Orientação Educacional existe com a finalidade de entender o 
educando como um todo, não apenas como uma pessoa isolada, para isso é 
necessário fazer uma articulação entre a equipe diretiva, coordenadores, 
professores e família, atingindo o ser em sua integralidade. 

Meta 2 - Estratégia 2.30 - Ampliar as ações do Plano de Convivência em 

todas as unidades escolares do Distrito Federal, com vistas a minimizar 

situações de violência escolar 

Avaliação 

das Ações 

Serão realizadas nos momentos de Conselhos de Classe 

Responsá 

veis 

Rosângela 
Zenilda Gonçalves Martins 

Cronogra 

ma 

Ano letivo de 2020 
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PLANO DE AÇÃO X 

SEAA – Serviço Especializado de Apoio à Aprendizagem 
 

 
Objetivos Apoiar os estudantes que apresentem dificuldades de aprendizagem e/ ou 

necessidades educacionais especiais, de caráter temporário ou permanente, 

por meio da atuação conjunta entre Orientadores educacionais, Pedagogos e 

Psicólogos em um trabalho de equipe. Desenvolver um trabalho de 

prevenção, apoio, avaliação e intervenção que colabore efetivamente para a 

reflexão e transformação das práticas pedagógicas. 

Meta  
Avaliar, direcionar e efetuar as medidas necessárias relacionadas as queixas 

escolares. 

Ações Realizar avaliações diagnóstica, processual e intervenção psicopedagógica. 

Investigar a realidade escolar, efetuando o registro de todas as ações. 

Receber e acolher as queixas escolares pelo processo PAIQUE. Auxiliar o 

desenvolvimento de estratégias educacionais que respondam as diferentes 

necessidades dos estudantes. Apoiar e subsidiar o corpo docente. 

Sensibilizar as famílias para maior participação no processo ensino 

aprendizagem. Promover grupo de vivências para pais e responsáveis pelos 

estudantes. Realizar Mapeamento Institucional. Promover reuniões, palestras 

e oficinas. Construir documento que demostre as condições 

físicas/administrativas e pedagógicas da Instituição de Ensino. 

Avaliação 

das Ações 

Acontecerá ao longo do ano letivo. 

Responsá 

veis 

SEAA, AEE, SOE, Gestão, Coordenadores e Professores. 



41 

Proposta Pedagógica 2020 – CEF 101 – Recanto das Emas 

 

 

 

Cronogra 

ma 

Ano letivo de 2020 

 
 

 

PLANO DE AÇÃO XI 

AEE – Atendimento Educacional Especializado 
 

Objetivo Sensibilizar toda a comunidade escolar quanto à inclusão dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais em todas as atividades da escola. 

Meta Promover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino 

regular aos ANEE´s. 

Ações Discutir sobre a inclusão dos estudantes nas classes comuns para promover 

uma prática pedagógica adaptada às necessidades dos estudantes inclusos. 

Oficinas, palestras com especialistas e leitura de textos informativos 

envolvendo toda a comunidade escolar. Realizar atendimento educacional 

especializado aos ANEE’s com vistas à complementação ou suplementação 

curricular específica. Colaborar com o professor da classe comum na 

definição de estratégias para favorecer o acesso dos ANEE’s ao currículo 

proposto para o ano em que se encontram. Auxiliar e produzir com os 

estudantes trabalhos de artes utilizando a linguagem do desenho, pintura, 

modelagem e colagem. Desenvolver no estudante com necessidades 

especiais o gosto, o cuidado e o respeito pelo processo de produção e 

criação. Durante as coordenações pedagógicas, discutir sobre as 

particularidades, necessidades, dificuldades, avanços e estabelecer 

parcerias com o professor regente para atender adequadamente os ANEE’s. 

Articular e promover os trabalhos na Semana da Inclusão. 
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Avaliação 

das Ações 

Acontecerá ao longo do ano letivo. 

Responsá 

veis 

Professora Eliane – Anos Iniciais e Anos Finais 

Cronogra 

ma 

Ano letivo de 2020 

 
 
 
 
 

PLANO DE AÇÃO XII *OK 

Professores 
 

Objetivo Promover capacitação aos profissionais da área de educação; 

Meta Investir na formação continuada dos profissionais em educação da Unidade 

de Ensino. 

Ações Sensibilização dos docentes para a participação em cursos oferecidos pela 

EAPE. Apresentar e divulgar sugestões de palestras e capacitações. 

Realização de estudos dirigidos e discussões nas coordenações 

pedagógicas. Visita de profissionais qualificados para ministrar palestras e 

oficinas. Realização de parcerias com órgãos competentes para promoção de 

capacitação dos professores. 

 
Avaliação 

das Ações 

Acontecerá ao longo do ano letivo. 
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Responsá 

veis 

Secretaria de Educação, Coordenação Regional de Ensino, Gestores, 

Coordenadores, Palestrantes. 

 

Cronogra 

ma 

Ano letivo de 2020  

 
 
 
 
 

PLANO DE AÇÃO XIII*OK 

Secretaria Escolar 
 

Objetivos Organizar os registros da vida escolar dos estudantes e acompanhar a 

frequência escolar dos estudantes. 

Meta Ampliar zelo pela frequência dos estudantes no ambiente escolar. 

Ações Orientar a equipe sobre o correto preenchimento do diário e observação das 

faltas dos educandos. Contatar as famílias dos estudantes faltosos e 

encaminhá-los para órgãos competentes quando necessário. 

Avaliação 

das Ações 

Acontecerá ao longo do ano letivo através do retorno dado pela comunidade 

escolar. 

Responsá 

veis 

Servidores que atuam na Secretaria Escolar 

Cronogra 

ma 

Ano letivo de 2020 

. 
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PLANO DE AÇÃO XIV*OK 

Cantina 
 

Objetivo  
Incentivar o consumo da merenda escolar oferecida pela Unidade 

Educacional. 

Meta Ampliar o consumo da merenda escolar, frutas e verduras. 

Ações Apresentação do cardápio da semana. Incentivo ao consumo de frutas, 

verduras e alimentos com alto valor nutricional. Distribuição do quantitativo de 

merenda, talheres e pratos por demanda de cada turma. Realização de 

atividades na semana da alimentação saudável. Palestras relacionadas e 

exposição de trabalhos. 

Avaliação 

das Ações 

Acontecerá ao longo do ano letivo. 

Responsá 

veis 

Gestão, servidores, professores, estudantes e palestrantes. 

Cronogra 

ma 

Ano letivo de 2020 

 
 

PLANO DE AÇÃO XV*OK 

Portaria 
 

Objetivo Proporcionar maior controle de acesso à escola. 

Meta Implantar o aplicativo Acadêmico Total para atender o turno vespertino. 



45 

Proposta Pedagógica 2020 – CEF 101 – Recanto das Emas 

 

 

 

  

Ações Implementar livro de controle de acesso à escola. Registrar a entrada e saída 

dos estudantes pelo aplicativo Acadêmico Total. Planejar a ampliação do 

aplicativo Acadêmico Total para atender também o turno matutino. 

Avaliação 

das Ações 

Acontecerá ao longo do ano letivo em reuniões com a comunidade escolar. 

Responsá 

veis 

Servidores que atuam na portaria, coordenadores e Gestão. 

Cronogra 

ma 

Ano letivo de 2020 

 
 

 

PLANO DE AÇÃO XVI*OK 

Serviços Gerais 
 

Objetivo Coordenar e acompanhar o trabalho de higienização e conservação do prédio 

escolar. 

Meta Manter a escola limpa e organizada. 

Ações Proporcionar momentos de discussão e planejamento acerca da limpeza do 

ambiente escolar e conservação do Patrimônio Escolar. 

Avaliação 

das Ações 

Acontecerá ao longo do ano letivo em reuniões com a comunidade escolar. 
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Responsá 

veis 

Servidores que atuam na limpeza, coordenadores e Gestão. 

Cronogra 

ma 

Ano letivo de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GESTÃO FINANCEIRA*OK 

PLANO DE AÇÃO XVII 

Objetivo Otimizar a utilização dos recursos financeiros de forma transparente com a 

participação efetiva da comunidade escolar. 

Meta Utilizar os recursos com planejamento a fim de otimizar seu uso para as 

necessidades pedagógicas e administrativas, conforme legislação vigente. 

Ações Controlar e registrar de forma transparente os gastos efetuados pela escola 

para conhecimento de toda comunidade escolar. Realizar reuniões com 

Conselho Escolar e Conselho Fiscal para deliberar o Plano de aplicação dos 

recursos financeiros recebidos. 

Avaliação 

das Ações 

Acontecerá ao longo do ano letivo em reuniões com a comunidade escolar. 

Responsá 

veis 

Gestão. 
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Cronogra 

ma 

Ano letivo de 2020 

 
 

 

GESTÃO ADMINISTRATIVA *OK 

PLANO DE AÇÃO XX 

Objetivo Coordenar a aquisição de materiais e equipamentos a partir do Projeto 

Político Pedagógico deste Estabelecimento de Ensino. 

Meta Utilizar os recursos recebidos pela escola para aquisição de materiais 

necessários ao funcionamento da instituição. 

Ações Fazer periodicamente o levantamento dos materiais disponíveis na escola e 

tomadas de preço para novas compras. 

Avaliação 

das Ações 

Acontecerá ao longo do ano letivo em reuniões com a comunidade escolar e 

na prestação de contas dos recursos. 

Responsá 

veis 

Gestão e Caixa Escolar. 

Cronogra 

ma 

Ano letivo de 2020 
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Plano de Ação Educação Integral*OK 

PLANO DE AÇÃO XXI 
 

 

Objetivo Objetivo geral: 
Ampliar tempos, espaços e oportunidades de ensino e aprendizagem 

aos estudantes do CEF 101, por meio de oferta de atividades pedagógicas, 
culturais, tecnológicas e esportivas, relacionadas às áreas do conhecimento, 
em jornada ampliada de 8 horas de trabalho pedagógico. 
 
Objetivos específicos: 

 Contribuir para a formação integral dos estudantes mediante atividades 

pedagógicas que valorizem a integralidade humana; 

 Promover a ampliação de tempos e oportunidades educacionais, sociais, 

culturais, tecnológicas e esportivas, com vistas a aprendizagens 

significativas que privilegiem a formação do estudante. 

Meta Atender 90 alunos do Ensino Fundamental Anos Inicias, no turno 
matutino, oferecendo atividades de reforço pedagógico, realização de 
tarefas escolares com acompanhamento e orientação, introdução à 
informática educacional, capoeira e musicalização. 

Ações Atividades desenvolvidas: 

 Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e 

Matemática: desenvolver um trabalho pedagógico que visa promover 

uma educação multidimensional pautada na realização de atividades 

interdisciplinares e transversais, supondo novos arranjos educativos, 

definidos considerando-se os interesses, as necessidades e as 

possibilidades dos sujeitos envolvidos; 

  Capoeira: trabalhar a inclusão social a partir de atividades 

esportivas, contribuindo com o desenvolvimento humano, bem como 

a redução dos índices de criminalidade, transformação social e 

melhoria da qualidade de vida; 

 Informática: iniciação à informática básica, com o propósito de 

educar para o uso das Ferramentas Tecnológicas com a finalidade 

acadêmica. 

Avaliação 

das Ações 

Serão realizadas nos momentos de coordenação com uma frequência 

semanal. 
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Responsá 

veis 

Recursos Humanos envolvidos: 

 Equipe Gestora: tem o papel de primar por um ambiente favorável ao 

trabalho coletivo, no qual prevaleça a democracia, de modo que todos 

os partícipes do processo de ensino sejam valorizados e, juntos, 

contribuam para o sucesso das aprendizagens dos estudantes; 

 Coordenador Pedagógico: responde pela viabilização, integração e 

articulação do trabalho pedagógico, relacionando-se com professores, 

estudantes e pais; 

 Educador Social Voluntário: atua na execução das atividades 

desenvolvidas na Educação Integral. 

Cronogra 

ma 

Ano letivo de 2020 

 
         Obs: Segue o projeto na página 62. 
 
 
 

 

Estratégias de Apoio aos Planos de Ação*OK 

 
 

Para alcançar os objetivos e metas estabelecidos pelos planos de ação neste Projeto 

Político-Pedagógico, a comunidade escolar elaborou as seguintes estratégias: 

 Atendimento educacional especializado em sala de recursos em parceria com os 

professores regentes, no horário da aula, para os estudantes deficiência; 

 Suporte aos professores para o atendimento aos estudantes com necessidades 

educativas especiais; 

 Momentos de discussão com a comunidade escolar acerca da violência, 

transtornos de ansiedade e hiperatividade, avaliação formativa, dentre outros de 

relevância significativa; 

 Eventos com a presença de palestrantes especializados para abordar temas 

como o combate à violência, drogas, corrupção, bullying, dentre outros temas 

relevantes; 

 Passeios pedagógicos relacionados aos temas violência e drogas, tais como 

visita ao Museu de Drogas da Polícia Civil do DF; 

 Ações que abordem os temas violência e drogas, de forma interdisciplinar, tais 

como, intervalos culturais e estudo de textos; 



 

 

 Eventos com pais e educandos, a fim de tornar a escola mais atrativa; 

 Encontros culturais; 

 Palestras sobre a cultura negra e indígena do Brasil; 

 Parcerias profissionais na área de inclusão social para ministrar palestras 

direcionadas à comunidade escolar; 

 Convidar os pais a participarem da elaboração do Projeto Político–Pedagógico; 

 Encaminhar informativos aos pais sobre as atividades que serão desenvolvidas 

pela escola; 

 Momentos de reflexão nas coordenações pedagógicas e Conselhos de Classe 

sobre a avaliação formativa; 

 Métodos diversificados para o acompanhamento da evolução educacional dos 

estudantes; 

 Reuniões periódicas para discutir a vida escolar do educando; 

 Adotar formas diferenciadas, inovadoras e criativas de ensino; 

 Criar acervo literário de linguagem acessível, visando estimular o hábito de 

leitura; 

 Disponibilizar livros didáticos e literários para estudantes e professores; 

 Oportunizar o uso da biblioteca para pesquisa; 

 Disponibilizar recursos humanos para atuar no Laboratório de Informática; 

 Sistematizar projeto para o “Intervalo Cultural”; 

 Adquirir recursos materiais, tais como bolas, petecas, bambolês, jogos 

pedagógicos para enriquecer o intervalo dos estudantes; 

 Mobilizar professores e servidores para que os mesmos atuem durante o recreio; 

 Realizar campanhas, em nível escolar, que incentive a alimentação saudável; 

 Sensibilizar a comunidade/parceiros para a necessidade da conservação do 

patrimônio escolar e a realização de mutirões; 

 Dinamizar a atuação do Conselho Escolar possibilitando sua maior integração 

com a Unidade de Ensino; 

 
 
 
 
 
 



 

 

Capítulo XII 

Acompanhamento, controle e avaliação do Projeto Político-Pedagógico 

*OK 
 

O acompanhamento do Projeto Político Pedagógico é feito durante todo o ano e 

não apenas em momentos específicos, é responsabilidade do professor, educando, 

comunidade e gestão, por tanto é uma reflexão coletiva e representativa. 

A avaliação é um mecanismo importante e é por meio dela que é detectado o 

sucesso e o insucesso do PPP, são feitas as revisões, contribuições, colaborações e 

alterações necessárias para que as ações propostas sejam realizadas e os objetivos 

alcançados. Por meio dela, a comunidade escolar tem a oportunidade de fazer sua 

autorreflexão e tomar decisões de forma coletiva e contínua. 

Para assegurar a avaliação do PPP, são fundamentais encontros periódicos com 

o coletivo da escola para a discussão e avaliação das ações pedagógicas. Esse trabalho 

acontece na Semana Pedagógica, Coordenações Pedagógicas, Conselhos de Classe, 

Reuniões de Pais, Avaliação Institucional, no fechamento dos projetos e ao final do ano 

letivo. Nesses encontros, os vários atores da escola podem: 

 Retomar as ações desenvolvidas, corrigindo o seu fluxo, com base na 

avaliação. 

 Avaliar se as ações definidas como prioridades pelos segmentos são 

realmente viáveis, ou seja, realistas. 

 Acrescentar ou sugerir novas ações para alcançar com melhor êxito as metas 

sugeridas. 

 
EVENTOS/PROJETOS ESCOLARES 2020 

 
PROJETOS PERÍODO 

Semana da inclusão 
Jardim Verical 
Intervalo Monitorado 

1º bim (março) 

Jogos Interclasse Anos Finais: 1º Bimestre 
Anos Iniciais: 4º Bimestre 

Projeto Interventivo 
Reforço Solidário 

2º bim (maio) 

Festa Junina 2º bim (junho) 

Feira de Ciências: Ciências para a 
redução das desigualdades 

3º bim (agosto) 

Semana da Criança/Interclasse  4º bimestre (outubro) 



 

 

Semana da Consciência Negra 4º bimestre (novembro) 

 
 

Capítulo XIII 

Projetos 

PROJETOS 

 
 

Projeto Objetivos Principais Ações Responsável Avaliação 

Festa 

Junina 

Explorar a 

diversidade cultural 

das regiões 

interioranas  do 

país, possibilitando 

maior 

conhecimento das 

suas tradições. 

Gincana cultural 

envolvendo temas 

relacionados aos 

costumes interioranos. 

Apreciação de músicas 

regionais e ensaio de 

apresentações. 

Realização da tradicional 

Festa Junina. 

Gestão, 

professores 

e 

comunidade 

escolar. 

Ocorrerá 

durante 

 

o 

planejament

o e 

execução

 

das 

atividades e 

ao final do 

evento Festa 

Junina. 

 
 

 
 

Objetivos Principais 
Ações 

Responsável Avaliação 

Jogos 

Interclas

se CEF 

101 

Valorizan

do o 

estudant

e por 

meio do 

Incentivar a 

aprendizagem por meio 

do esporte. 

Organização  

 dos 

estudantes em 

grupos / feita 

pelos professores. 

Realização dos j

ogos propostos. 

Premiação

 

Gestão e 

professores 

Será realizada 

durante e ao 

final do 

projeto. 



 

 

esporte. dos estudantes. 

Projeto Objetivos Principais Ações Responsável Avaliação 

Escola 

Criativa 

e 

Momento 

Cívico 

Fortalecer a 

participação coletiva, o 

envolvimento e o 

compromisso 

de 

professor/estudante/ges

tão na execução e 

confecção de murais 

voltados para as datas 

comemorativas, realizar 

apreentações 

bimestrais e ou entrega 

de 

premiação/certificados 

concomitantes com o 

momento cívico. 

Desenvolvimento de 

atividades 

pedagógicas 

temáticas. 

Confecção de murais e 

painéis com a 

participação dos 

estudantes. 

Apreciação coletiva 

das produções. 

Momento Cívico. 

Professores 

do 1º ao 9º 

Ano, 

educação 

integral e 

educação 

especial. 

Será 

realizada 

durante e 

ao final do 

projeto. 

Projeto Objetivos Principais Ações Responsável Avaliação 



 

 

Feira de 

Ciências 

e Feira 

Cultural 

Proporcionar  a 

construção e vivência 

de conhecimentos, 

integração, cooperação

  e 

participação entre a 

comunidade escolar. 

Estudos

 relacionad

os aos temas 

propostos. 

Realização de 

trabalhos e atividades. 

Organização
 
e 

apresentação

 d

as produções nas 

feiras. 

Professores e 

Gestão. 

Será 

realizada 

durante e 

ao final do 

projeto. 

Jardim 

Vertical  

 

Desenvolver  a 

educação ambiental

 por meio do 

cultivo e cuidados com 

as plantas. 

Montagem da 

estrutura para plantio. 

Campanha de 

arrecadação de 

garrafas PET 

transparente. 

Semeadura / plantio 

das sementes. 

Acompanhamento

 

do processo de 

evolução das mudas. 

Colheita e utilização 
da 

produção. 

Gestão e 

voluntários 

Será 

realizada 

durante e 

ao final do 

projeto. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Desenvolver a Diagnóstico e Supervisão
 
, 

Será 

Interventivo – leitura, a atendimento das Professores
 
e 

realizada 

Anos Iniciais escrita e a dificuldades de coordenador
es. 

durante e ao 

e Anos Finais interpretação aprendizagem a partir  final
 d
o 

 Nos do desenvolvimento de  projeto
 co
m 

 estudantes Projetos Interventivos  foco
 n
o 

 Com com acompanhamento  desempenh
o 

 dificuldade de do EEAA,  dos 

 aprendizagem. Coordenação e  estudantes. 

 (linguagens) Supervisão.   

 Desenvolver o Atendimento no turno ou no 
contra 

  

 raciocínio turno por parte dos   

 lógico e professores regentes   

 trabalhar o por área de   

 resgate das conhecimento.   

 aprendizagens    

     

Projeto Objetivos Principais Ações Responsável Avaliação 



 

 

 

Projeto 

(14M-15V) 

Objetivos Principais Ações Responsáve 
l 

Avaliação 

Semana 

da  

Inclusão 

Conscientizar, 

envolver e motivar os 

alunos e comunidade 

escolar a respeito da 

importância   da 

inclusão  em nossa 

sociedade; 

Desenvolver  uma 

visão crítica   a 

respeito do tema 

Fazer a apresentação e 

abertura da Semana da 

Inclusão; 

Explorar o tema durante 

as aulas com atividades 

em grupo e textos; 

Propiciar apresentações 

de grupos de alunos 

especiais ou inclusos que 

valorizem e demonstrem 

as infinitas possibilidades 

de     todos 

independentemente das 

dificuldades 

Sala 

 
 

de 

recursos, 

coordenaçã 

o e 

Supervisão 

Pedagógic 

a 

Reunião em 

coordenação 

pedagógica 

 

 
Projeto 

 

Objetivos Principais Ações Responsáve 
l 

Avaliação 

Gincana 

Junina 

Angariar suprimentos 

para realização da 

festividade junina 

Desenvolver atividades 

que promovam uma 

competição solidária. 

Corpo 

Docente, 

coordenaçã

o e Gestão 

Realizada 

em 

coordenação 

pedagógica 



 

 

 

Projeto 

(16M-17V) 

Objetivos Principais Ações Responsáve 
l 

Avaliação 

Semana da 

Criança 

Valorizar esta fase 

em nossos alunos 

propiciando 

momentos lúdicos 

e recreativos 

Aluguel de brinquedos 

variados 

Oferta de lanches 

Oportunizar momentos de 

exibição de filmes e 

desenhos com pipoca e 

sucos/refrigerantes 

Promoção de oficinas de 

brinquedos e desenhos 

Oficinas de  jogos e 

brincadeiras 

Direção, 

Supervisão 

, 

Coordenaç 

ão e 

Professore 

s 

Discussão 

em 

coordenação 

pedagógica 

 

Projeto Objetivos Principais Ações Responsáve 
l 

Avaliação 

Projeto de 

Xadrez 

Oferecer 

aos 

professores e 

consequentem

ente à 

comunidade 

externa, 

atividades 

motivadoras 

advindas da 

prática do jogo 

de xadrez, 

através de 

uma estrutura 

física 

apropriada e 

 Ensino de xadrez 

como modalidade 

recreativa/desportiva, 

junto a alunos 

regularmente 

matriculados nas 

turmas de 8º e 9º 

anos; 

Identificação de 

eventuais lideranças 

entre os alunos para 

um posterior trabalho 

de inclusão. 

 

Professor 

Edne 

Soares 

Discussão 

em 

coordenação 

pedagógica 



 

 

de uma 

adequada 

proposta 

didático-

pedagógica. 

 

      Obs: Projeto em anexo. 

 

Projeto Objetivos Principais Ações Responsável 
e 
Avaliação 

Projeto 

Tecno- 

Estudante 

Desenvolver 

o Letramento 

Digital nos 

alunos do 

CEF 101 do 

Recanto das 

Emas. 

 

1-  Conhecer e manusear as partes 
(componentes) que compõem um 
computador; 

2- Conhecer os procedimentos necessários 
para construção de um computador; 

3- Montagem do computador de baixo custo 
(Raspberry pi 3) e conhecimento de suas 
possibilidades de aplicação; 

4- Aprendizado da linguagem de 
programação no programa Scratch e 
desenvolvimento de games, Quiz e 
animações;  

5- Conhecer e manusear sensores e placas 
de desenvolvimento em conjunto com o 
aprendizado da linguagem de 
programação; 

6- Conhecer suas aplicabilidades nos 
protótipos e aplicações tecnológicas que 
serão desenvolvidas; 

7- Fazer a associação dos conteúdos 
trabalhados no projeto com o currículo 
desenvolvido pelas disciplinas regulares, 
trazendo os professores para tomar 
conhecimento das ações e desenvolver 
junto com os alunos as mais variadas 

Professores 

de PD e 

Gestão 

 

 

Discussão 

em 

coordenação 

pedagógica 



 

 

possibilidades de aplicação e trabalhos 
interdisciplinares e transdisciplinares; 

8- Desenvolver e instalar o Mural Digital;  
9- Criar um canal do projeto no Youtube. 
10- Desenvolver uma Web Série com os 

estudantes do Centro de Ensino 

Fundamental 101 do Recanto das Emas. 

11- Desenvolver um canal no youtube com os 

estudantes do Centro de Ensino 

Fundamental 101 do Recanto das Emas.  

12- Proporcionar momentos de reflexão 

sobre os conteúdos aprendidos nas salas 

de aula, na Web Série, no canal do 

youtube a partir do computador de custo 

mais acessível.  

 

      Obs: Para a aquisição de componentes e peças de reposição e manutenção serão 
necessários recuros do PDAF para custear este projeto. O Projeto encontra-se em anexo. 

 

Projeto 

 

Objetivos Principais Ações Responsáve 
l 

Avaliação 

Reforço  

Solidádio 

 

Estimular a 
aprendizagem dos 
estudantes com 
defasagem (4ºs e 
5ºs Anos) 

Através de ações 

orientadas pelos 

professores e 

coordenadores os alunos 

voluntários dos Anos 

Finais tem encontros 

semanais com seus 

pares para que possam 

ter momentos de estudos 

e plantões tira dúvidas. 

Direção, 

Supervisão 

, 

Coordenaç 

ão e 

Professore 

s 

Discussão 

em 

coordenação 

pedagógica 

 



 

 

Projeto 

 

Objetivos Principais Ações Responsáve 
l 

Avaliação 

Intervalo  

Monitorado 

 

Proporcionar 
momentos 
recreativos nos 
intervalos 

Através de ações 

orientadas pelos 

professores e 

coordenadores os alunos 

voluntários dos Anos 

Finais tem diários nos 

intervalos dos Anos 

Iniciais e nesse momento 

são realizadas atividades 

recreativas 

Direção, 

Supervisão 

, 

Coordenaç 

ão e 

Professore 

s 

Discussão 

em 

coordenação 

pedagógica 

 

Projeto 

 

Objetivos Principais Ações Responsáve 
l 

Avaliação 

Reciclagem 

 

Proporcionar o 
desenvolvimento da 
consciência 
sustentável, 
trabalhando a 
coleta, a separação 
e o aproveitamento 
de resíduos sólidos. 
Desenvolver a 
consciência dos 7 
R’s da 
suatentabilidade. 

Promover o recolhimento, 

a alocação, o uso e o 

encaminhamento de 

resíduos sólidos para a 

reciclagem.  

Participar da Campanha 

da Coca-Cola de 

recolhimento de garrafas 

PET. 

 

Comunida

de escolar 

Discussão 

em 

coordenação 

pedagógica 

       Obs: Segue Projeto em anexo.  
 

Projeto 

 

Objetivos Principais Ações Responsáve 
l 

Avaliação 



 

 

Tecnologia 

e  

Sustentabil

idade  

 Desenvolver 

vivencia e 

técnicas 

envolvidas na 

produção 

tecnológica de 

forma 

sustentável e o 

estudo da 

matemática a 

partir da releitura 

de protótipos de 

Leonardo Da 

Vinci, brinquedos 

e de 

experiências 

tecnológicas, 

voltadas para o 

processo de 

experimentação, 

criação e 

manipulação de 

material 

reciclável.   

 

1- Confeccionar 

brinquedos com 

característica 

pedagógica voltada 

ao letramento 

matemático, a fim de 

despertar o Lúdico 

nas práticas e criar 

momentos 

favoráveis a 

aprendizagem 

significativa; 

 

Turmas de 

quinto Ano, 

Coordenaç

ão e 

Gestão 

Discussão 

em 

coordenação 

pedagógica 

      Obs: Projeto em anexo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo XIV 
 

Plano de Ação da Direção 
 

I – ASPECTOS PEDAGÓGICOS 
 

OBJETIVOS PRIORITÁRIOS: 

A)  Desenvolver atividades e ações pedagógicas com foco nas 

aprendizagens dos alunos. 

B)  Estabelecer uma relação mais próxima com a comunidade escolar 

através do uso de recursos tecnológicos, participação em conselhos de classe, 

festas e reuniões pedagógicas. 

C) Atuar junto ao soe para realizar o projeto escola de pais. 

D)  Promover maior interação da escola com a comunidade, em relação à 

diversidade cultural, valorizando a cultura local.  

E)  Reconhecer e combater os fatores que determinam os índices de 

repetência e evasão escolar. 

F)  Aperfeiçoar os mecanismos de avaliação professor-aluno e aluno-

professor para uma melhoria nas aprendizagens e harmonia do ambiente escolar. 

G) Propiciar um programa que atenda a saúde mental dos profissionais do 

cef 101. 

H) Viabilizar investimentos para revitalização e melhoria do ambiente da sala 

de leitura. 

I) Propiciar a instalação de isolamento acústico entre as salas de 

informática, integral, robótica, sala de recursos e serviço de orientaçã educacional, 

no intuito de melhorar a qualidade das aulas e dos atendimentos. 

J)  Desenvolver a educação ambiental por meio do cultivo de hortas, sem 

uso de agrotóxicos, visando preservação do meio ambiente e a melhora da saúde 

humana. 

K)  Promover ações em conjunto, envolvendo a direção, coordenação, 

equipes (soe e sala de recursos), o corpo docente e discente, visando o combate 

às diversas manifestações da violência escolar. 

METAS: 



 

 

A)  PROPORCIONAR, NO ANO LETIVO DE 2020, TURMAS DE REFORÇO E 

APRIMORAMENTO DE ESTUDOS, em busca da ELEVAÇÃO DO ÍNDICE DE APROVAÇÃO EM, 

NO MÍNIMO, 10% EM RELAÇÃO AO ANO LETIVO ANTERIOR. 

B) Elevação do índice de participação externa (comunidade) em 25% em 

relação ao ano letivo anterior. 

C)  Redução gradativa dos índices de retenção e evasão escolar em 20% em 

relação ao ano anterior. 

D)  Atuar junto com a supervisão e coordenação pedagógica no 

aprimoramento das avaliações aplicadas pelos docentes, realizando ações que 

possibilitem a formação continuada e os estudos das avaliações externas (saeb), 

aos discentes e, de forma gradativa e constante. 

E)  Crescimento do acervo bibliotecário em 5% para cada ano letivo. 

F)  Promover atividades lúdicas e esportivas para todos os alunos, 

desenvolvendo o projeto de liderança juvenil com a participação dos alunos dos 

anos finais, a fim de realizar intervenções recreativas e esportivas. 

G)  Dar continuidade ao projeto reforço solidário.  

H) Germinação e cultivo de hortaliças e flores. 

I) Redução do índice de ocorrência de atos de violência escolar em 20% em 

cada ano letivo. 

 

ESTRATÉGIAS: 

A)  ESTIMULAR MOMENTOS COM ATIVIDADES E ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS 

DIFERENCIADAS EM SALA DE AULA. 

B)  ESTABELECER MOMENTOS PARA DESENVOLVER AÇÕES PEDAGÓGICAS DE 

PLANEJAMENTO DE PROJETOS E SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS. 

C)  Realização de palestras, oficinas e atividades de interesse da 

comunidade escolar em seu dia-a-dia. 

D)  Promoção de momentos de discussões com toda a comunidade escolar, 

visando a identificação dos fatores que influenciam o educando a ser retido ou a 

evadir-se da vida educacional. 

E)  Realização de oficinas e palestras com profissionais voltadas para o 

aperfeiçoamento da avaliação formativa. 

F)  Realização de feira literária e promoção de chás literários. 



 

 

G)  Oferecer aos alunos materiais diversos: mesa de “ping-pong”, tabuleiro 

de xadrez, bolas, cordas, bambolês, etc. 

H)  Propiciar aos alunos momentos destinados à reflexão sobre o tema 

sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente 

I) Fomentar a valorização do cultivo de hortaliças livre do uso de produtos 

químicos. 

J)  Implantação de projetos pedagógicos que constam na proposta 

pedagógica em consonância com o corpo docente e aumento da participação da 

comunidade escolar no dia-a-dia da escola. 

 

I – ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Objetivos prioritários: 

A)  Aprimorar o gerenciamento da escola; 

B)  Valorizar os profissionais da área de educação; 

C)  Incentivar a melhoria e o consumo da merenda escolar oferecida pela 

escola; 

D)  Valorizar e conservar o patrimônio escolar. 

METAS: 

A)  Crescimento efetivo de 10% da participação de toda a comunidade 

escolar nos assuntos relacionados ao gerenciamento escolar. 

B)  Aumento de 5% ao ano nas atividades que promovam a melhoria da 

qualidade de vida e de trabalho do profissional da educação. 

C)  Aumento do consumo da merenda escolar em 5%. 

D)  Redução em 5% nos danos causados ao patrimônio escolar. 

ESTRATÉGIAS: 

A)  Participação em cursos, palestras e seminários relacionados à gestão 

pública. 

B)  Promover encontros e momentos de reflexão em relação à prática 

pedagógica. 

C)  Realizar campanha em nível escolar que incentive o consumo da 

merenda escolar. 



 

 

D)  Sensibilizar a comunidade escolar e parceiros para a necessidade da 

conservação do patrimônio através de atividades abertas. 

 

III – ASPECTOS FINANCEIROS 

 

Objetivos prioritários: 

A)  Buscar parcerias que contribuam para a melhoria do ambiente 

educacional; 

B)  Melhoria do acervo literário da biblioteca; 

C)  Transparência na aplicação das verbas governamentais. 

METAS: 

A) Aumento de 5% na quantidade de entidades parceiras da escola. 

B) Crescimento do acervo literário da biblioteca em 5% para cada ano letivo. 

C) Aumento de 25% ao ano, da participação da comunidade escolar na 

escolha da aplicação das verbas governamentais a que esta unidade pública de 

ensino faz jus. 

ESTRATÉGIAS: 

A)  Realizar eventos/reuniões demonstrando a realidade escolar – 

perspectivas e necessidades – para a comunidade empresarial próxima a esta 

unidade educacional. 

B)  Aquisição de materiais novos e seminovos, através da realização de feira 

literária. 

C)  Realização de evento específico, envolvendo toda a comunidade escolar. 

 

 

Plano de Ação da Coordenação Pedagógica  

Objetivos Específicos 

Contribuir para formação continuada dos professores. Acompanhar o trabalho 

pedagógico. Incentivar o trabalho em equipe. Desenvolver ações articuladoras 

entre a comunidade escolar. 

Fortalecer a rede de proteção social da escola (CRAS). 



 

 

Ações/Estratégias 

 

Apresentar e divulgar sugestões de palestras e cursos. Oportunizar 

condições de acesso à formação continuada dos docentes. Estabelecer agenda de 

estudos das Diretrizes vigentes. Promover, acompanhar, supervisionar e avaliar o 

trabalho pedagógico da escola. Participar de reuniões, cursos e fóruns. Sugerir e 

acompanhar a execução de projetos. Auxiliar o professor no acompanhamento 

pedagógico individual dos estudantes. Divulgar, estimular e apoiar o uso de 

recursos tecnológicos. Incentivar a participação das famílias nos eventos 

promovidos pela escola. 

Parcerias envolvidas nas ações 
 

Coordenação Regional de Ensino, EAPE, Conselho Tutelar, Polícia Militar, 

Posto de Saúde, Famílias, Tribunal Regional Eleitoral, Adolescentro, Zoo na 

Escola, Sarah Kubitschek  e Comunidade escolar. 

Cronograma 

 
Ano letivo 2020. 
 
Avaliação das ações 

 

Avaliação contínua e qualitativa. Realizada individual e coletivamente ao 
logo do ano letivo. 

 

Plano de Ação Educação Integral 

 

Objetivo geral: 

Ampliar tempos, espaços e oportunidades de ensino e aprendizagem aos 

estudantes do CEF 101, por meio de oferta de atividades pedagógicas, culturais, 

tecnológicas e esportivas, relacionadas às áreas do conhecimento, em jornada ampliada 

de 8 horas de trabalho pedagógico. 

 

Objetivos específicos: 



 

 

 Contribuir para a formação integral dos estudantes mediante atividades 

pedagógicas que valorizem a integralidade humana; 

 Promover a ampliação de tempos e oportunidades educacionais, sociais, 

culturais, tecnológicas e esportivas, com vistas a aprendizagens significativas que 

privilegiem a formação do estudante. 

 

Atividades desenvolvidas: 

 Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática: 

desenvolve um trabalho pedagógico que visa promover uma educação multidimensional 

pautada na realização de atividades interdisciplinares e transversais, supondo novos 

arranjos educativos, definidos considerando-se os interesses, as necessidades e as 

possibilidades dos sujeitos envolvidos; 

  Capoeira: trabalha a inclusão social a partir de atividades esportivas, 

contribuindo com o desenvolvimento humano, bem como a redução dos índices de 

criminalidade, transformação social e melhoria da qualidade de vida; 

 Iniciação musical: o projeto Despertar Musical propicia 

o conhecimento musical, cujo principal objetivo é despertar o gosto pela música, 

estimulando e contribuindo com a formação integral de crianças e adolescentes. A 

musicalização é feita por meio de atividades lúdicas e iniciação da flauta doce, visando o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da percepção 

auditiva, imaginação, coordenaçãomotora, memorização, socialização,ritmo, 

conhecimento de diferentes estilos musicais e ampliando o universo cultural. 

 Oficina de leitura: Desenvolve habilidades relacionadas à leitura, interpretação 

e produção de texto estimulando no educando o gosto pela leitura e escrita, ampliando o 

conhecimento linguístico e cultural dos mesmos, no intuito de proporcionar aos nossos 

alunos uma visão crítica e contextualizada dos assuntos adquiridos dentro e fora da sala 

de aula. 

 Projeto Parque Educador: ação ambiental que conta com a parceria das 

secretarias de Educação (SSEDF) e do Meio Ambiental (SEMA), com atividades no 

Parque de Águas Claras, desenvolvidas por professores capacitados e disponibilizados 

pelo SEEDF. O diferencial do projeto é que cada turma inscrita participará de um ciclo de 

visitas, caracterizando-se como um projeto continuado para cada escola participante, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o_auditiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Percep%C3%A7%C3%A3o_auditiva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imagina%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coordena%C3%A7%C3%A3o_motora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Socializa%C3%A7%C3%A3o


 

 

onde os estudantes vivenciam in loco o que aprendem em sala de aula. São 

desenvolvidas atividades como trilhas guiadas, oficinas, práticas integrativas de saúde, 

palestras e vivências na natureza. O foco é a formação integral dos estudantes, 

reforçando e ampliando os conteúdos estudados de forma interdisciplinar. 

 

 

Público Alvo: 

Serão atendidos 90 alunos do Ensino Fundamental Anos Inicias, no turno matutino, 

com dificuldade de aprendizagem e/ou risco/vulnerabilidade social.  

Os alunos são divididos em 3 turmas, que revezam entre as oficinas oferecidas, de 

forma que todos participem das mesmas atividades.  

 

Espaços utilizados para realização das atividades: 

 Sala da Educação Integral; 

 Quadra coberta; 

 Quadra descoberta;  

 Sala multimídia; 

 Pátio coberto. 

 

Recursos Humanos envolvidos: 

 Equipe Gestora: tem o papel de primar por um ambiente favorável ao trabalho 

coletivo, no qual prevaleça a democracia, de modo que todos os partícipes do processo 

de ensino sejam valorizados e, juntos, contribuam para o sucesso das aprendizagens dos 

estudantes; 

 Coordenador Pedagógico: responde pela viabilização, integração e articulação 

do trabalho pedagógico, relacionando-se com professores, estudantes e pais; 

 Educador Social Voluntário: atua na execução das atividades desenvolvidas 

na Educação Integral. 

 Professor voluntário da SEEDF: atua na oficina de Iniciação Musical. 
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Organizações 
Curriculares 



 

 

 

1º ANO 

1º BIMESTRE 

TEMAS/PRÁTICAS CORPORAIS SUBTEMAS/MOVIMENTOS E FUNDAMENTOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
Nº 

AULAS 

 

 
Habilidades de locomoção: 

correr 

 

 

corrida: com mudanças de direção e velocidade 

Identificar os movimentos locomotivos; Utilizar as possibilidades e 
formas não convencionais de correr (quadrupedia, de costas, 

lateralmente, etc); Correr com braços elevados e em oposição às 
pernas, flexão de cotovelo e tocando o solo primeiro com o 

calcanhar e depois com os dedos dos pés. 

 

 

5 

 
 

Habilidades de Estabilização: 
Equilíbrio estático 

 
Equilíbrio: utilizando diversas partes do corpo; um 

objeto em diferentes partes do corpo; sem 
movimentação 

 

Demonstrar diferentes possibilidades e formas de equilíbrio 
estático utilizando diversas partes do corpo; Equilibrar um objeto 

em diferentes partes do corpo; Equilibrar-se com e sem 
movimentação. 

 

 
5 

Coordenação Motora: Fina e 
Grossa 

Recepção: com ambas as mãos; Lançamento: com 
ambas as mãos 

Demonstrar evolução no desenvolvimento da coordenação motora 
fina e grossa; manipular objetos diversos em diferentes situações 

 
5 

 

 

 

Jogos e brincadeiras: Jogos de 
perseguição 

 

 

 

corrida: com mudanças de direção e velocidade; 
respeitando os limites da área do jogo 

Identificar as características e regras dos jogos de perseguição; 
Realizar deslocamentos rápidos, com mudanças de direção e de 

ritmo durante os jogos de perseguição; Correr respeitando as 
delimitações do espaço durante os jogos de perseguição; Realizar a 

corrida durante os jogos de perseguição, segurando um objeto; 
Cooperar com os colegas nos jogos; Respeitar normas e regras; 

Demonstrar cuidado com o corpo e atenção à prevenção de 
acidentes, durante a participação nos jogos. 

 

 

 

 
10 

2º BIMESTRE 

TEMAS/PRÁTICAS CORPORAIS SUBTEMAS/MOVIMENTOS E FUNDAMENTOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
Nº 

AULAS 



 

 

 
 

 

 
 

Habilidades de estabilização: 
rolamento frontal 

 
 

 

 

 
Rolamento: frontal 

 

Realizar exercícios educativos de rolamento frontal; Realizar 
atividades que auxiliem no desenvolvimento do movimento de 
rolar, buscando aplicá-lo para minimizar acidentes com quedas; 

Realizar o rolamento frontal, com a cabeça dirigindo a ação e 
tocando ligeiramente na superfície, o corpo enrolado e os braços 

ajudando na produção da força, retornando momentaneamente à 
posição inicial, após a realização do movimento; Realizar 

rolamentos consecutivos com controle. Demonstrar, através das 
aulas, consolidação do rolamento frontal. 

 
 

 

 

 
6 

 

 
Habilidades de Manipulação: 

Arremessar 

 

 
Arremesso: com a mão dominante e não dominante; 

em diferentes direções; por cima e por baixo. 

 
Identificar o movimento de arremessar; Realizar o arremesso com a 

mão dominante e não dominante; Realizar o movimento de 
arremessar utilizando diferentes objetos; Demonstrar, através das 

aulas, aprimorando o arremesso. 

 

 
 

6 

Lateralidade: Direita e 
esquerda com relação ao 

corpo do outro 

Corrida: curta; Arremesso: mão direita e esquerda; 
Equilíbrio: estático e dinâmico; Salto: em uma ou duas 

pernas. 

Localizar direita/esquerda tendo o corpo do outro como referência; 
Identificar direita/esquerda; Nomear sua localização em relação ao 

corpo do outro. 

 
 

8 

 

 

 

Atividades rítmicas: Cantigas 
de roda 

 

Giro: sobre o próprio eixo, com mudança de direção e 
velocidade, individual ou em grupo; Andar: no ritmo 
da dança, em diferentes direções e velocidades, em 
círculo e filas, em grupo; Corrida: no ritmo da dança, 
em diferentes direções e velocidades - em círculo e 

filas. 

 
Identificar as cantigas de roda; Participar das cantigas de roda 

apresentadas; Representar os passos das cantigas de roda; 
Vivenciar movimentos que envolvam a expressão corporal e o 
ritmo; Demonstrar nas cantigas de roda, noções de orientação 
espaço-temporal, lateralidade, ritmo e coordenação motora. 

 

 
 

5 

3º BIMESTRE 

TEMAS/PRÁTICAS CORPORAIS SUBTEMAS/MOVIMENTOS E FUNDAMENTOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
Nº 

AULAS 



 

 

 
 

 

Habilidades de locomoção: 
correr e saltar 

 
 

 
Corrida: com mudanças de direção e velocidade; Salto: 

com as duas pernas e uma perna; verticamente e 
horizontalmente 

 

Correr com os braços elevados e em oposição às pernas, com a 
flexão dos cotovelos, tocando o solo primeiro com o calcanhar e 

depois com os dedos dos pés; Realizar a corrida com mudanças de 
direção e velocidade; Saltar com as duas pernas e uma perna; Saltar 
na vertical realizando a flexão dos joelhos na preparação; Saltar na 
horizontal com os joelhos flexionados; Saltar aterrissando com os 

calcanhares estendendo-os para tocar o solo. 

 
 

 

 
5 

 
Habilidades de manipulação: 

Chutar 

 
Chute: com o pé dominante e não dominante; em 

deslocamento e parado. 

Identificar o movimento de chutar; Chutar com o pé dominante e 
não dominante; Chutar em deslocamento e parado; Realizar o 

movimento de chutar com diferentes tipos de bola. 

 
 

5 

 

 
Orientação espaço temporal: 
Relação com o corpo do outro 

 

 
Corrida: com mudança de direção; Arremesso com 

ambas as mãos; Saltar: em uma perna ou duas pernas. 

 
Localizar-se no espaço durante as atividades desenvolvidas; 

Orientar-se nas atividades tendo como ponto de referência o corpo 
do outro; Fazer uso da orientação espaço temporal em atividades 

que envolvam pontos de referências. 

 

 
 

5 

 

 

 

Jogos e Brincadeiras: Jogos de 
perseguição 

 

 

Corrida: com mudança de direção e velocidade; 
respeitando os limites da área de jogo; carregando um 

objeto 

 
Identificar as características e regras dos jogos de perseguição; 

Realizar a corrida com mudança de direção e velocidade durante o 
jogo de perseguição; Cooperar com os colegas no jogo; Respeitar 
normas e regras; Demonstrar cuidado com o corpo e atenção à 

prevenção de acidentes, durante a participação nos jogos. 

 

 
 

10 

4º BIMESTRE 

 

 

 

Habilidades de Manipulação: 
Correr 

 

 

 

Corrida: com mudanças de espaço 

 
Demonstrar aprimoramento do movimento de correr; Correr com 
os braços elevados e em oposição às pernas, flexão do cotovelo e 
tocando solo primeiro com o calcanhar e depois com os dedos dos 
pés; Realizar corridas em diferentes espaços; Correr respeitando os 

limites determinados. 

 

 

 

7 



 

 

 
 

 

Habilidades de Manipulação: 
Quicar 

 
 

 

Quique: em deslocamento e parado; com a mão 
dominante e não dominante 

 
Identificar o movimento dequicar; Quicar a bola em deslocamento e 

parado; Quicar a bola com a mão dominante e não dominante, 
utilizando diferentes bolas; Quicar a bola com uma das mãos, no 

nível da cintura; Empurrar a bola com as pontas dos dedos; Quicar a 
bola à frente ou longe do pé, do lado preferido. 

 
 

 

7 

 

 

 

Jogos e Brincadeiras: Jogos de 
perseguição 

 

 

Corrida: com mudanças de direção e velocidade; 
respeitando os limites da área de jogo. Quique: com a 

mão dominante; com mudança de direção. 

 
Identificar as características e regras dos jogos de perseguição; 

Realizar a corrida com mudança de direção e velocidade durante os 
jogos de perseguição; Cooperar com os colegas nos jogos; Respeitar 

normas e regras; Demonstrar cuidado com o corpo e atenção à 
prevenção de acidentes durante a participação nos jogos. 

 

 
 

11 

 

2º ANO 

1º BIMESTRE 

TEMAS/PRÁTICAS CORPORAIS SUBTEMAS/MOVIMENTOS E FUNDAMENTOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
Nº 

AULAS 

 

 

Habilidades de locomoção: 
correr 

 

 

 
corrida: com mudanças de direção e velocidade 

Utilizar as possibilidades e formas não convencionais de correr 
(quadrupedia, de costas, lateralmente, etc); Correr com os braços 
elevados e em oposição às pernas, flexão do cotovelo e tocando o 

solo primeiro com o calcanhar e depois com os dedos dos pés; 
Realizar corridas em diferentes espaços; Correr respeitando os 

limites determinados. 

 

 

 
5 



 

 

 
 

 

 

 

Habilidades de Estabilização: 
Rolamento para trás 

 
 

 

 

 

 
Rolamento: para trás 

 

Aprimorar os movimentos de estabilização por meio de atividades 
de rolamento para trás; Realizar os exercícios educativos de 

rolamento para trás; Realizar atividades que auxiliem no 
desenvolvimento no movimento de rolar, buscando aplicá-los para 
minimizar acidentes com quedas; Realizar o rolamento para trás, 

com os cotovelos colocados, à largura dos ombros, apoio das mãos 
no solo, antes do apoio da cabeça (queixo no peito), apoiar as 

nádegas junto aos calcanhares, desequilibrar e efetuar o 
movimento mantendo os joelhos junto ao peito, com os membros 
inferiores fletidos e unidos e projetar os pés em direção ao solo; 

Realizar rolamentos consecutivos com controle. 

 
 

 

 

 

 
5 

Coordenação Motora: Fina e 
Grossa 

Recepção: com ambas as mãos; Lançamento: com 
ambas as mãos 

Demonstrar evolução no desenvolvimento da coordenação motora 
fina e grossa; manipular objetos diversos em diferentes situações 

 
5 

 

 
 
 

Jogos e brincadeiras: Jogos de 
perseguição 

 

 
 
 

corrida: com mudanças de direção e velocidade; 
respeitando os limites da área do jogo 

Identificar as características e regras dos jogos de perseguição; 
Realizar deslocamentos rápidos, com mudanças de direção e de 

ritmo durante os jogos de perseguição; Correr respeitando as 
delimitações do espaço durante os jogos de perseguição; Realizar a 

corrida durante os jogos de perseguição, segurando um objeto; 
Cooperar com os colegas nos jogos; Respeitar normas e regras; 

Demonstrar cuidado com o corpo e atenção à prevenção de 
acidentes, durante a participação nos jogos. 

 

 
 

 
10 

2º BIMESTRE 

TEMAS/PRÁTICAS CORPORAIS SUBTEMAS/MOVIMENTOS E FUNDAMENTOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
Nº 

AULAS 



 

 

 
 

 

 

 
 

Habilidades de locomoção: 
Saltar 

 
 

 

 

 
 

Salto: com as duas pernas e um perna; verticalmente 
e horizontalmente 

 
Saltar com os dois pés, com um pé; Saltar verticalmente e 

horizontalmente; Saltar com e sem auxílio; Saltar na vertical 
realizando a flexão dos joelhos na preparação; Saltar com extensão 

dos quadris, joelhos e tornozelos coordenados com elevação dos 
braços, a cabeça elevada, com os olhos no alvo e aterrissagem 
sobre o ponto de impulsão; Saltar na horizontal com os joelhos 

flexionados; Saltar com o corpo inclinado para frente do quadril; 
Saltar com os braços balançando para frente e para trás, junto com 
às pernas, estendendo-se rapidamente para cima e para baixo na 

preparação; Saltar aterrissando com os calcanhares, estendendo-se 
para tocar o solo. 

 
 

 

 

 

 
8 

 

 
 

 
Habilidades de manipulação: 

Arremessar, receber 

 

 

 
Arremesso: com a mão dominante e não dominante; 
parado e em movimento; em diferentes direções; por 
cima e por baixo; Recepção: com as duas mãos; com a 

mão dominante; parado e em movimento. 

 

Identificar o movimento de arremessar; Arremessar diversos 
objetos; Arremessar utilizando passo contralateral longo (passo 
com o pé do lado oposto do braço que arremessa), com rotação 

segmentar do tronco, quadril, coluna, ombro, úmero e antebraço 
do arremesso passando ao longo do corpo, ao final do movimento; 
Identificar o movimento de receber; Recepcionar o objeto com as 

duas mãos e com a mão não dominante; Realizar a recepção com as 
duas mãos, olhando para a bola, com o corpo alinhando na direção 

do objeto, pés separados e braços estendidos. 

 

 
 

 

 

6 

Lateralidade: Direita e 
esquerda com relação a um 

objeto e ao espaço 

Corrida: curta; Arremesso: mão direita e esquerda; 
Equilíbrio: estático e dinâmico; Salto: em uma ou duas 

pernas. 

Identificar direita/esquerda; Nomear sua localização em relação ao 
corpo do outro. 

 
6 

 

 

 

Atividades rítmicas: Cantigas 
de roda 

 

Giro: sobre o próprio eixo, com mudança de direção e 
velocidade, individual ou em grupo; Andar: no ritmo 
da dança, em diferentes direções e velocidades, em 
círculo e filas, em grupo; Corrida: no ritmo da dança, 
em diferentes direções e velocidades; em círculo e 

filas. 

 
Identificar as cantigas de roda; Participar das cantigas de roda 

apresentadas; Representar os passos das cantigas de roda; 
Vivenciar movimentos que envolvam a expressão corporal e o 
ritmo; Demonstrar nas cantigas de roda, noções de orientação 
espaço-temporal, lateralidade, ritmo e coordenação motora. 

 

 

 

5 

3º BIMESTRE 

TEMAS/PRÁTICAS CORPORAIS SUBTEMAS/MOVIMENTOS E FUNDAMENTOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
Nº 

AULAS 



 

 

 
 

 

 
 

Habilidades de estabilização: 
Parada de mãos 

 
 

 

 

 
Equilíbrio: estático; posição invertida 

 

Aprimorar os movimentos de estabilização por meio de atividades 
de parada de mão; Realizar exercícios educativos da parada de 

mãos; Realizar a parada de mão mantendo o equilíbrio; Realizar 
corretamente o movimento de parada de mãos, mantendo o 

equilíbrio estático em posição invertida sobre as mãos, braços 
paralelos e bem estendidos, mãos apoiadas no solo, à largura dos 

ombros, lançando a perna de trás para o alto, com o joelho em 
extensão, sendo que a outra perna será lançada imediatamente 

após a primeira, unindo-se a ela na vertical. 

 
 

 

 

 
5 

 

 

 
Habilidades de manipulação: 

Chutar 

 

 

 
Chute: com o pé dominante e não dominante; em 

deslocamento e parado. 

Aprimorar o movimento de chutar; Chutar com o pé dominante e 
não dominante; Chutar em deslocamento e parado; Realizar o 

movimento de chutar com diferentes tipos de bola; Chutar com 
movimento contínuo até a bola, dando o último passo longo diante 

da bola, com o pé de apoio ao lado ou um pouco atrás da bola; 
Chutar com o tronco ligeiramente inclinado, estendendo a perna à 

medida que faz contato com a bola. 

 

 

 
 

5 

 
Orientação espaço temporal: 
Relação com oobjeto e com o 

espaço 

 

Corrida: com mudança de direção; Arremesso com 
ambas as mãos; Saltar: em uma perna ou duas pernas. 

Localizar-se no espaço durante as atividades desenvolvidas; 
Orientar-se nas atividades tendo como ponto de referência o corpo 
do outro; Fazer uso da orientação espaço temporal em atividades 

que envolvam pontos de referências. 

 

 
5 

 
 

Jogos e Brincadeiras: Jogos de 
rebatida 

 
 

Rebatida: sem instrumentos; com os pés; diferentes 
formas. 

 

Identificar as características e regras dos jogos de rebatida; 
Cooperar com os colegas nos jogos; Respeitar normas e regras; 

Demonstrar cuidado com o corpo e atenção à prevenção de 
acidentes, durante a participação nos jogos. 

 

 
10 

4º BIMESTRE 

 

 

Habilidades de Manipulação: 
Correr 

 

 

Corrida: com mudanças de espaço; em diferentes 
direções e velocidades 

 

Demonstrar aprimoramento do movimento de correr; Correr com 
os braços elevados e em oposição às pernas, flexão do cotovelo e 
tocando solo primeiro com o calcanhar e depois com os dedos dos 
pés; Realizar corridas em diferentes espaços; Correr respeitando os 

limites determinados; Correr demonstrando noção de espaço. 

 

 

 

8 



 

 

 

 
Habilidades de estabilização: 

Estrela 

 
 
 

Equilíbrio: dinâmico; posição invertida 

Aprimorar os movimentos de estabilização por meio de atividades 
de estrela; Realizar o movimento de estrela, iniciando com os 

braços elevados, o ângulo dos ombros abertos durante o tempo 
todo do exercício, a cabeça alinhada com os ombros e o quadril 

aberto; Realizar a estrela mantendo o equilíbrio ao finalizar o 
movimento. 

 
 
 

7 

 
 

 

Jogos e brincadeiras: Jogos de 
perseguição 

 
 

 

Corrida: com mudanças de direção e velocidade; 
respeitando os limites da área de jogo. 

 
Identificar as características e regras dos jogos de perseguição; 

Realizar a corrida com mudança de direção e velocidade durante os 
jogos de perseguição; Cooperar com os colegas nos jogos; Respeitar 

normas e regras; Demonstrar cuidado com o corpo e atenção à 
prevenção de acidentes durante a participação nos jogos. 

 
 

 

10 

 

3º ANO 

1º BIMESTRE 

TEMAS/PRÁTICAS CORPORAIS SUBTEMAS/MOVIMENTOS E FUNDAMENTOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
Nº 

AULAS 

 
 

 

 

 
Habilidades de locomoção: 

saltar 

 
 

 

 

 
Salto: com as duas pernas e uma perna; sobre 
obstáculos; verticalmente e horizontalmente 

Saltar com os dois pés, com um pé; Saltar verticalmente e 
horizontalmente; Saltar com e sem auxílio; Saltar na vertical 

realizando a flexão dos joelhos na preparação; Saltar com extensão 
dos quadris, joelhos e tornozelos coordenados com elevação dos 

braços, a cabeça elevada, com os olhos no alvo e aterrissagem 
sobre o ponto de impulsão; Saltar na horizontal com os joelhos 

flexionados; Saltar com o corpo inclinado para frente do quadril; 
Saltar com os braços balançando para frente e para trás, junto com 
às pernas, estendendo-se rapidamente para cima e para baixo na 

preparação; Saltar aterrissando com os calcanhares, estendendo-se 
para tocar o solo. 

 
 

 

 

 
 

8 



 

 

 
 

 

 

 

Habilidades de manipulação: 
Arremessar e receber 

 
 

 
Arremesso: com a mão dominante e não dominante, 
parado e em deslocamento, em diferentes direções, 
por cima e por baixo; Recepção: com as duas mãos, 

com a mão dominante e não dominante, olhando para 
a bola. 

 
Arremessar diversos objetos; Aprimorar o movimento fundamental 

de arremessar; Arremessar utilizando passo contralateral longo 
(passo com o pé do lado oposto do braço que arremessa), com 
rotação segmentar do tronco, quadril, coluna, ombro, úmero e 

antebraço do arremesso passando ao longo do corpo, ao final do 
movimento; Identificar o movimento de receber; Recepcionar o 

objeto com as duas mãos e com a mão não dominante; Realizar a 
recepção com as duas mãos, olhando para a bola, com o corpo 

alinhando na direção do objeto, pés separados e braços estendidos. 

 
 

 

 

 

8 

 

 
Jogos e Brincadeiras: Jogos de 

invasão 

 

 
corrida: com mudanças de direção e velocidade; 

respeitando os limites da área do jogo 

Identificar as características e as regras dos jogos de invasão; 
Realizar a corrida com mudança de direção e velocidade durante os 

jogos de invasão; Cooperar com os colegas nos jogos; Respeitar 
normas e regras; Demonstrar cuidado com o corpo e atenção à 

prevenção de acidentes durante a participação nos jogos 

 
 

9 

2º BIMESTRE 

TEMAS/PRÁTICAS CORPORAIS SUBTEMAS/MOVIMENTOS E FUNDAMENTOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
Nº 

AULAS 

 

 
 

 

 

Habilidades de locomoção: 
Saltar 

 

 
 

 

 

Salto: com as duas pernas e um perna; utilizando 
equipamentos; verticalmente e horizontalmente 

Realizar o salto, com as duas pernas; Realizar o salto ultrapassando 
uma determinada distância e uma determinada altura; Saltar 

verticalmente e horizontalmente; Saltar com e sem auxílio; Saltar 
na vertical realizando a flexão dos joelhos na preparação; Saltar 

com extensão dos quadris, joelhos e tornozelos coordenados com 
elevação dos braços, a cabeça elevada, com os olhos no alvo e 

aterrissagem sobre o ponto de impulsão; Saltar na horizontal com 
os joelhos flexionados; Saltar com o corpo inclinado para frente do 
quadril; Saltar com os braços balançando para frente e para trás, 

junto com às pernas, estendendo-se rapidamente para cima e para 
baixo na preparação; Saltar aterrissando com os calcanhares, 

estendendo-se para tocar o solo. 

 

 
 

 

 

 
7 



 

 

 

 
Habilidades de manipulação: 

Rebater 

 
 
 

Rebatida: com instrumento, utilizando raquete 

 
Identificar a habilidade de rebate; Realizar a rebatida utilizando a 

mão ou o pé dominante e não dominante; Realizar a rebatida 
utilizando um material; Realizar o movimento de rebater utilizando 

um material e executando diferentes tipos de rebatida. 

 
 
 

6 

 
 

 

 

Esporte individual: Mini 
atlestismo (corrida) 

 
 

 

 

Corrida: longa distância, com barreiras, de resistência, 
de velocidade 

 

Identificar os fundamentos utilizados durante as provas de corrida 
do Mini Atletismo; Realizar corridas com diferentes velocidades e 
distâncias, sobre a barreira e revezamento; Correr com os braços 
elevados e em oposição às pernas, flexão do cotovelo e tocando o 

solo primeiro com o calcanhar e depois com os dedos dos pés; 
Relacionar as provas de Mini Atletismo, com as provas de atletismo; 
Reconhecer os conceitos de vitória e derrota com parte integrante 

do esporte. 

 
 

 

 

6 

 

 

 

Atividades rítmicas: 
Brincadeiras cantadas 

 
Giro: com mudança de direção e velocidade, individual 
e em grupo; Andar: no ritmo da dança, em diferentes 
direções e velocidades, em círculo e filas, em grupo; 
Corrida: no ritmo da dança, em diferentes direções e 

velocidades, em círculo e filas. 

 

Identificar algumas brincadeiras cantadas; Participar das 
brincadeiras cantadas apresentadas; Representar as brincadeiras 

cantadas; Vivenciar movimentos que envolvam a expressão 
corporal e o ritmo; Demonstrar nas brincadeiras cantadas, noções 
de orientação espaço-temporal, lateralidade, ritmo e coordenação 

motora. 

 

 
 

6 

3º BIMESTRE 

TEMAS/PRÁTICAS CORPORAIS SUBTEMAS/MOVIMENTOS E FUNDAMENTOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
Nº 

AULAS 



 

 

 
 

 

 

 
Habilidades de locomoção: 

Saltar 

 
 

 

 

 
Salto: distância, altura, com dois pés, verticalmente e 

horizontalmente 

Realizar o salto com as duas pernas; Realizar o salto ultrapassando 
uma determinada distância e uma determinada altura; Saltar 

verticalmente e horizontalmente; Saltar na vertical realizando a 
flexão dos joelhos na preparação; Saltar com extensão dos quadris, 
joelhos, tornozelos coordenados com elevação dos braços, a cabeça 

elevada, com os olhos no alvo e aterrissagem sobre o ponto de 
impulsão; Saltar na horizontal com os joelhos flexionados; Saltar 

com o corpo inclinado para a frente do quadril; Saltar com os 
braços balançando para a frente e para trás, junto com às pernas 

estendendo-se rapidamente para cima e para baixo na preparação; 
Saltar aterrissando com os calcanhares estendendo-se para tocar o 

solo. 

 
 

 

 

 
 

9 

 

 
Esportes individuais: Mini 

atletismo - Salto 

 

 
 

Salto: para frente agachado; cruzado 

Identificar os fundamentos utilizados durante as provas de salto do 
Mini Atletismo; Saltar em diferentes posições e de diversos estilos 
durante as provas de Mini atletismo; Relacionar as provas do Mini 

atletismo, com as provas do Atletismo; Reconhecer os conceitos de 
vitória e derrota como parte integrante do esporte. 

 

 
 

7 

 
 

Jogos e brincadeiras: Jogos de 
perseguição 

 
 

Corrida: com mudança de direção; Respeitando os 
limites da área de jogo. 

 

Identificar as características e as regras dos jogos de perseguição; 
Cooperar com os colegas; Respeitar normas e regras; Demonstrar 

cuidado com o corpo e atenção à prevenção de acidentes durante a 
participação nos jogos. 

 

 
9 

4º BIMESTRE 

 

 

Esporte individual: Mini 
atletismo - Lançamentos 

 

 

Lançamento: ajoelhado; com a mão dominante; com 
as duas mãos. 

Identificar os fundamentos utilizados durante as provas de 
lançamento do Mini Atletismo; Realizar o lançamento, de diferentes 
formas, com uma mão ou com ambas; Relacionar as provas de Mini 
atletismo, com as provas de atletismo; Reconhecer os conceitos de 

vitória e derrota como parte integrante do esporte. 

 

 

10 

 

 

Jogos e brincadeiras: Jogos de 
alvo 

Corrida: com mudanças de direção e velocidade; 
respeitando os limites da área de jogo; carregando um 

objeto; Arremesso: um objeto em direção ao alvo; 
com a mão dominante e não dominante; Chute: um 

objeto em direção ao alvo; com o pé dominante e não 
dominante. 

 

Identificar as características e regras dos jogos de alvo; Realizar a 
corrida com mudança de direção e velocidade durante os jogos de 
perseguição; Cooperar com os colegas nos jogos; Respeitar normas 
e regras; Demonstrar cuidado com o corpo e atenção à prevenção 

de acidentes durante a participação nos jogos. 

 

 

 

12 



 

 

4º ANO 

1º BIMESTRE 

TEMAS/PRÁTICAS CORPORAIS SUBTEMAS/MOVIMENTOS E FUNDAMENTOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
Nº 

AULAS 

 

Habilidades de Locomoção: 
Correr, Saltar 

Corrida: com mudança de direção e velocidade; de 
frente, costas e lateralmente; diferentes apoios. Salto: 

com as duas e uma perna só; sobre um obstáculo; 
com e sem apoio. 

 

Realizar a corrida respeitando os limites; Realizar o salto sobre 
obstáculos; Saltar um obstáculo com e sem apoio. 

 

 

8 

 

 

Habilidades de manipulação: 
Dirigida, espontânea 

Rebatida: com material; Arremesso: com uma ou duas 
mãos, acima da cabeça, pelo chão; Recepção: com 

uma ou duas mãos, utilizando outras partes do corpo; 
Drible: com a mão dominante e não dominante, sem 
olhar para a bola; parado e em movimento; Chute: 

com o pé dominante e não dominante, parado e em 
movimento. 

 
Realizar a rebatida utilizando um material; Realizar o arremesso de 
diferentes formas, utilizando diferentes bolas; Realizar a recepção 
de diferentes formas; Realizar o drible utilizando a mão e os pés, 
procurando não olhar para a bola; Realizar o chute de diferentes 

formas. 

 

 

 
7 

 
 

Jogos e brincadeiras: Jogos de 
perseguição 

 
 

Correr: com mudança de direção e velocidade; 
respeitando os limites da área de jogo. 

 

Identificar as características e as regras dos jogos de perseguição; 
Realizar a corrida com mudança de direção e velocidade durante o 
jogo de perseguição; Cooperar com os colegas nos jogos; Respeitar 

normas e regras; Demonstrar cuidado com o jogo e atenção à 
prevenção de acidentes durante a participação nos jogos. 

 
 

 
10 

2º BIMESTRE 

TEMAS/PRÁTICAS CORPORAIS SUBTEMAS/MOVIMENTOS E FUNDAMENTOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
Nº 

AULAS 

 
 

 

Esporte individual: Capoeira 

 
 

Giro: sobre o próprio eixo, com um pé de apoio; Salto: 
na vertical e horizontal, com uma perna; Equilíbrio: 

estático e dinâmico 

 

Identificar os elementos básicos da Capoeira; Executar os 
movimentos de giro e salto da capoeira; Reconhecer os golpes da 

capoeira; Compreender a origem e a história da capoeira; 
Relacionar a capoeira com o período colonial do Brasil e a 

escravidão. 

 
 

 

7 



 

 

 
 
 

Jogos e brincadeiras: Jogos 
Cooperativos 

 

Corrida: com mudanças de direção e velocidade; 
respeitando os limites da área de jogo; carregando um 

objeto; Arremesso: um objeto em direção ao alvo; 
com a mão dominante e não dominante 

 
Identificar as características e as regras dos jogos de cooperação; 

Realizar a corrida com mudança de direção e velocidade durante o 
jogo de perseguição; Cooperar com os colegas nos jogos; Respeitar 

normas e regras; Demonstrar cuidado com o jogo e atenção à 
prevenção de acidentes durante a participação nos jogos. 

 
 

 
10 

 

 
Atividade rítmica: Danças 

folclóricas regionais 

Giro: sobre o próprio eixo, com mudanças de direção 
e velocidade; Andar: no ritmo da dança, em diferentes 

direções e velocidades, em círculo e filas, em grupo; 
Corrida: no ritmo da dança, em diferentes direções e 

velocidades, em circulo e filas, em grupo. 

Identificar as danças folclóricas de sua região; Participar de danças 
folclóricas; Representar os passos e coreografias das danças 

folclóricas regionais; Compor coreografias com base nas danças 
folclóricas regionais. Valorizar outros estilos musicais que não são 

difundidos pela mídia. 

 
 

8 

3º BIMESTRE 

TEMAS/PRÁTICAS CORPORAIS SUBTEMAS/MOVIMENTOS E FUNDAMENTOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
Nº 

AULAS 

 

 
 

Ginástica circense: Bola, Maça, 
Arco, Lenço, Rolo americano 

 
 

Lançamento: com mão dominante, parado e em 
movimento, na linha da cintura, acima do ombro; 
Recepção: com uma ou duas mãos, saltando, em 

movimento e parado; Equilíbrio: dinâmico 

Identificar a Ginástica circense; Vivenciar as atividades de 
manipulação e equilíbrio da Ginástica circense; Identificar as 

modalidades da Ginástica; Realizar o lançamento dos objetos da 
Ginástica; Realizar o lançamento dos objetos, parado ou em 

movimento; Manter o equilíbrio durante a prática das atividades de 
Ginástica; Identificar os materiais da Ginástica; Ampliar a 

consciência corporal. 

 

 
 

7 

 

 

 
Esporte individual: Mini 

atletismo, Corrida 

 

 

 
Corrida: mudança de velocidade e direção; curta e 

longa distância 

Identificar os fundamentos utilizados durante as provas de corrida 
do Mini atletismo; Realizar corridas com diferentes velocidades e 

distâncias; Correr com os braços elevados e em oposição às pernas, 
flexão do cotovelo e tocando o solo primeiro com o calcanhar e 

depois com os dedos dos pés; Relacionar as provas de Mini 
atletismo com as provas de atletismo; Reconhecer os conceitos de 

vitória e derrota como parte integrante do esporte. 

 

 

 
 

8 



 

 

 
 

Jogos e brincadeiras: Jogos 
Cooperativos 

 
Corrida: com mudanças de direção e velocidade; 

respeitando os limites da área de jogo; carregando um 
objeto; Arremesso: um objeto em direção ao alvo; 

com a mão dominante e não dominante 

 

Identificar as características e as regras dos jogos de cooperação; 
Realizar a corrida com mudança de direção e velocidade durante o 
jogo de perseguição; Cooperar com os colegas nos jogos; Respeitar 

normas e regras; Demonstrar cuidado com o jogo e atenção à 
prevenção de acidentes durante a participação nos jogos. 

 
 

 

10 

4º BIMESTRE 

TEMAS/PRÁTICAS CORPORAIS SUBTEMAS/MOVIMENTOS E FUNDAMENTOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
Nº 

AULAS 

 

 

 
 

Esporte individual: Mini 
atletismo - Salto, Lançamento 

 

 

 

 
Salto: utilizando 3 passos, dentro de uma área 

limitada, utilizando uma vara; Lançamento: com a 
mão dominante, para frente e para trás 

 

Identificar as provas de salto e lançamento do Mini atletismo; 
Identificar os fundamentos utilizados durante as provas de salto; 

Identificar os fundamentos utilizados durante as provas de 
lançamento; Realizar um salto em distância, utilizando uma vara; 

Saltar com corrida de aproximação acertando o alvo determinado; 
Realizar o lançamento do dardo, respeitando as marcações; 

Relacionar as provas de Mini Atletismo com as provas de atletismo; 
Reconhecer os conceitos de vitória e derrota como parte integrante 

do esporte. 

 

 

 
 

 
10 

 

 
Jogos e brincadeiras: Jogos de 

alvo 

Corrida: com mudanças de direção e velocidade; 
respeitando os limites da área de jogo; carregando um 

objeto; Arremesso: um objeto em direção ao alvo; 
com a mão dominante e não dominante, com o pé 

dominante e não dominante 

Identificar as características e as regras dos jogos de alvo; Realizar o 
arremesso, com uma mão ou com ambas as mãos visando acertar o 

alvo; Cooperar com os colegas nos jogos; Respeitar normas e 
regras; Demonstrar cuidado com o jogo e atenção à prevenção de 

acidentes durante a participação nos jogos. 

 

 
 

15 

 

5º ANO 

1º BIMESTRE 

TEMAS/PRÁTICAS CORPORAIS SUBTEMAS/MOVIMENTOS E FUNDAMENTOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
Nº 

AULAS 



 

 

 
 

Esportes individuais: Mini 
atletismo - Salto, lançamento 

 

 
Salto: a distância; Lançamento: com a mão 
dominante; após um giro; Corrida: curta de 

aproximação 

Identificar as provas de salto e lançamento do Mini atletismo; 
Identificar os fundamentos utilizados durante as provas de salto; 

Identificar os fundamentos utilizados durante as provas de 
lançamento; Saltar após a realização de uma corrida curta; Realizar 
o lançamento, após um movimento rotacional; Relacionar as provas 

de Mini atletismo com as provas de atletismo; Reconhecer os 
conceitos de vitória e derrota como parte integrante do esporte. 

 
 

 
7 

 

Esporte coletivo: Futsal, jogos 
pré-desportivos 

 

Corrida: com e sem bola, com mudança de direção e 
velocidade; Condução: com mudança de direção e 
velocidade; com o pé dominante e não dominante 

Identificar através dos jogos pré-desportivos, o Futsal; Executar 
através dos jogos pré-desportivos, alguns fundamentos do futsal; 
Identificar através dos jogos pré-desportivos, algumas regras do 

futsal; Participar dos jogos pré-desportivos de futsal. 

 

 
8 

 

 

 
Jogos e brincadeiras: Jogos de 

perseguição 

 

 

 
Correr: com mudança de direção e velocidade; 

respeitando os limites da área de jogo. 

Combinar diferentes habilidades durante a prática dos jogos de 
perseguição; Realizar deslocamentos rápidos, com mudanças de 

direção e de ritmo durante os jogos de perseguição; Correr 
respeitando as delimitações do espaço durante os jogos de 

perseguição; Realizar a corrida durante os jogos de perseguição, 
segurando um objeto; Cooperar com os colegas nos jogos; 

Respeitar normas e regras; Demonstrar cuidado com o jogo e 
atenção à prevenção de acidentes durante a participação nos jogos. 

 

 

 
 

10 

2º BIMESTRE 

TEMAS/PRÁTICAS CORPORAIS SUBTEMAS/MOVIMENTOS E FUNDAMENTOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
Nº 

AULAS 

 

Esportes coletivos: Voleibol, 
Jogos pré-desportivos 

 

Passe: utilizando o toque, utilizando a manchete; 
Recepção: com manchete; Saque: de forma livre 

Identificar através dos jogos pré-desportivos, o voleibol; Executar 
através dos jogos pré-desportivos, alguns fundamentos do voleibol; 

Identificar através dos jogos pré-desportivos, algumas regras do 
voleibol; Participar dos jogos pré-desportivos de voleibol. 

 

 

8 

 

 

 
Ginástica rítmica desportiva: 

arco e bola 

 

 
Lançamento: para cima, para frente; Recepção: com 

as duas ou com uma mão, com outras partes do 
corpo; Giro: sobre o próprio eixo, em torno do 

material; Salto: sem e com material 

 
Identificar a Ginástica rítmica desportiva; Identificar os aparelhos 

arco e bola; Realizar lançamentos com os aparelhos, em diferentes 
direções; Recepcionar o arco e a bola, utilizando uma ou duas mãos 

ou outras partes do corpo; Realizar o giro sobre o próprio eixo ou 
em volta do material; Realizar o salto com ou sem material; Compor 

sequências com os aparelhos e arco e bola. 

 

 
 
 

7 



 

 

 
 

Atividades rítmicas: danças 
folclóricas regionais 

 

Giro: sobre o próprio eixo, com mudanças de direção 
e velocidade; Andar: no ritmo da dança, em diferentes 

direções e velocidades, em círculo e filas, em grupo; 
Corrida: no ritmo da dança, em diferentes direções e 

velocidades, em circulo e filas, em grupo. 

 

Identificar as danças folclóricas de sua região; Participar de danças 
folclóricas; Representar os passos e coreografias das danças 

folclóricas regionais; Compor coreografias com base nas danças 
folclóricas regionais. Valorizar outros estilos musicais que não são 

difundidos pela mídia. 

 
 

 

10 

3º BIMESTRE 

TEMAS/PRÁTICAS CORPORAIS SUBTEMAS/MOVIMENTOS E FUNDAMENTOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
Nº 

AULAS 

 

 

 

Jogos e brincadeiras: Jogos de 
alvo 

 
 

Corrida: com mudanças de direção e velocidade; 
respeitando os limites da área de jogo; carregando um 

objeto; Arremesso: um objeto em direção ao alvo; 
com a mão dominante e não dominante, com o pé 

dominante e não dominante 

 

Identificar as características e as regras dos jogos de alvo; Combinar 
diferentes habilidades durante a prática dos jogos; Vivenciar 

corporalmente os jogos; Realizar o arremesso, com uma mão ou 
com ambas as mãos visando acertar o alvo; Cooperar com os 

colegas nos jogos; Respeitar normas e regras; Demonstrar cuidado 
com o jogo e atenção à prevenção de acidentes durante a 

participação nos jogos. 

 

 

 

 

10 

 

 
 

Ginástica rítmica desportiva: 
corda e fita 

 

Lançamento: para cima, para frente; Recepção: com 
as duas ou com uma mão, com outras partes do 
corpo; Giro: sobre o próprio eixo, em torno do 

material; Salto: sem e com material 

Identificar a Ginástica rítmica desportiva; Identificar os aparelhos 
corda e fita; Realizar lançamentos com os aparelhos, em diferentes 
direções; Recepcionar o corda e fita, utilizando uma ou duas mãos 
ou outras partes do corpo; Realizar o giro sobre o próprio eixo ou 

em volta do material; Realizar o salto com ou sem material; Compor 
sequências com os aparelhos e corda e fita. 

 

 

 
7 

 
 

Esportes coletivos: handebol, 
Jogos pré-desportivos 

Corrida: com e sem bola, com mudança de direção e 
velocidade; Condução: com mudança de direção e 

velocidade, com a mão dominante e não dominante; 
Arremesso: com a mão dominante, em direção ao 

alvo. 

Identificar através dos jogos pré-desportivos, o handebol; Executar 
através dos jogos pré-desportivos, alguns fundamentos do 

handebol; Identificar através dos jogos pré-desportivos, algumas 
regras do handebol; Participar dos jogos pré-desportivos de 

handebol. 

 

 
8 

4º BIMESTRE 

TEMAS/PRÁTICAS CORPORAIS SUBTEMAS/MOVIMENTOS E FUNDAMENTOS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM 
Nº 

AULAS 



 

 

 
 

Jogos e brincadeiras: Jogos de 
alvo 

 

Corrida: com mudanças de direção e velocidade; 
respeitando os limites da área de jogo; carregando um 

objeto; Arremesso: um objeto em direção ao alvo; 
com a mão dominante e não dominante, com o pé 

dominante e não dominante 

 

Identificar as características e as regras dos jogos de alvo; Realizar o 
arremesso, com uma mão ou com ambas as mãos visando acertar o 

alvo; Cooperar com os colegas nos jogos; Respeitar normas e 
regras; Demonstrar cuidado com o jogo e atenção à prevenção de 

acidentes durante a participação nos jogos. 

 
 

 

12 

 

Esportes coletivos: 
basquetebol, Jogos pré- 

desportivos 

Corrida: com e sem bola, com mudança de direção e 
velocidade; Condução: com mudança de direção e 

velocidade, com a mão dominante e não dominante; 
Arremesso: com a mão dominante, em direção ao 

alvo. 

Identificar através dos jogos pré-desportivos, o basquetebol; 
Executar através dos jogos pré-desportivos, alguns fundamentos do 
basquetebol; Identificar através dos jogos pré-desportivos, algumas 

regras do basquetebol; Participar dos jogos pré-desportivos de 
basquetebol. 

 

 
 

13 



 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DO RECANTO DAS EMAS 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 101 

SUGESTÃO CURRICULAR PARA O 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 
2020 

LÍNGUA PORTUGUESA 

BIM. TEMAS SUBT./LEITURAS CONTEÚDOS OBJ. APRENDIZAGEM 

    

 

Estudo da língua: As 
Linguagens; 

LP1- Participar de situações de comunicação 
oral, expressando ideias e opiniões, de modo a 
compreender o outro e ser compreendido. 
LP4- Conhecer o contexto de produção e as 
características do gênero Lista; 
LP2- Identificar diferentes linguagens. 
LP5- Reconhecer e nomear as letras do 
alfabeto. 
LP5- Escrever o próprio nome. 
LP5- Compreender o uso de letras e de 
números. 
LP3- Produzir textos com o gênero Lista, 
considerando o contexto de produção. 
LP4- Conhecer diferentes formas de registro 
da informação. 
LP5- Distinguir letras, números e desenhos. 
LP2- Ler imagens e compreender o sentido das 
informações presentes. 

 

LP5- Conhecer a composição do alfabeto em 
vogais e consoantes. 
LP5- Compreender  a ordem alfabética e 
verificar seus usos. 
LP2- Criar e reconhecer marcas de 
identificação e compreender seus usos. 
LP2- Reconhecer as finalidades de textos lidos 
LP4- Conhecer o contexto de produção e as 
características do gênero Bilhete. 

 Organizado o dia a dia   

  Listas dos alunos dos 
1ºs anos; 

Estudo da escrita: Letras, 
Números e Desenhos; 

   
Produção de texto: Lista. 

  
Aniversários dos 

alunos. 

 

I 
   

   Estudo da língua: Alfabeto; 

   
Estudo da Escrita: Ordem 

Alfabética; 
  Bilhete.  

 Pedidos e avisos  Produção de Texto: Bilhete; 

   
Estudo da Escrita: as letras 

P/M/J/D/V. 

    LP2- Apreciar os textos apresentados. 



 

 

 Palavras para cantar e 
dançar 

 

“O Cravo e a Rosa” 
Estudo da Língua: Letras e 
Sons; 

LP4- Conhecer o contexto de produção e as 
características do gênero Cantiga de Roda. 
LP5- Identificar letras e sons de palavras. 
LP5- Detectar palavras formadas de letras e 
sons de outras palavras. 
LP1- Cantar Cantigas de Roda. 
LP2- Ler Cantigas de Roda e reconhecer seus 
usos sociais. 
LP3- Produzir Cantiga de Roda, considerando 
as características do contexto de produção e 
do gênero. 
LP4- Compreender a formação de palavras, 
com especial destaque às formadas pelas 
letras B/L/R/S/T. 
LP1- Conhecer e recitar Trava-línguas. 

 

LP4- Conhecer o contexto de produção e as 
características do gênero Adivinha e Parlenda. 
LP2- Ler Adivinhas e Parlendas. 
LP5- Conhecer diferentes tipos de traçados de 
letras. 
LP5- Distinguir Letra de Imprensa e Letra 
Cursiva. 
LP4- Identificar Letras Maiúsculas e Letras 
Minúsculas. 
LP3- Produzir Parlendas, considerando as 
características do contexto de produção e do 
gênero. 
LP5- Reconhecer sons e rimas em Poemas. 
LP5- Refletir sobre as rimas em Trava-línguas 
e Quadrinhas. 

   

“Alecrim” 
 

Estudo da Escrita: As letras 
B/L/R/S/T; 

  
“Pintor de Jundiaí” 

 

 Adivinhe e rime se puder!  Produção de texto: Cantiga de 
Roda. 

II  “Fui ao Mercado”  

   

 

 
 

Adivinhas 

 
 

Estudo da língua: Letras 
Caixa de imprensa e letra 
cursiva; 

    
Produção de texto: Parlenda. 

  Parlendas  

  

 

 

 

 

 

Hoje é dia de festa! 

 

 

 

 

 

 

Convite 

 

 

Estudo da língua: sílabas; 

LP2- Apreciar os textos apresentados. 
LP4- Conhecer o contexto de produção e as 
características do gênero convite. 
LP2- Ler convites, reconhecendo objetivos e 
situações de uso. 
LP2- Identificar as informações essenciais de 
um convite. 



 

 

   Estudo da escrita: as letras 
C/F/G/N/X/Z; 

LP3- Produzir convites, considerando o 
contexto de produção e as características do 
gênero. 
LP5- Analisar a decomposição da palavra em 
sílabas e se aproximar do conceito de sílaba 
apresentado. 
LP4- Compreender a formação de palavras, 
com especial ênfase às formadas pelas letras 
iniciais r, s, x, z. 
LP4- Desenvolver a escrita de palavras que 
contêm essas letras. 
LP4- Reconhecer diferentes textos do 
cotidiano. 
LP4- Perceber como a leitura desses textos faz 
parte do dia a dia. 

 

LP2- Apreciar os textos apresentados. 
LP4- Conhecer o contexto de produção e as 
características do gênero regra do jogo e de 
brincadeira. 
LP2- Ler regras de jogo e brincadeira, 
reconhecendo seus usos. 
LP2- Compreender a importância da lista de 
materiais necessários e da explicação do modo 
de jogar. 
LP3- Produzir regras de brincadeiras, 
considerando o contexto de produção e as 
características do gênero. 
LP4- Compreender a existência de espaços 
em branco entre as palavras e o uso do ponto- 
final. 
LP4- Compreender a formação de palavras, 
com ênfase nas sílabas gue, gui. 
LP2- Localizar informações em um cartaz. 

 

III 

   

Produção de texto: Convite; 

 

  
Descobrindo como jogar e 

Brincar. 

  

    

Estudo da língua: o espaço 
entre as palavras e o ponto 

final; 

  
“Corda” 

 

   
Estudo da escrita: gue, gui, 

    
 

Produção de texto: regras 
de brincadeiras. 

   Estudo da língua: a LP2- Apreciar os textos apresentados. 

organização das palavras; LP4 Conhecer o contexto de produção e as 
 características do gênero Conto de 
 acumulação. 



 

 

   

 

“Uma boa cantoria” 

Estudo da escrita: As letras 
H/K/Q/Y/W/CH/NH/CR/BR/LH 

/QUE/QUI; 

LP2- Ler contos de acumulação e reconhecer 
seus usos. 
LP2- Perceber a inserção gradativa de 
elementos em textos do gênero. 
LP3- Produzir contos de acumulação, 
considerando o contexto de produção e as 
características do gênero. 
LP4- Compreender a organização das palavras 
em diferentes textos. 
LP4- Compreender a formação de palavras, 
com ênfase nas As letras 
H/K/Q/Y/W/CH/NH/CR/BR. 
LP2- Reconhecer personagens em histórias. 

 

LP2- Apreciar os textos apresentados. 
LP4- Conhecer o contexto de produção e as 
características do gênero Conto de Fadas. 
LP2- Ler contos de fadas e reconhecer seus 
diversos usos. 
LP2- Reconhecer o uso de “Era uma vez...” no 
início de muitos contos de fadas. 
LP2- Aprender sobre as personagens 
características dos contos de fadas. 
LP5- Analisar diferentes tipos e tamanhos de 
letras. 
LP4- Aprender o que é encontro consonantal. 
LP4- Compreender o processo de formação de 
palavras, com ênfase nos encontros 
consonantais. 
LP1- Recontar oralmente um conto. 
LP4- Reconhecer as falas das personagens e 
o sinal de travessão que é usado para indicá- 
las. 
LP3- Produzir contos de fadas. 

 Palavras que 
se acumulam. 

  

   Produção de texto: conto 
de acumulação. 

IV 
   

  “Tanto, tanto!”  

  

Histórias de fadas 
e princesas. 

 Estudo da língua: os 
diferentes tipos e tamanhos 

de letras; 

    

Estudo da escrita: encontros 
Consonantais; 

  “A Bela Adormecida”  

   
Produção de texto: conto 

de fadas 

MATEMÁTICA 

BIM. TEMAS SUBT./LEITURAS CONTEÚDOS OBJ. APRENDIZAGEM 

    

Contagem oral de 1 a 20; 
M1- Comparar quantidades fazendo a 
correspondência um a um (biunívoca). 



 

 

    

Correspondência um a um; 
M1- Relacionar coleções com a mesma 
quantidade de elementos. 
M1- Representar quantidades usando 
diferentes registros. 
M1- Comparar quantidades de elementos de 
duas coleções. 
M1- Identificar números em diferentes 
situações do dia a dia. 
M1- Refletir sobre a função social dos 
números. 
M1- Reconhecer escritas numéricas de 1 a 20 
em diferentes registros. 
M3- Explorar a noção de tempo. 
M3- Construir as ideias de antes e depois. 
M2- Desenvolver noções de posição relativa: 
em cima de, embaixo de, longe de, perto de, na 
frente de e atrás de. 
M2- Desenvolver a noção de lateralidade: 
direita e esquerda. 

 

M1- Associar quantidades de elementos aos 
símbolos 1, 2 e 3. 
M1- Escrever os números 1, 2 e 3 usando 
algarismos e por extenso. 
M1- Associar quantidades de elementos aos 
símbolos 4 e 5. 
M1- Escrever os números 4 e 5 usando 
algarismos e por extenso. 
M1- Associar quantidades de elementos aos 
símbolos 6 e 7. 
M1- Escrever os números 6 e 7 usando 
algarismos e por extenso. 
M1- Associar quantidades de elementos aos 
símbolos 8 e 9. 
M1- Atribuir significado ao zero e a seu 
símbolo. 
M1- Escrever os números 0, 8 e 9 usando 
algarismos e por extenso. 

  
Brincando com números 

Relações entre quantidades 
até 20; 

  
Noções de localização e de 

tempo; 

   
Escrita dos números até 20; 

  
Comparação entre 
quantidades até 20; 

  
Reconhecimento de formas 

geométricas. 

 
I 

Brincando com os amigos  

  



 

 

    M1- Associar quantidade de elementos ao 
símbolo 10. 
M1- Escrever o número 10 e 20 com 
algarismos e por extenso. 
M1- Contar e comparar números até 20. 
M1- Conhecer o nome e a escrita dos números 
ordinais (1º ao 10º) e saber utilizá-los. 
M2- Observar e reconhecer a forma dos 
objetos. 
M2- Identificar figuras ou objetos que têm 
forma parecida. 
M2- Reconhecer figuras geométricas planas 
nas faces dos sólidos geométricos. 
M2 Identificar e nomear diferentes figuras 
planas (quadrado, retângulo, triângulo e 
círculo). 

   ‚ 
Ideias da adição: juntar e 

acrescentar; 

M1- Compreender a adição por meio da ideia 
de juntar a quantidade de elementos de dois 
conjuntos. 
M1- Compreender a adição por meio da ideia 
de acrescentar uma quantidade à outra. 
M1- Compreender a subtração por meio da 
ideia de tirar uma quantidade de outra. 
M1- Compreender a subtração por meio da 
ideia de comparar quantidades. 
M3- Reconhecer a ordem dos dias da semana 
e compreender que uma semana tem 7 dias. 
M3- Relacionar o sentido de ontem, hoje e 
amanhã aos dias da semana. 
M4- Trabalhar a leitura de dados registrados 
em tabelas simples. 

 

M1- Sequenciar números de 1 a 40 e compor 
quantidades de 21 a 40. 
M1- Representar quantidades entre 21 e 40. 
M1 Formar agrupamento de 10 unidades. 
M1- Contar quantidades maiores do que 20 e 
menores do que 40. 

  
Ideias da subtração: tirar e 

comparar; 

  
Dias da semana; 

 
Eu e meus brinquedos Leitura de tabelas simples. 

 

 
II 

  

  Números até 40; 

 
Brincando com o tempo Formação de grupos de 10; 

  
Calendário; 



 

 

   Meses, dias do mês e dias da 
semana; 

 

Horas exatas em relógio de 
ponteiros; 

 

Pictogramas. 

M1- Ler, registrar e ordenar números de 1 a 40. 
M1- Observar regularidades na sequência 
numérica de 1 a 40. 
M3- Reconhecer calendário anual e calendário 
mensal. 
M3- Identificar no calendário anual o mês 
corrente, e no calendário mensal o dia vigente. 
M3- Preencher calendário mensal e extrair 
informações de calendário anual. 
M3- Estudar períodos do dia (manhã, tarde e 
noite). 
M3- Relacionar horas do dia a situações do 
cotidiano. 
M4- Ler informações em um pictograma. 

    

 

 

Adição; 

M1- Retomar a ideia de juntar da adição. 
M1- Escrever a sentença matemática que 
expressa uma adição. 
M1- Representar e calcular o resultado de 
adições de duas parcelas com soma até 10. 
M1- Retomar a ideia de tirar e de comparar da 
subtração. 
M1- Escrever a sentença matemática que 
expressa uma subtração. 
M1- Calcular a diferença de duas parcelas, 
com resultado até 10. 
M1- Resolver problemas envolvendo adição e 
subtração. 
M4-Ler informações organizadas em gráfico de 
colunas e registrar informações em 
tabela simples. 
M4- Construir gráfico de colunas. 
M3- Comparar comprimentos. 
M3- Utilizar vocabulário associado à ideia de 
medida linear (mais alto e mais baixo; mais 
comprido e mais curto; mais longe e mais 
perto). 

  
Subtração; 

 Brincando de colecionar  

  Resolução de problemas 
envolvendo adição e 

subtração; 

  

 
Brinquedos de criança 

Leitura de representação 
gráfica e registro de dados 

em tabelas; 

 

 
 

III 

 
Mais perto e mais longe, 

mais alto e mais baixo, mais 
comprido e mais curto; 

  

  Conceitos iniciais de medidas 
de Comprimento. 



 

 

    M3- Medir comprimentos utilizando unidades 
de medida não padronizadas 
(objetos variados, palmos e pés). 

Os números até 60; 

Contagens de 2 em 2, de 5 
em 5 e de 10 em 10, 

O real. 

M1- Observar regularidades na sequência 
numérica. 
M1- Ordenar números de 1 a 60. 
M1- Identificar o antecessor e o sucessor de 
um número na sequência numérica. 
M1 Comparar números de 1 a 60. 
M3 Usar as expressões maior do que e menor 
do que. 
M1- Identificar ordem crescente e ordem 
decrescente. 
M1- Reconhecer sequências numéricas de 2 
em 2, de 5 em 5 e de 10 em 10. 
M1- Fazer agrupamentos de 10 unidades. 
M3- Identificar cédulas e moedas do sistema 
monetário brasileiro. 
M3- Estabelecer relação entre cédulas e entre 
moedas. 
M3- Compor valores do sistema monetário. 
M3- Solucionar problemas com adições e 
subtrações que envolvam cédulas e moedas 
do sistema monetário brasileiro. 

    

 

Adicionando quantidades 
iguais; 

M1- Resolver problemas envolvendo a ideia de 
adição de parcelas iguais. 
M1- Fazer combinações de elementos de dois 
conjuntos. 
M1- Contar possibilidades de combinações e 
trabalhar com tabela de dupla entrada. 
M3- Comparar massas utilizando os termos 
mais leve e mais pesado. 
M3- Comparar capacidades utilizando os 
termos cabe mais e cabe menos. 
M2- Conhecer o tangram e compor figuras 
utilizando suas peças. 

 
Possibilidades; 

 
Capacidades e comparação 

de capacidades; 

Brincando com figuras e 
formas 

Simetria. 



 

 

 

 

IV 

   

Divisão: repartir em partes 
iguais; 

M2 Identificar simetria em relação a um eixo 
em figuras planas. 
M2- Completar uma figura de modo que ela 
possa ser dividida em duas partes simétricas 
que se sobrepõem perfeitamente em relação 
ao eixo. 

 

M1- Compreender a noção de divisão como 
partição. 
M1- Repartir em partes iguais. 
M1- Resolver problemas envolvendo as ideias 
da adição (juntar e acrescentar), da subtração 
(tirar e comparar), da adição de parcelas iguais 
e a noção de repartir em partes iguais. 
M3- Relacionar instrumentos de medida 
(balança, fita métrica, régua, relógio, medidor 
de litros, termômetro, etc.) com a grandeza que 
medem. 
M2- Conhecer alguns sólidos geométricos 
comuns no cotidiano (paralelepípedo, cubo e 
esfera). 
M2- Trabalhar as diferentes vistas de um 
objeto. 
M2- Desenhar percurso em malha 
quadriculada partindo de orientações dadas. 

 

  Resolução de problemas; 

  
Instrumentos de medida; 

  
Paralelepípedo, cubo e 

esfera; 

  
Vistas; 

 
Guardando os brinquedos Traçando percursos. 

CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA 

BIM. TEMAS SUBTEMAS CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

   

 

Eu sou assim; 

 

Características pessoais e 
diversidade; 

CH3- Construir a sua identidade como sujeito 
individual e coletivo. 
CH3- Desenvolver a noção de pertencimento, 
com base nas semelhanças e diferenças dos 
grupos de convívio de que participa. 
CH3- Respeitar as diversidades socioculturais, 
políticas, étnico-raciais e de gênero que 
compõem a sociedade atual. 
CN2- Associar manifestações do nosso corpo 
às foras de expressão relacionadas com os 
sentimentos; 

Quem sou eu Do que eu gosto; Corpo e seus movimentos 

 
Como é o meu corpo 

 

  
Diferenças e semelhanças entre os 

seres humanos; 
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  Alimentação saudável; CN2- Identificar os cuidados com a saúde 

relacionados à alimentação, higiene pessoal, 
vacinação, prática de exercício, lazer e 
descanso. 

 

CH1- Localizar no espaço a posição do corpo 
e de outros objetos, reconhecendo noções de 
lateralidade (esquerda/direita). 
CN2- Relacionar os sentidos às funções de 
interações do corpo com o ambiente. 
CN2- Reconhecer e respeitar as diferenças 
individuais de etnia, sexo, idade e condição 
social. 
CN2- Relacionar uma dieta saudável a um bom 
funcionamento do corpo e à manutenção da 
saúde. 
CN2- Entender a importância da preservação e 
do cuidado com o próprio corpo. 

 

   Diferentes modos de vida; 

 Os outros e eu Somos iguais e 
somos diferentes 

 

Respeito à diversidade; 

  
Muitas crianças, Os órgãos dos sentidos; 

  
Os órgãos dos 

sentidos 
Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

   
O mapa do corpo humano 

   Estudo do calendário; CH3- Construir a sua identidade como sujeito 
individual e coletivo. 
CH1- Identificar instrumentos e marcadores de 
tempo elaborados e/ou utilizados por 
sociedades ou grupos de convívio em 
diferentes localidades. 
CH1- Compreender a ordenação dos dias da 
semana, mês e ano na perspectiva da 
construção do tempo cronológico. 
CN4- Relacionar a formação da sombra com a 
posição de uma fonte de luz. 
CN4- Identificar sombra com ausência de luz. 
CN2- Reconhecer as alterações e as 
transformações nos seres humanos durante 
suas fases de desenvolvimento. 
CN1- Sequenciar e nomear as diversas etapas 
de um ciclo de vida de um animal ou uma 
planta. 
CN1- Identificar variedades de plantas e as 
funções de suas partes. 

  Nasci, cresci e 
mudei; 

 

Leitura de horas em relógio de 
ponteiros; 

 O tempo passa... Com o tempo, os 
animais crescem e 

mudam; 

 

Estudo da sombra; 

   Ciclos da vida animal e vegetal; 
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As plantas crescem 

e mudam. 
As partes de uma planta. 

  
As famílias 

  
Diferentes famílias; 

  Como são as 
famílias; 

 

Rotina familiar; 

  
Como vivem as 

famílias; 
A vida em abrigos; 



 

 

   

Com quem vivo; 
 

Famílias de outros 
tempos. 

Famílias de outros tempos; 
 

A importância de economizar água; 

Construção de uma linha do tempo. 

CN1- Reconhecer diferentes características de 
animais em relação à produção. 

 

CH3- Desenvolver a noção de pertencimento, 
a partir das semelhanças e das diferenças dos 
grupos de convívio de que participa. 
CH2- Identificar e comparar as condições de 
existência (lazer e vestuário) de diferentes 
grupos de convívio, em diferentes períodos de 
tempo e em diferentes localidades. 
CN1- Identificar ações humanas que ameaçam 
o equilíbrio ambiental (desperdício de água). 

  

 

 

 

 

 

Onde eu moro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mundo ao meu redor 

 

A minha casa; 
 

A minha casa; 
A paisagem do lugar onde moro; 

Diferentes jeitos de morar; 
Materiais utilizados na construção 

de moradias; 
O bairro onde moro; 

Os serviços públicos dos bairros. 
 

 

 

 

 

Animais aquáticos e terrestres; 
Animais vertebrados e 

invertebrados; 
Animais silvestres e domesticados; 
Animais ameaçados de extinção; 

As partes das plantas utilizadas na 
alimentação; 

O ser humano e a natureza; 
Preservação ambiental; 

Cuidados em casa e na rua. 

CH1- Localizar no espaço a posição do corpo 
e de outros objetos, reconhecendo noções de 
lateralidade (esquerda/direita). 
CH1- Identificar impactos no ambiente 
decorrentes da ação humana. 
CH4- Identificar diferentes ações humanas nos 
espaços e nos serviços públicos no cotidiano 
(coleta de lixo, correios, postos de saúde). 
CN2- Identificar cuidados com a saúde e o 
bem-estar relacionados a medidas coletivas, 
como coleta de resíduos, tratamento de água e 
esgoto. 

 

CN1- Estabelecer relações entre 
características e comportamentos dos seres 
vivos e as condições do ambiente em que 
vivem. 
CH2- Distinguir elementos naturais e 
construídos, existentes nas paisagens. 
CN1- Reconhecer a importância dos animais e 
das plantas no ambiente. 
CN1- Reconhecer as necessidades básicas, 
como alimentação, espaço e água nos 
cuidados com os animais de criação. 

 
Muitos jeitos de 

morar; 

 
O bairro onde eu 

moro. 

 

 
III 

 

 Ao meu redor há 
animais; 

 
Ao meu redor há 

plantas; 

 
O ser humano e a 

natureza. 



 

 

    CN1- Identificar atitudes de cuidados com o 
ambiente, como a limpeza da casa, da rua, da 
escola e do destino dos resíduos. 

   

A minha escola; 
 

A minha escola; 
Os espaços da escola; 

Materiais escolares; 
Os funcionários da escola; 

Diferentes tipos escola; 
Meios de transporte. 

 

 

 

 

 

 

A história de minha família; 
A árvore genealógica; 

Moradias, brincadeiras e cidades de 
outros tempos; 

Escolas e materiais escolares de 
outros tempos; 

Hábitos saudáveis; 
Construção de um brinquedo 

indígena antigo. 

CH3- Construir a sua identidade como sujeito 
individual e coletivo. 
CH1- Localizar no espaço a posição do corpo 
e de outros objetos, reconhecendo noções de 
lateralidade (esquerda/direita). 
CH2- Identificar e comparar as condições de 
existência (educação) de diferentes grupos de 
convívio, em diferentes localidades. 
CN3- Compreender a importância de evitar o 
desperdício de materiais na produção de 
objetos. 
CN3- Identificar de que são feitos os diversos 
objetos que fazem parte do universo das 
crianças. 

 

CH1- Nomear os acontecimentos ocorridos em 
diferentes tempos e lugares de importância 
afetiva e significante para a sua comunidade 
familiar, local e nacional. 
CH1- Identificar as mudanças e permanências 
ocorridas nos diferentes espaços ao longo do 
tempo. 
CH2- Identificar impactos no ambiente 
decorrentes da ação humana. 
CH2- Reconhecer práticas de conservação, 
desenvolvendo atitudes sustentáveis. 
CN1- Identificar ações humanas que ameaçam 
o equilíbrio ambiental (desmatamento, 
poluição, desperdício de água e de matéria- 
prima). 
CN1- Relacionar consequências provocadas 
pelas transformações e interferências dos 
seres humanos no ambiente. 
CN2- Identificar os cuidados com a saúde, 
relacionados à higiene pessoal. 

 
Onde eu estudo As pessoas da 

minha escola; 

  
Muitas escolas. 

 

 
IV 

 

 

 
Memórias de outros 

tempos 

 

 
A história de minha 

família; 

  Moradias, 
brincadeiras e 

cidades de outros 
tempos; 

  
Escolas e materiais 

escolares de 
antigamente. 



 

 

    CN3- Associar qualidade do ar com qualidade 
de vida. 

ARTES 

BIM. CONTEÚDOS CONTEÚDOS CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Elementos básicos: 
ponto, plano, textura, 
formas, luz, linhas. 
Autorretrato e releitura. 

Elaboração de 
trabalhos em 
suportes de 
tamanhos, formas e 
texturas variadas. 

 

Observação das 
cores presentes na 
natureza em 
diferentes épocas do 
ano. 

 

 

Técnicas artísticas 
com variados 
instrumentos  e 
materiais (lápis, giz 
de cera e papéis,) e 
outros  meios 
(fotografias e vídeos) 

 

Elaboração plástica a 
partir e leitura de 
imagens de artistas 
brasileiros: Tarsila do 
Amaral e Romero 
Britto, 

Produções artísticas próprias e de 
outros (apreciação, observação, 
análise, interpretação, criação e 
valorização). 

Desenvolver a percepção (construção de 
identidade). 
Explorar a imaginação e a expressividade 
espontânea. 
Explorar a criatividade a partir de temas e 
observação da natureza. 
Experimentar materiais e suporte diversos. 
Ampliar o repertorio de imagens. 
Explorar a imaginação e a expressividade por 
meio de temas que contextualizem a ação 
criadora. 
Conhecer as cores. 
Pesquisar e exercitar as diferentes 
propriedades da cor. 
Compreender diferentes características das 
cores, como forma de elaborar novos 
parâmetros de conhecimento e observação da 
natureza. 
Conhecer a diversidade cultural presente em 
manifestações artísticas brasileiras. 
Pesquisar a diversidade cultural e o folclore 
brasileiro presentes nas linguagens artísticas. 
Desenvolver a criatividade, sensibilidade e 
pesquisa em arte, por meio da observação, 
imaginação, fantasia, a partir da exploração e 
experimentação de diversas linguagens, 
suportes, técnicas e materiais. 
Conhecer alguns fundamentos da linguagem 
visual, aplicando seus princípios na criação de 
trabalhos artísticos variados (cor, forma, 
textura, equilíbrio, movimento, contrastes de 
claro e escuro). 
Estabelecer relações entre elementos (objetos, 
formas) de diferentes proporções. 

 
Cores primárias; 

 

Cores secundárias; 

Arte como manifestação da cultura e 
identidade de um povo (matrizes 
brasileiras). 

 
Desenho de observação: 
(paisagens, objetos, 
pessoas, etc.). 

Noção espacial. 
 

Apreciação de obras artísticas 
variadas. 

 Criação livre de 
desenhos, pinturas e 
colagem. 

 

Cenas corporais. 

I 
 

Pesquisa de elementos, 
cores e formas presentes 
na fauna e flora do 
Cerrado. 

Comunicação espontânea de 
diferentes sensações: olhar, ver, 
escutar, ouvir, cheirar, comer, etc. 

 

Diálogo: improvisação de pequenas 
cenas. 

 Cores  na natureza  e as 
produzidas pelo homem. 

 

  Expressão corporal. 

 
Pesquisa de elementos 
encontrados na natureza 
(pedras, folhas, terra, 
etc.). 

Expressão vocal. 



 

 

    Apreciar obras de artistas variados e observar 
aspectos plásticos da composição. 
Conhecer obras de artistas brasileiros. 
Trabalhar a voz de forma lúdica visando à 
expressividade. 
Adquirir noções elementares da linguagem 
teatral a partir de textos e histórias trabalhadas. 
Frequentar e utilizar espaços culturais. 

 Elementos básicos: 
ponto, plano, textura, 
formas, luz, linhas. 
Autorretrato e releitura. 

Elaboração de 
trabalhos em 
suportes de 
tamanhos, formas e 
texturas variadas. 

 

Observação das 
cores presentes na 
natureza em 
diferentes épocas do 
ano. 

 

Elaboração plástica a 
partir e leitura de 
imagens de artistas 
brasileiros: Tarsila do 
Amaral e Romero 
Britto, 

 

Produções artísticas 
próprias e de outros 
(apreciação, 
observação, análise, 
interpretação, 
criação e 
valorização). 

 

Arte como 
manifestação da 
cultura  e  identidade 

Cores frias e cores quentes. 
 

Criação de desenhos, pinturas, 
esculturas e construções a partir de 
temáticas pesquisadas. 

Desenvolver a percepção (construção de 
identidade). 
Explorar a imaginação e a expressividade 
espontânea. 
Explorar a criatividade a partir de temas e 
observação da natureza. 
Experimentar materiais e suporte diversos. 
Ampliar o repertorio de imagens. 
Explorar a imaginação e a expressividade por 
meio de temas que contextualizem a ação 
criadora. 
Conhecer as cores. 
Pesquisar e exercitar as diferentes 
propriedades da cor. 
Compreender diferentes características das 
cores, como forma de elaborar novos 
parâmetros de conhecimento e observação da 
natureza. 
Conhecer a diversidade cultural presente em 
manifestações artísticas brasileiras. 
Pesquisar a diversidade cultural e o folclore 
brasileiro presentes nas linguagens artísticas. 
Desenvolver a criatividade, sensibilidade e 
pesquisa em arte, por meio da observação, 
imaginação, fantasia, a partir da exploração e 
experimentação de diversas linguagens, 
suportes, técnicas e materiais. 
Conhecer alguns fundamentos da linguagem 
visual, aplicando seus princípios na criação de 
trabalhos artísticos variados (cor, forma, 

 Desenho de observação: 
(paisagens, objetos, 
pessoas, etc.). 

 

Noção espacial. 

  

Criação livre de 
desenhos, pinturas e 
colagem. 

Apreciação de obras artísticas 
variadas. 

 

Cenas corporais. 
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Pesquisa de elementos, 
cores e formas presentes 
na fauna e flora do 
Cerrado. 

Comunicação espontânea de 
diferentes sensações: olhar, ver, 
escutar, ouvir, cheirar, comer, etc. 

  

Cores na natureza e as 
produzidas pelo homem. 

Diálogo: improvisação de pequenas 
cenas. 

  Expressão corporal. 

 
Pesquisa de elementos 
encontrados na natureza 
(pedras, folhas, terra, 
etc.). 

Expressão vocal. 
 

Elementos teatrais visuais e sonoros: 
máscaras, maquiagem, cenário, 
sonoplastia, figurino e iluminação. 

 Técnicas  artísticas  com 
variados instrumentos e 
materiais  (lápis,   giz de 

 

Expressividade corporal  em 
movimentos socioculturais (frevo, 



 

 

 cera e papéis,) e outros 
meios (fotografias e 
vídeos). 

de um povo (matrizes 
brasileiras). 

maracatu, quadrilha, samba, 
capoeira). 

textura, equilíbrio, movimento, contrastes de 
claro e escuro). 
Estabelecer relações entre elementos (objetos, 
formas) de diferentes proporções. 
Apreciar obras de artistas variados e observar 
aspectos plásticos da composição. 
Conhecer obras de artistas brasileiros. 
Trabalhar a voz de forma lúdica visando à 
expressividade. 
Adquirir noções elementares da linguagem 
teatral a partir de textos e histórias trabalhadas. 
Frequentar e utilizar espaços culturais. 

 Elementos básicos: 
ponto, plano, textura, 
formas, luz, linhas. 

Elaboração de 
trabalhos em 
suportes de 
tamanhos, formas e 
texturas variadas. 

 

Observação das 
cores presentes na 
natureza em 
diferentes épocas do 
ano. 

 

Elaboração plástica a 
partir e leitura de 
imagens de artistas 
brasileiros: Tarsila do 
Amaral e Romero 
Britto, 

 

Produções artísticas 
próprias e de outros 
(apreciação, 
observação, análise, 
interpretação, 
criação e 
valorização). 

Arte como manifestação da cultura e 
identidade de um povo (matrizes 
brasileiras). 

Desenvolver a percepção (construção de 
identidade). 
Explorar a imaginação e a expressividade 
espontânea. 
Explorar a criatividade a partir de temas e 
observação da natureza. 
Experimentar materiais e suporte diversos. 
Ampliar o repertorio de imagens. 
Explorar a imaginação e a expressividade por 
meio de temas que contextualizem a ação 
criadora. 
Pesquisar e exercitar as diferentes 
propriedades da cor. 
Compreender diferentes características das 
cores, como forma de elaborar novos 
parâmetros de conhecimento e observação da 
natureza. 
Conhecer a diversidade cultural presente em 
manifestações artísticas brasileiras. 
Pesquisar a diversidade cultural e o folclore 
brasileiro presentes nas linguagens artísticas. 
Desenvolver a criatividade, sensibilidade e 
pesquisa em arte, por meio da observação, 
imaginação, fantasia, a partir da exploração e 
experimentação de diversas linguagens, 
suportes, técnicas e materiais. 

 
Desenho de observação: 
(paisagens, objetos, 
pessoas, etc.). 

Manifestações folclóricas e 
populares. 

  Noção espacial. 

 Criação livre de 
desenhos, pinturas e 
colagem. 

 

Apreciação de obras artísticas 
variadas. 

 
Pesquisa de elementos, 
cores e formas presentes 
na fauna e flora do 
Cerrado. 

Cenas corporais. 
 

Comunicação espontânea de 
diferentes sensações: olhar, ver, 
escutar, ouvir, cheirar, comer, etc. 

 

III 

Cores  na natureza  e as 
produzidas pelo homem. 

 

Diálogo: improvisação de pequenas 
cenas. 

 Pesquisa de elementos 
encontrados na natureza 
(pedras, folhas, terra, 
etc.). 

Expressão corporal. 

Expressão vocal. 

  Dramatização de histórias. 



 

 

 Técnicas artísticas com 
variados instrumentos e 
materiais (lápis, giz de 
cera e papéis,) e outros 
meios (fotografias e 
vídeos). 

  Conhecer alguns fundamentos da linguagem 
visual, aplicando seus princípios na criação de 
trabalhos artísticos variados (cor, forma, 
textura, equilíbrio, movimento, contrastes de 
claro e escuro). 
Estabelecer relações entre elementos (objetos, 
formas) de diferentes proporções. 
Apreciar obras de artistas variados e observar 
aspectos plásticos da composição. 
Conhecer obras de artistas brasileiros. 
Trabalhar a voz de forma lúdica visando à 
expressividade. 
Adquirir noções elementares da linguagem 
teatral a partir de textos e histórias trabalhadas. 
Frequentar e utilizar espaços culturais. 

 Elementos básicos: 
ponto, plano, textura, 
formas, luz, linhas. 
Autorretrato e releitura. 

Elaboração de 
trabalhos em 
suportes de 
tamanhos, formas e 
texturas variadas. 

 

Observação das 
cores presentes na 
natureza em 
diferentes épocas do 
ano. 

 

Elaboração plástica a 
partir e leitura de 
imagens de artistas 
brasileiros: Tarsila do 
Amaral e Romero 
Britto, 

 

Produções artísticas 
próprias e de outros 
(apreciação, 
observação, análise, 

Criação de desenhos, pinturas, 
esculturas e construções a partir de 
temáticas pesquisadas. 

Desenvolver a percepção (construção de 
identidade). 
Explorar a imaginação e a expressividade 
espontânea. 
Explorar a criatividade a partir de temas e 
observação da natureza. 
Experimentar materiais e suporte diversos. 
Ampliar o repertorio de imagens. 
Explorar a imaginação e a expressividade por 
meio de temas que contextualizem a ação 
criadora. 
Pesquisar e exercitar as diferentes 
propriedades da cor. 
Compreender diferentes características das 
cores, como forma de elaborar novos 
parâmetros de conhecimento e observação da 
natureza. 
Conhecer a diversidade cultural presente em 
manifestações artísticas brasileiras. 
Pesquisar a diversidade cultural e o folclore 
brasileiro presentes nas linguagens artísticas. 
Desenvolver a criatividade, sensibilidade e 
pesquisa em arte, por meio da observação, 

  Noção espacial. 

 Desenho de observação: 
(paisagens, objetos, 
pessoas, etc.). 

 

Apreciação de obras artísticas 
variadas. 

 

 

 

IV 

Criação livre de 
desenhos, pinturas e 
colagem. 

 

Pesquisa de elementos, 
cores e formas presentes 
na fauna e flora do 
Cerrado. 

Espaços de informação e de 
comunicação artística/cultural: 
museu, mostras, exposições, 
galerias, oficinas, ateliês, circo, 
pontos turísticos. 

 

Cenas corporais. 

  

Cores na natureza e as 
produzidas pelo homem. 

Comunicação espontânea de 
diferentes sensações: olhar, ver, 
escutar, ouvir, cheirar, comer, etc. 

 
Pesquisa de elementos 
encontrados na natureza 

Diálogo: improvisação de pequenas 
cenas. 



 

 

 (pedras, folhas, terra, 
etc.). 

 

Técnicas artísticas com 
variados instrumentos e 
materiais (lápis, giz de 
cera e papéis,) e outros 
meios (fotografias e 
vídeos). 

interpretação, 
criação e 
valorização). 

 

Arte como 
manifestação da 
cultura e identidade 
de um povo (matrizes 
brasileiras). 

 

Expressão corporal. 

Expressão vocal. 

Interpretação de personagens de 
narrativas de textos infantis, de 
espetáculos teatrais, histórias em 
quadrinhos, filmes, propagandas, 
desenhos animados e programas 
infantis de TV. 

imaginação, fantasia, a partir da exploração e 
experimentação de diversas linguagens, 
suportes, técnicas e materiais. 
Conhecer alguns fundamentos da linguagem 
visual, aplicando seus princípios na criação de 
trabalhos artísticos variados (cor, forma, 
textura, equilíbrio, movimento, contrastes de 
claro e escuro). 
Estabelecer relações entre elementos (objetos, 
formas) de diferentes proporções. 
Apreciar obras de artistas variados e observar 
aspectos plásticos da composição. 
Conhecer obras de artistas brasileiros. 
Trabalhar a voz de forma lúdica visando à 
expressividade. 
Adquirir noções elementares da linguagem 
teatral a partir de textos e histórias trabalhadas. 
Frequentar e utilizar espaços culturais. 

MÚSICA 

BIM. CONTEÚDOS CONTEÚDOS CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Sons corporais, 
ambientais e silêncio 
(pausa). 

Pulsação (percepção 
do tempo forte da 
música e da palavra). 

Brinquedos cantados e jogos 
folclóricos: ciranda, canções 
folclóricas, indígenas, africanas, 
sobre bichos e marchinhas 
carnavalescas. 

 

Dramatização e sonorização de 
histórias. 

 

Criação de histórias sonorizadas. 

Músicas cívicas. 

Explorar sons que nos cercam em diversos 
contextos, (corpo, natureza, objetos, 
ambientes, instrumentos). 
Perceber o silêncio como parte de sequências 
sonoras. 
Ouvir e apreciar vários gêneros musicais. 
Perceber o tempo forte de palavras e de 
músicas sejam cantadas ou instrumentais. 
Conhecer características de ritmo, melodia e 
harmonia. 
Registrar sons de forma alternativa, criativa e 
hipotética. 
Perceber diversos ritmos em cantigas de roda, 
marchinhas, marchas, samba, rock, valsa, 
baião, indígenas e africanas, entre outras. 
Utilizar brinquedos cantados e jogos folclóricos 
como ciranda, canções folclóricas, indígenas, 
africanas, sobre bichos, marchinhas 

 
Elementos de som 
(altura, intensidade, 
duração e timbre). 

Noções de ritmo, 
melodia e harmonia. 

  

Estilos / gêneros 
musicais (folclórico, 
popular, erudito do 
Brasil, do mundo e 
outros). 

Canções de ritmos 
diversos: cantiga de 
roda, marchinhas, 
marcha e samba. 

 

I 
  



 

 

    carnavalescas para percepção de ritmo, 
melodia, movimento corporal aliado à música e 
repertório como resgate da cultura popular. 
Dramatizar e sonorizar histórias. 
Criar histórias para sonorizar. 
Apreciar grupos musicais diversos. 

 Sons corporais, 
ambientais e silêncio 
(pausa). 

Pulsação (percepção 
do tempo forte da 
música e da palavra). 

Brinquedos cantados e jogos 
folclóricos: ciranda, canções 
folclóricas, indígenas, africanas, 
sobre bichos e marchinhas 
carnavalescas. 

 

Dramatização e sonorização de 
histórias. 

 

Criação de histórias sonorizadas. 

Músicas cívicas. 

Explorar sons que nos cercam em diversos 
contextos, (corpo, natureza, objetos, 
ambientes, instrumentos). 
Perceber o silêncio como parte de sequências 
sonoras. 
Ouvir e apreciar vários gêneros musicais. 
Perceber o tempo forte de palavras e de 
músicas sejam cantadas ou instrumentais. 
Conhecer características de ritmo, melodia e 
harmonia. 
Registrar sons de forma alternativa, criativa e 
hipotética. 
Perceber diversos ritmos em cantigas de roda, 
marchinhas, marchas, samba, rock, valsa, 
baião, indígenas e africanas, entre outras. 
Utilizar brinquedos cantados e jogos folclóricos 
como ciranda, canções folclóricas, indígenas, 
africanas, sobre bichos, marchinhas 
carnavalescas para percepção de ritmo, 
melodia, movimento corporal aliado à música e 
repertório como resgate da cultura popular. 
Dramatizar e sonorizar histórias. 
Criar histórias para sonorizar. 
Apreciar grupos musicais diversos. 

 
Elementos de som 
(altura, intensidade, 
duração e timbre). 

Noções de ritmo, 
melodia e harmonia. 

 

 

 

 

 
II 

 

Estilos / gêneros 
musicais (folclórico, 
popular, erudito do 
Brasil, do mundo e 
outros). 

Canções de ritmos 
diversos: cantiga de 
roda, marchinhas, 
marcha e samba. 

  

 Sons corporais, 
ambientais e silêncio 
(pausa). 

 

Elementos de som 
(altura, intensidade, 
duração e timbre). 

Pulsação (percepção 
do tempo forte da 
música e da palavra). 

 

Noções de ritmo, 
melodia e harmonia. 

Brinquedos cantados e jogos 
folclóricos: ciranda, canções 
folclóricas, indígenas, africanas, 
sobre bichos e marchinhas 
carnavalescas. 

 

Dramatização e sonorização de 
histórias. 

Explorar sons que nos cercam em diversos 
contextos, (corpo, natureza, objetos, 
ambientes, instrumentos). 
Perceber o silêncio como parte de sequências 
sonoras. 
Ouvir e apreciar vários gêneros musicais. 
Perceber o tempo forte de palavras e de 
músicas sejam cantadas ou instrumentais. 



 

 

 

III 
Estilos / gêneros 
musicais (folclórico, 
popular, erudito do 
Brasil, do mundo e 
outros). 

Canções de ritmos 
diversos: cantiga de 
roda, marchinhas, 
marcha e samba. 

 

Criação de histórias sonorizadas. 

Músicas cívicas. 

Conhecer características de ritmo, melodia e 
harmonia. 
Registrar sons de forma alternativa, criativa e 
hipotética. 
Perceber diversos ritmos em cantigas de roda, 
marchinhas, marchas, samba, rock, valsa, 
baião, indígenas e africanas, entre outras. 
Utilizar brinquedos cantados e jogos folclóricos 
como ciranda, canções folclóricas, indígenas, 
africanas, sobre bichos, marchinhas 
carnavalescas para percepção de ritmo, 
melodia, movimento corporal aliado à música e 
repertório como resgate da cultura popular. 
Dramatizar e sonorizar histórias. 
Criar histórias para sonorizar. 
Apreciar grupos musicais diversos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IV 

Sons corporais, 
ambientais e silêncio 
(pausa). 

 

Elementos de som 
(altura, intensidade, 
duração e timbre). 

 

Estilos / gêneros 
musicais (folclórico, 
popular, erudito do 
Brasil, do mundo e 
outros). 

Pulsação (percepção 
do tempo forte da 
música e da palavra). 

 

Noções de ritmo, 
melodia e harmonia. 

 

Canções de ritmos 
diversos: cantiga de 
roda, marchinhas, 
marcha e samba. 

Brinquedos cantados e jogos 
folclóricos: ciranda, canções 
folclóricas, indígenas, africanas, 
sobre bichos e marchinhas 
carnavalescas. 

 

Dramatização e sonorização de 
histórias. 

 

Criação de histórias sonorizadas. 

Músicas cívicas. 

Explorar sons que nos cercam em diversos 
contextos, (corpo, natureza, objetos, 
ambientes, instrumentos). 
Perceber o silêncio como parte de sequências 
sonoras. 
Ouvir e apreciar vários gêneros musicais. 
Perceber o tempo forte de palavras e de 
músicas sejam cantadas ou instrumentais. 
Conhecer características de ritmo, melodia e 
harmonia. 
Registrar sons de forma alternativa, criativa e 
hipotética. 
Perceber diversos ritmos em cantigas de roda, 
marchinhas, marchas, samba, rock, valsa, 
baião, indígenas e africanas, entre outras. 
Utilizar brinquedos cantados e jogos folclóricos 
como ciranda, canções folclóricas, indígenas, 
africanas, sobre bichos, marchinhas 
carnavalescas para percepção de ritmo, 
melodia, movimento corporal aliado à música e 
repertório como resgate da cultura popular. 
Dramatizar e sonorizar histórias. 



 

 

    Criar histórias para sonorizar. 
Apreciar grupos musicais diversos. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

BIM. CONTEÚDOS CONTEÚDOS CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

 Dominância lateral. Posturas estáticas e 
dinâmicas: apoios 
invertidos, rolamento 
corporal, iniciar, 
parar, esquivar-se e 
equilibrar-se. 

 

Jogos simbólicos. 
 

Atividades com 
regras. 

 

Trabalho em grupo. 
 

Regras de convívio 
social e escolar. 

 

Brincadeiras trazidas 
ou criadas pelos 
alunos. 

 

Jogos com regras 
adaptadas pelo 
professor e ou 
alunos, incluindo 
jogos cooperativos. 

Conceitos de cooperação e 
competição, visando ações 
cooperativas em práticas de 
atividades motoras. 

 

Criação e adaptação de jogos e 
materiais para utilização em 
atividades lúdico-recreativas. 

 

Ritmos e expressividades corporais: 
danças, mímicas e imitações (ex. 
pessoas e animais, danças juninas, 
brincadeiras cantadas, cantigas de 
roda, etc.). 

 

Jogos da cultura popular, afro- 
brasileira e indígena, valorização da 
inclusão e a diversidade étnico-racial 
existente no país. 

Desenvolver habilidades primordiais de 
locomoção e estabilidade. 
Desenvolver elementos psicomotores ligados a 
movimentos manipulativos, locomotores e 
combinados, compreendendo noções de 
lateralidade, tempo e espaço. 
Participar de atividades lúdicas que 
possibilitem ampliação do repertório motor 
através da vivência de habilidades básicas e 
suas combinações. 
Desenvolver a capacidade de atuar individual 
e coletivamente em brincadeiras e jogos, 
respeitando os limites corporais de 
desempenho próprio e de companheiros. 
Desenvolver a autoconfiança ao participar de 
atividades. 
Compartilhar espaços e equipamentos com os 
colegas quando participar de atividades. 
Perceber e reconhecer diferenças e 
características à gênero, biótipo e habilidades. 
Conhecer, compreender e valorizar a inclusão 
e a diversidade étnico-racial existente no país. 
Desenvolver a cooperação, solidariedade e 
compartilhamento de ações em práticas de 
atividades motoras. 
Vivenciar normas básicas de conduta, com 
vistas a uma convivência harmônica e 
promoção da autonomia. 
Compreender as regras, sua funcionalidade e 
implicações em jogos, reconhecendo erros e 
acertos, aprendendo a conviver com os 
mesmos. 
Vivenciar e reconhecer ritmos por meio de sua 
expressividade corporal. 

 
Esquema corporal 
(equilíbrio, percepção 
sensorial)). 

 
Habilidades 
locomotoras: caminhar, 
correr, saltar,  pular, 
elevar-se,  galopar, 
deslizar, saltar 
obstáculos. 

 

 
 

I 

Habilidades 
manipulativas 
propulsivas: chutar, 
arremessar, atingir, 
rebater, quicar e rolar. 

 
Habilidades 
manipulativas 
absortivas: pensar, 
receber, apanhar, 
transportar. 

 
Habilidades 
estabilizadoras: inclinar- 
se, alongar-se, virar, 
girar e balançar. 



 

 

    Vivenciar músicas e canções por meio do 
corpo e da voz. 

 Dominância lateral. Posturas estáticas e 
dinâmicas: apoios 
invertidos, rolamento 
corporal, iniciar, 
parar, esquivar-se e 
equilibrar-se. 

 

Jogos simbólicos. 
 

Atividades com 
regras. 

 

Trabalho em grupo. 
 

Regras de convívio 
social e escolar. 

 

Brincadeiras trazidas 
ou criadas pelos 
alunos. 

 

Jogos com regras 
adaptadas pelo 
professor e ou 
alunos, incluindo 
jogos cooperativos. 

Conceitos de cooperação e 
competição, visando ações 
cooperativas em práticas de 
atividades motoras. 

 

Criação e adaptação de jogos e 
materiais para utilização em 
atividades lúdico-recreativas. 

 

Ritmos e expressividades corporais: 
danças, mímicas e imitações (ex. 
pessoas e animais, danças juninas, 
brincadeiras cantadas, cantigas de 
roda, etc.). 

 

Jogos da cultura popular, afro- 
brasileira e indígena, valorização da 
inclusão e a diversidade étnico-racial 
existente no país. 

Desenvolver habilidades primordiais de 
locomoção e estabilidade. 
Desenvolver elementos psicomotores ligados a 
movimentos manipulativos, locomotores e 
combinados, compreendendo noções de 
lateralidade, tempo e espaço. 
Participar de atividades lúdicas que 
possibilitem ampliação do repertório motor 
através da vivência de habilidades básicas e 
suas combinações. 
Desenvolver a capacidade de atuar individual 
e coletivamente em brincadeiras e jogos, 
respeitando os limites corporais de 
desempenho próprio e de companheiros. 
Desenvolver a autoconfiança ao participar de 
atividades. 
Compartilhar espaços e equipamentos com os 
colegas quando participar de atividades. 
Perceber e reconhecer diferenças e 
características à gênero, biótipo e habilidades. 
Conhecer, compreender e valorizar a inclusão 
e a diversidade étnico-racial existente no país. 
Desenvolver a cooperação, solidariedade e 
compartilhamento de ações em práticas de 
atividades motoras. 
Vivenciar normas básicas de conduta, com 
vistas a uma convivência harmônica e 
promoção da autonomia. 
Compreender as regras, sua funcionalidade e 
implicações em jogos, reconhecendo erros e 
acertos, aprendendo a conviver com os 
mesmos. 
Vivenciar e reconhecer ritmos por meio de sua 
expressividade corporal. 
Vivenciar músicas e canções por meio do 
corpo e da voz. 

 
Esquema corporal 
(equilíbrio, percepção 
sensorial)). 

 

 

 

 

 
II 

Habilidades 
locomotoras: caminhar, 
correr, saltar,  pular, 
elevar-se,  galopar, 

deslizar, saltar 
obstáculos. 

 

 Habilidades 
manipulativas 
propulsivas: chutar, 
arremessar, atingir, 
rebater, quicar e rolar. 

 
Habilidades 
manipulativas 
absortivas: pensar, 
receber, apanhar, 
transportar. 

 
Habilidades 
estabilizadoras: inclinar- 
se, alongar-se, virar, 
girar e balançar. 



 

 

 Dominância lateral. Posturas estáticas e 
dinâmicas: apoios 
invertidos, rolamento 
corporal, iniciar, 
parar, esquivar-se e 
equilibrar-se. 

 

Jogos simbólicos. 
 

Atividades com 
regras. 

 

Trabalho em grupo. 
 

Regras de convívio 
social e escolar. 

 

Brincadeiras trazidas 
ou criadas pelos 
alunos. 

 

Jogos com regras 
adaptadas pelo 
professor e ou 
alunos, incluindo 
jogos cooperativos. 

Conceitos de cooperação e 
competição, visando ações 
cooperativas em práticas de 
atividades motoras. 

 

Criação e adaptação de jogos e 
materiais para utilização em 
atividades lúdico-recreativas. 

 

Ritmos e expressividades corporais: 
danças, mímicas e imitações (ex. 
pessoas e animais, danças juninas, 
brincadeiras cantadas, cantigas de 
roda, etc.). 

 

Jogos da cultura popular, afro- 
brasileira e indígena, valorização da 
inclusão e a diversidade étnico-racial 
existente no país. 

Desenvolver habilidades primordiais de 
locomoção e estabilidade. 
Desenvolver elementos psicomotores ligados a 
movimentos manipulativos, locomotores e 
combinados, compreendendo noções de 
lateralidade, tempo e espaço. 
Participar de atividades lúdicas que 
possibilitem ampliação do repertório motor 
através da vivência de habilidades básicas e 
suas combinações. 
Desenvolver a capacidade de atuar individual 
e coletivamente em brincadeiras e jogos, 
respeitando os limites corporais de 
desempenho próprio e de companheiros. 
Desenvolver a autoconfiança ao participar de 
atividades. 
Compartilhar espaços e equipamentos com os 
colegas quando participar de atividades. 
Perceber e reconhecer diferenças e 
características à gênero, biótipo e habilidades. 
Conhecer, compreender e valorizar a inclusão 
e a diversidade étnico-racial existente no país. 
Desenvolver a cooperação, solidariedade e 
compartilhamento de ações em práticas de 
atividades motoras. 
Vivenciar normas básicas de conduta, com 
vistas a uma convivência harmônica e 
promoção da autonomia. 
Compreender as regras, sua funcionalidade e 
implicações em jogos, reconhecendo erros e 
acertos, aprendendo a conviver com os 
mesmos. 
Vivenciar e reconhecer ritmos por meio de sua 
expressividade corporal. 
Vivenciar músicas e canções por meio do 
corpo e da voz. 

 
Esquema corporal 
(equilíbrio, percepção 
sensorial)). 

 

 

 

 

 
III 

Habilidades 
locomotoras: caminhar, 
correr, saltar,  pular, 
elevar-se,  galopar, 
deslizar, saltar 
obstáculos. 

 

 Habilidades 
manipulativas 
propulsivas: chutar, 
arremessar, atingir, 
rebater, quicar e rolar. 

 
Habilidades 
manipulativas 
absortivas: pensar, 
receber, apanhar, 
transportar. 

 
Habilidades 
estabilizadoras: inclinar- 
se, alongar-se, virar, 
girar e balançar. 

 Dominância lateral. Posturas  estáticas e 
dinâmicas: apoios 

Conceitos de cooperação e 
competição, visando ações 

Desenvolver habilidades primordiais de 
locomoção e estabilidade. 



 

 

 Esquema corporal 
(equilíbrio, percepção 
sensorial)). 

invertidos, rolamento 
corporal, iniciar, 
parar, esquivar-se e 
equilibrar-se. 

cooperativas em práticas de 
atividades motoras. 

 

Criação e adaptação de jogos e 
materiais para utilização em 
atividades lúdico-recreativas. 

 

Ritmos e expressividades corporais: 
danças, mímicas e imitações (ex. 
pessoas e animais, danças juninas, 
brincadeiras cantadas, cantigas de 
roda, etc.). 

 

Jogos da cultura popular, afro- 
brasileira e indígena, valorização da 
inclusão e a diversidade étnico-racial 
existente no país. 

Desenvolver elementos psicomotores ligados a 
movimentos manipulativos, locomotores e 
combinados, compreendendo noções de 
lateralidade, tempo e espaço. 
Participar de atividades lúdicas que 
possibilitem ampliação do repertório motor 
através da vivência de habilidades básicas e 
suas combinações. 
Desenvolver a capacidade de atuar individual 
e coletivamente em brincadeiras e jogos, 
respeitando os limites corporais de 
desempenho próprio e de companheiros. 
Desenvolver a autoconfiança ao participar de 
atividades. 
Compartilhar espaços e equipamentos com os 
colegas quando participar de atividades. 
Perceber e reconhecer diferenças e 
características à gênero, biótipo e habilidades. 
Conhecer, compreender e valorizar a inclusão 
e a diversidade étnico-racial existente no país. 
Desenvolver a cooperação, solidariedade e 
compartilhamento de ações em práticas de 
atividades motoras. 
Vivenciar normas básicas de conduta, com 
vistas a uma convivência harmônica e 
promoção da autonomia. 
Compreender as regras, sua funcionalidade e 
implicações em jogos, reconhecendo erros e 
acertos, aprendendo a conviver com os 
mesmos. 
Vivenciar e reconhecer ritmos por meio de sua 
expressividade corporal. 
Vivenciar músicas e canções por meio do 
corpo e da voz. 

 Habilidades 
locomotoras: caminhar, 
correr, saltar, pular, 
elevar-se, galopar, 
deslizar, saltar 
obstáculos. 

 

Jogos simbólicos. 
 

Atividades com 
regras. 

  Trabalho em grupo. 

 

 

 
IV 

Habilidades 
manipulativas 
propulsivas: chutar, 
arremessar, atingir, 
rebater, quicar e rolar. 

 

Habilidades 
manipulativas 
absortivas: pensar, 
receber, apanhar, 
transportar. 

 

Habilidades 
estabilizadoras: inclinar- 
se, alongar-se, virar, 
girar e balançar. 

 

Regras de convívio 
social e escolar. 

 

Brincadeiras trazidas 
ou criadas pelos 
alunos. 

 

Jogos com regras 
adaptadas pelo 
professor e ou 
alunos, incluindo 
jogos cooperativos. 

   ENSINO RELIGIOSO  

BIM. TEMAS SUBTEMAS CONTEÚDOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

   Cantos presentes nas manifestações 
religiosas indígenas 

 



 

 

 

I 

 

Alteridade 
 

 

 

 

 

 

 

 

Simbolismo religioso 

  

Autopercepção e relacionamento 
com o outro. 

 

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

 

Ações voluntárias como expressão 
da alteridade humana. 

 

Convivência humana e ações éticas. 

 

Reconhecer-se como parte de grupos sociais, 
desenvolvendo valores necessários para o 
convívio em sociedade, respeitando diferenças 
culturais e religiosas. 

 

Identificar que os simbolismos estão 
presentes nas diversas formas de convivência 

humana. 

 

 

 

 

 

 
II 

 

 

 

Alteridade 
 

 

 

 

 

 

 

 

Simbolismo religioso 

 Cantos presentes nas manifestações 
religiosas indígenas 

 

Autopercepção e relacionamento 
com o outro. 

 

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

 

Ações voluntárias como expressão 
da alteridade humana. 

 

Convivência humana e ações éticas. 

 

 

 

Reconhecer-se como parte de grupos sociais, 
desenvolvendo valores necessários para o 
convívio em sociedade, respeitando diferenças 
culturais e religiosas. 

 

Identificar que os simbolismos estão 
presentes nas diversas formas de convivência 

humana. 

 

 

 

 

 
III 

 

 

 

Alteridade 

 Cantos presentes nas manifestações 
religiosas indígenas 

 

Autopercepção e relacionamento 
com o outro. 

 

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

 

 

 

Reconhecer-se como parte de grupos sociais, 
desenvolvendo valores necessários para o 
convívio em sociedade, respeitando diferenças 
culturais e religiosas. 



 

 

  

 

Simbolismo religioso 

 Ações voluntárias como expressão 
da alteridade humana. 

 

Convivência humana e ações éticas. 

Identificar que os simbolismos estão 
presentes nas diversas formas de convivência 

humana. 

 

 

 

 

 

 
IV 

 

 

 

Alteridade 
 

 

 

 

 

 

 

 

Simbolismo religioso 

 Cantos presentes nas manifestações 
religiosas indígenas 

 

Autopercepção e relacionamento 
com o outro. 

 

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

 

Ações voluntárias como expressão 
da alteridade humana. 

 

Convivência humana e ações éticas. 

 

 

 

Reconhecer-se como parte de grupos sociais, 
desenvolvendo valores necessários para o 
convívio em sociedade, respeitando diferenças 
culturais e religiosas. 

 

Identificar que os simbolismos estão 
presentes nas diversas formas de convivência 

humana. 

 

EIXOS ESTRUTURANTES DOS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 
LÍNGUA PORTUGUESA MATEMÁTICA CIÊNCIAS da natureza CIÊNCIAS HUMANAS 

LP1: Oralidade M1: Números e operações CN1: Vida nos ambientes CH1: Organização do tempo e do espaço 

LP2: Leitura M2: Espaço 
forma/Geometria 

e CN2: Ser humano e saúde CH2: Produção e comunicação 

LP3: Produção de textos escritos M3: Grandezas e medidas CN3: Materiais 
transformações 

e CH3: Identidade e diversidade 

LP4: Análise  linguística 
(discursividade, textualidade e 
normatividade) 

M4: Tratamento da informação CN4: Sistema Sol e Terra CH4: Cartografia, 
geográficas. 

fontes históricas e 

LP5: Análise linguística 
(apropriação do sistema de escrita 
alfabética) 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR ANUAL – LÍNGUA PORTUGUESA 
2º ANO 

 

BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

CRONOGRAMA 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

1º bimestre 

- Identificar os diversos 

falares regionais 

adequando-os a 

situações 

comunicativas. 

- Compreender o 

momento da fala em 

rodas de conversa. 

- Recontar contos de 

fadas, e textos que se 

sabe de memória. 

- Compreender/ 

reconhecer as 

características dos 

gêneros: 

bilhete/recado/convite. 

- Relacionar linguagem 

verbal e não verbal 

presentes em diversos 

gêneros textuais para 

construção de sentido 

e compreensão do 

tema/assunto. 

- Fazer inferências 

para perceber 

informações implícitas 

no texto. 

Gêneros literários 
- Poema 
- Conto de fadas 
- Receita 
- Bilhete 
- Convite 

 

Oralidade 
- Relato de acontecimentos 
- Descrição oral – objetos, imagens, pessoas, sala de aula, etc.) 
- Recado e opiniões 
- Rodas de conversa – momento de fala 
- Escuta, leitura e reconto oral. 

 

Leitura e escuta 
- Obra Infantil de autoria: Eva Furnari – leitura, manejo, escolhas, 
discussão e comentários. 
- Texto verbal (escrita), não verbal (imagem) e multi-modal (escrita e 
imagem) dos gêneros abordados no bimestre. 
- Leitura e escuta de listas diversas de acordo com critérios (ordem 
alfabética, contexto semântico) 
- Leitura em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. 
- Análise objetiva, inferencial e avaliativa de textos trabalhados em 
sala (com mediação). 
- Reconto de histórias através da oralidade, escrita e desenho como 
forma de interpretação do tema abordado. 

 
- Livro didático 

- Livros de literatura infantil 

- Atividades xerocopiadas 

- Materiais concretos 

- Revistas 

- Jogos pedagógicos 

- Vídeos educativos 

- Gravuras 

- Registros no caderno 

- Filmes infantis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 dias letivos 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR ANUAL – LÍNGUA PORTUGUESA 
2º ANO 

 

BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

CRONOGRAMA 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

1º bimestre 

- Lidar com textos variados 

para descobrir a 

diversidade estética 

presente na literatura 

infantil. 

- Compreender a 

especificidade do texto 

literário; lidar com seus 

elementos estéticos e 

discursivos. 

- Compreender e aplicar a 

produção escrita para 

registros no caderno. 

- Nomear e utilizar 

diferentes tipos de letras. 

- Utilizar a consciência 

fonológica para relacionar 

fonemas, grafemas na 

leitura e na escrita. 

- Conhecer fonemas em 

nossa língua são grafados 

apenas por uma letra 

- Compreender novas 

estruturas silábicas (CCV) 

- Conhecer fonemas que 

em nossa língua são 

grafados apenas por uma 

letra (P, B D, T, F e V) 

- Criação de histórias por meio de desenhos. 

- Escuta e manuseio de livros e obras infantis (leitura deleite). 

 
Escrita e Produção de texto 

- Noções de espaço, movimento e direção em produções escritas. 

- Diferenças entre estruturas de poemas (versos e estrofes) de textos 

em prosa. 

- Estudo e produção escrita dos gêneros escolhidos para o bimestre, 

preferencialmente em situações reais de uso. 

- Escolha do suporte portador mais apropriado para a publicação do 

gênero produzido (mural, caderno, livro ou outro meio). 

 
Análise linguística/semiótica 

- Alfabeto: letras maiúsculas e minúsculas, ordem alfabética, 

consoantes e vogais. 

- Relação de palavras com imagens; 

- Exploração de sons iniciais (aliteração) e finais (rimas) das 

palavras; 

- Identificação do som das sílabas nas palavras; 

- Segmentação oral das palavras em sílabas; 

- Diferenças sonoras ente: P/B, D/T e F/V 

- Introdução de novas estruturas silábicas: CH, NH e LH 

- Ampliação do vocabulário a partir de significados contextualizados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 dias letivos 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR ANUAL – LÍNGUA PORTUGUESA 
2º ANO 

 

BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

CRONOGRAMA 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

2º bimestre 

- Compreender o momento 

da fala em rodas de 

conversa. 

- Compreender/ reconhecer 

as características e 

especificidades dos 

gêneros: História em 

quadrinhos/ tirinhas/ jornal / 

encartes /reportagem. 

- Relacionar linguagem 

verbal e não verbal 

presentes em diversos 

gêneros textuais para 

construção de sentido e 

compreensão do 

tema/assunto. 

- Recontar diferentes textos 

dos gêneros abordados no 

bimestre. 

- interpretar rótulos e 

embalagens 

- Relacionar os assuntos 

dos textos lidos a 

conhecimentos prévios, 

construindo significados. 

- Fazer inferências para 

perceber informações 

implícitas no texto. 

- Identificar a função social 

do textos lidos. 

Gêneros literários 

- História em quadrinhos 

- Tirinhas 

- Jornal 

- Anúncios publicitários/ encartes 

- Reportagem 

Oralidade 

- Relatos de acontecimentos 

- Rodas de conversa – momentos de fala 

- Escuta, leitura e reconto oral. 

Leitura e escuta 

- Obra Infantil de autoria – Maurício de Sousa: leitura, manejo, 

escolhas, discussão e comentários. 

- Histórias em quadrinhos – exploração de inferências através das 

imagens; 

- Leitura de rótulos, embalagens, logomarcas e slogans – leitura 

apoiada em imagens e em textos; 

- leitura e discussão de reportagens para construção de senso crítico 

sobre os assuntos abordados. 

- leitura de tabelas – construção de sentido; 

- Texto verbal (escrita), não verbal (imagem) e multi-modal (escrita e 

imagem) dos gêneros abordados no bimestre. 

- Análise objetiva, inferencial e avaliativa de textos trabalhados em 

sala (mediação). 

- Leitura em colaboração com os colegas e com a ajuda do 

professor; 

 
- Livro didático 

- Livros de literatura 

infantil 

- Atividades xerocopiadas 

- Materiais concretos 

- Revistas 

- Jogos pedagógicos 

- Vídeos educativos 

- Gravuras 

- Registros no caderno 

- Filmes infantis 

- Músicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 dias letivos 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR ANUAL – LÍNGUA PORTUGUESA 
2º ANO 

 

BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

CRONOGRAMA 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

2º bimestre 

- Lidar com textos 

variados para descobrir a 

diversidade estética 

presente na literatura 

infantil. 

- Compreender a 

especificidade do texto 

literário; lidar com seus 

elementos estéticos e 

discursivos. 

- Compreender e aplicar a 

produção escrita para 

registros no caderno. 

- Compreender que as 

palavras são compostas 

por sílabas registrando 

cada uma delas. 

- Perceber que em todas 

as sílabas são 

constituídas por unidades 

menores e pelo menos 

por uma vogal. 

- Iniciar a compreensão e 

fazer o uso de letras que 

têm mais de um som. 

- Reconto de histórias através da oralidade, escrita e desenho como 

forma de interpretação do tema abordado. 

- Escuta e manuseio de livros e obras infantis (leitura deleite) 

Escrita e Produção de texto 

- Sequência dos acontecimentos: Início, meio e fim; 

- Reescrita de histórias mudando o início ou final da história 

- Pontuação – observação no texto para produção do sentido (?!.) 

- Estudo e produção escrita dos gêneros escolhidos para o bimestre, 

preferencialmente em situações reais de uso. 

- Escolha do suporte portador mais apropriado para a publicação do 

gênero produzido (mural, caderno, livro ou outro meio). 

Análise linguística/semiótica 

- Introdução de novas estruturas silábicas: 

- G e GU / Q e QU 

- Consoante + R (cr, dr, pr, etc.), Consoante + L (cl, bl, fl, etc.) 

- Relação de palavras com imagens – conflito de palavras semelhantes. 

- Segmentação de palavras em frases (dentro de um contexto textual) – 

evitando a hipossegmentação e a hipersegmentação. 

- Ampliação do vocabulário a partir de significados contextualizados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 dias letivos 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR ANUAL – LÍNGUA PORTUGUESA 
2º ANO 

 

BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

CRONOGRAMA 

 - Reconhecer características da Gêneros literários  
- Livro didático 

- Livros de literatura 

infantil 

- Atividades xerocopiadas 

- Materiais concretos 

- Revistas 

- Jogos pedagógicos 

- Vídeos educativos 

- Gravuras 

- Registros no caderno 

- Filmes infantis 

 

 conversação espontânea - Lendas  

 presencial, respeitando os turno - Fábulas  

 de fala, selecionando e - Biografia  

 utilizando, durante a   

 conversação, formas de Oralidade  

 tratamento adequadas de - Entrevista orais – com roteiro  

 acordo com a posição e situação - Relatos de curiosidades e de experimentos  

 do interlocutor. - Rodas de conversa – momentos de fala  

3º bimestre 
-  Compreender/  reconhecer as 

características e especificidades 

- Escuta, leitura e reconto oral. 50 dias letivos 

 dos gêneros: 

Lendas/fábulas/biografia 

Leitura e escuta 

- Obra Infantil de autoria – Monteiro Lobato: leitura, manejo, 

 

 - Relacionar linguagem verbal e escolhas, discussão e comentários.  

 não verbal presentes em - Leitura de gráficos;  

 diversos gêneros textuais para - Texto verbal (escrita), não verbal (imagem) e multi-modal  

 construção de sentido e (escrita e imagem) dos gêneros abordados no bimestre.  

 compreensão do tema/assunto. - Análise objetiva, inferencial e avaliativa de textos trabalhados  

 - Recontar diferentes textos de em sala (mediação).  

 diferentes gêneros. - Leitura em colaboração com os colegas e com a ajuda do  

 - Relacionar os assuntos dos professor;  

 textos lidos a conhecimentos - Reconto de histórias através da oralidade, escrita e desenho  

 prévios, construindo como forma de interpretação do tema abordado.  

 significados. - Escuta e manuseio de livros e obras infantis (leitura deleite).  

 - Apreciar a literatura em sua 
diversidade a fim de aprender a 
ler com prazer. 
- Identificar a função social do 
textos lidos. 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR ANUAL – LÍNGUA PORTUGUESA 
2º ANO 

 

BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

CRONOGRAMA 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

3º bimestre 

- Fazer inferências para 

perceber informações 

implícitas no texto. 

- Lidar com textos 

variados para descobrir a 

diversidade estética 

presente na literatura 

infantil. 

- Compreender a 

especificidade do texto 

literário; lidar com seus 

elementos estéticos e 

discursivos. 

- Compreender e aplicar a 

produção escrita para 

registros no caderno. 

- Compreender que as 

palavras são compostas 

por sílabas registrando 

cada uma delas. 

- Ler e escrever palavras e 

textos utilizando diversas 

estruturas silábicas. 

- Analisar na leitura e 

empregar na produção 

textual a segmentação 

adequada das palavras. 

Escrita e Produção de texto 

- Verbo – apenas para perceber e nomear ações na leitura e escrita 

de textos. 

- Concordância nominal – gênero e número (para aperfeiçoamento 

das produções textuais) 

- Concordância verbal – sujeito e verbo (para aperfeiçoamento das 

produções textuais) 

- Estudo e produção escrita dos gêneros escolhidos para o bimestre, 

preferencialmente em situações reais de uso. 

- Escolha do suporte portador mais apropriado para a publicação do 

gênero produzido (mural, caderno, livro ou outro meio). 

 
Análise linguística/semiótica 

- Introdução de novas estruturas silábicas: 

- S/SS, R/RR e R fraco (ar, er, ir, or, ur). 

- M e N ao final da sílaba. 

- Segmentação de palavras em frases (dentro de um contexto textual) 

– evitando a hipossegmentação e a hipersegmentação. 

- Ampliação do vocabulário a partir de significados contextualizados. 

- Pronomes pessoais – para evitar a repetições de nomes em 

produções textuais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 dias letivos 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR ANUAL – LÍNGUA PORTUGUESA 
2º ANO 

 

BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

CRONOGRAMA 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

4º bimestre 

- Planejar e produzir, em 

colaboração com os 

colegas e o professor, 

diversos gêneros do 

campo investigativo, que 

possam ser repassados 

oralmente por meio de 

ferramentas digitais, 

áudio e vídeo, 

considerando o 

tema/assunto/finalidade 

do texto. 

- Participar de situações 

de produção oral e escrita 

de textos em diferentes 

gêneros. 

- Compreender as 

finalidades de textos lidos 

e produzidos oralmente e 

por escrito. 

- Produzir textos escritos 

– coletiva e 

individualmente; com ou 

sem auxílio de um 

Gêneros literários 

- Cordel 

- Parlendas, Travalínguas, adivinhas 

- Piadas 

 
Oralidade 

- Utilização de recursos paralinguísticos (gestos, tonalidade de voz, e 

expressão facial) 

- Relatos de curiosidades, piadas ou adivinhas através de pesquisas 

em casa; 

- Rodas de conversa – momentos de fala; 

- Escuta, leitura e reconto oral. 

 
Leitura e escuta 

- leitura de diálogos – em dupla ou coletivamente 

- Obra Infantil de autoria – Ruth Rocha: leitura, manejo, escolhas, 

discussão e comentários. 

- Texto verbal (escrita), não verbal (imagem) e multi-modal (escrita e 

imagem) dos gêneros abordados no bimestre. 

- Análise objetiva, inferencial e avaliativa de textos trabalhados em 

sala (mediação). 

- Leitura em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor; 

 
- Livro didático 

- Livros de literatura 

infantil 

- Atividades xerocopiadas 

- Materiais concretos 

- Revistas 

- Jogos pedagógicos 

- Vídeos educativos 

- Gravuras 

- Registros no caderno 

- Filmes infantis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 dias letivos 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR ANUAL – LÍNGUA PORTUGUESA 
2º ANO 

 

BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

CRONOGRAMA 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

4º bimestre 

escriba – nos mais 

variados gêneros. 

- Aprofundar o processo 

de segmentação de 

palavras em produções 

textuais. 

- Reconto de histórias através da oralidade, escrita e desenho como 

forma de interpretação do tema abordado. 

- Escuta e manuseio de livros e obras infantis (leitura deleite). 

Escrita e Produção de texto 

- Verbo – apenas para perceber e nomear ações na leitura e escrita de 

textos. 

- Concordância nominal – gênero e número (para aperfeiçoamento das 

produções textuais) 

- Concordância verbal – sujeito e verbo (para aperfeiçoamento das 

produções textuais) 

- Estudo e produção escrita dos gêneros escolhidos para o bimestre, 

preferencialmente em situações reais de uso. 

- Escolha do suporte portador mais apropriado para a publicação do 

gênero produzido (mural, caderno, livro ou outro meio). 

 
Análise linguística/semiótica 

- Introdução de novas estruturas silábicas/fonéticas: 

- S/SS, R/RR e R fraco (ar, er, ir, or, ur). 

- M e N ao final da sílaba. 

- Segmentação de palavras em frases (dentro de um contexto textual) 

– evitando a hipossegmentação e a hipersegmentação. 

- Ampliação do vocabulário a partir de significados contextualizados. 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR ANUAL – MATEMÁTICA 
2º ANO 

 

BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

CRONOGRAMA 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

1º bimestre 

- Reconhecer os diferentes 

empregos do número e saber 

utilizá-los em suas diferentes 

funções sociais. 

- Ampliar a contagem de 

coleções e ou eventos, fazendo 

estimativas por meio de 

estratégias diversas. 

- Comparar ou ordenar 

quantidades. 

- Construir fatos básicos da 

adição e da subtração e utilizá- 

los no cálculo mental ou 

escrito. 

- Escrever sequências 

repetitivas identificando 

números faltantes (5 em 5, 10 

em 10). 

- Reconhecer unidades de 

tempo: dia, semana, mês, 

bimestre, semestre e ano. 

- Realizar a leitura das horas e 

minutos em relógios digitais. 

- Experimentar atividades de 

cálculo mental. 

- Resolver problemas de 

adição e subtração – buscando 

a interpretação com 

autonomia. 

Números 

- Sequência numérica – 0 a 200; 

- Números ordinais; 

- Contagem de elementos; 

- Adição e subtração simples; 

- Exercício do cálculo mental; 

- Situações-problema envolvendo adição e subtração simples; 

- Comparação entre números – maior, menor ou estar entre; 

- Antecessor e sucessor. 

 
Pensamento Algébrico 

- Construção de sequências repetitivas – 5 em 5 e de 10 em 10. 

 
Grandezas e medidas 

- Uso do calendário 

- Noções de tempo – ontem, hoje e amanhã/ manhã, tarde e 

noite /dia, semana e mês 

- Relógio digital 

- Organização de datas - dd/mm/aaaa 

 
Geometria 

- Figuras geométricas planas; 

- Noções de lateralidade, posicionamento, acima de/ abaixo de/ 

ao lado/à direita/ à esquerda/ no meio/ atrás de/ em frente de/no 

meio/ em torno de etc. 

 
Probabilidade e estatística 

--- 

 

- Livro didático 

- Material dourado 

- Materiais concretos 

(canudos, tampinhas, 

palitos de picolé etc.) 

- relógios 

- Calendários 

- Revistas 

- Encartes 

- Jogos pedagógicos 

- Vídeos educativos 

- Atividades xerocopiadas 

- Registros no caderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 dias letivos 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas 
Centro de Ensino Fundamental 101 

 

 

 

PLANEJAMENTO CURRICULAR ANUAL – MATEMÁTICA 
2º ANO 

 

BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

CRONOGRAMA 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

2º bimestre 

- Reconhecer os diferentes 

empregos do número e saber 

utilizá-los em suas diferentes 

funções sociais. 

- Reconhecer o valor relativo que 

os números representam no 

Quadro de valor posicional. 

- Escrever sequências 

repetitivas identificando números 

faltantes (2 em 2, 3 em 3). 

- Compreender ideias de 

multiplicação – adição de partes 

iguais e ideias de divisão 

(metade). 

- Reconhecer, comparar e 

nomear figuras geométricas 

espaciais. 

- Ler, interpretar e fazer o uso de 

tabelas simples. 

- Reconhecer cédulas e moedas 

do Sistema Monetário Brasileiro 

para resolver situações do 

cotidiano. 

- Experimentar atividades de 

cálculo mental. 

- Resolver problemas de adição 

e subtração – buscando a 

interpretação com autonomia. 

Números 

- Sequência numérica – 200 a 500; 

- Valor posicional dos números (QVL); 

- Nomenclatura: Unidade, dezena e centena; 

- Agrupamentos – unidades para dezenas; 

- Ordem crescente e decrescente; 

- Adição e subtração com agrupamento e desagrupamento; 

- Exercício do cálculo mental; 

- Situações-problema envolvendo adição e subtração. 

- Introdução - Ideias de multiplicação (soma de parcelas iguais); 

- Introdução - Ideias de divisão (ideia de repartir a coleção em 

partes iguais); 

Pensamento Algébrico 

- Construção de sequências repetitivas – 2 em 2 e de 3 em 3. 

 
Grandezas e medidas 

- Sistema Monetário Brasileiro 

- Reconhecimento de cédulas e moedas 

- Situações-problemas 

- Noções de tempo - Relógio de ponteiros (horas exatas) 

Geometria 

- Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, 

pirâmide, cone, cilindro e esfera) – reconhecimento e 

características; 

- Esboço de roteiro de planta simples (minha casa e minha 

sala de aula) 

Probabilidade e estatística 

- Leitura, interpretação e análise de tabelas simples; 

 
- Livro didático 

- Material dourado 

- Materiais concretos 

(canudos, tampinhas, 

palitos de picolé etc.) 

- relógios 

- Calendários 

- Revistas 

- Encartes 

- Jogos pedagógicos 

- Vídeos educativos 

- Atividades xerocopiadas 

- Registros no caderno 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR ANUAL – MATEMÁTICA 
2º ANO 

 

BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

CRONOGRAMA 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

3º bimestre 

- Reconhecer os diferentes 

empregos do número e saber 

utilizá-los em suas diferentes 

funções sociais. 

- Compreender e aplicar ideias 

de multiplicação – adição de 

partes iguais e ideias de divisão 

(metade). 

- Sequências repetitivas 

identificando números faltantes 

- Compreender ideias de 

grandezas: massa e 

comprimento. 

- Comparar figuras geométricas 

planas e espaciais identificando 

elementos do cotidiano com 

características semelhantes. 

- Ler, interpretar e fazer o uso de 

gráficos de colunas. 

- Interpretar e resolver 

situações- problemas que 

envolvam dobro, triplo e metade. 

Números 

- Sequência numérica – 500 a 700; 

- Composição e decomposição de números; 

- Agrupamentos – dezenas para centenas; 

- Ideias de multiplicação (soma de parcelas iguais); 

- Ideias de divisão (ideia de repartir a coleção em partes iguais); 

- Exercício do cálculo mental; 

- Situações-problema envolvendo dobro, triplo e metade; 

 
Pensamento Algébrico 

- Identificação de regularidade em sequências numéricas 

determinando elementos ausentes. 

 
Grandezas e medidas 

- Medidas de comprimento (metro, centímetro e milímetro) - 

reconhecimento do instrumento necessário para medição. 

- Medidas de massa (grama e quilograma) - reconhecimento do 

instrumento necessário para medição. 

 
Geometria 

- Identificação e comparação entre figuras geométricas planas e 

espaciais no espaço cotidiano – identificação de características; 

 

- Livro didático 

- Material dourado 

- Materiais concretos 

(canudos, tampinhas, 

palitos de picolé etc.) 

- relógios 

- Calendários 

- Revistas 

- Encartes 

- Jogos pedagógicos 

- Vídeos educativos 

- Atividades 

xerocopiadas 

- Registros no caderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 dias letivos 

  
Probabilidade e estatística 

- Leitura, interpretação e análise de gráficos de colunas. 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR ANUAL – MATEMÁTICA 
2º ANO 

 

BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

CRONOGRAMA 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

4º bimestre 

- Reconhecer os diferentes 

empregos do número e saber 

utilizá-los em suas diferentes 

funções sociais. 

- Aplicar as quatro operações em 

situações cotidianas – situações 

reais de uso. 

- Compreender ideias de 

grandezas: capacidade. 

- Esboçar roteiros a ser seguidos 

ou plantas de ambientes 

familiares – sala de aula e casa. 

- Expor noções de lateralidade. 

- Coletar, organizar e construir 

representações descritas em 

tabelas e gráficos para 

comunicar dados coletados. 

Números 

- Sequência numérica – 700 a 999; 

- Revisão das quatro operações dentro dos padrões assimilados; 

- Situações-problema envolvendo as noções de adição, 

subtração, multiplicação e divisão. 

 
Pensamento Algébrico 

--- 

 
Grandezas e medidas 

- Medidas de capacidade (mililitro e litro) – reconhecimento do 

instrumento necessário para medição. 

 
Geometria 

- Esboço de roteiro de planta simples (minha casa e minha sala 

de aula) – utilização das figuras geométricas 

 
Probabilidade e estatística 

- Coleta, organização e construção de representações em tabelas 

e gráficos para a comunicação de dados coletados. 

 

- Livro didático 

- Material dourado 

- Materiais concretos 

(canudos, tampinhas, 

palitos de picolé etc.) 

- relógios 

- Calendários 

- Revistas 

- Encartes 

- Jogos pedagógicos 

- Vídeos educativos 

- Atividades 

xerocopiadas 

- Registros no caderno 
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*** Revisão dos conteúdos abordados ao longo do ano letivo. 

. 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR ANUAL – CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA – HISTÓRIA/GEOGRAFIA/CIÊNCIAS 
2º ANO 

 

BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

CRONOGRAMA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1º bimestre 

- Entender, propor e respeitar regras 

de convívio nos lugares de vivência 

e na região circunvizinha. 

- Apropriar-se da história de sua 

família, da escola e da comunidade, 

percebendo-se como cidadão 

pertencente a esses grupos e como 

sujeitos históricos. 

- Reconhecer espaços de 

sociabilidade e identificar os 

motivos que aproximam e separam 

as pessoas em diferentes grupos 

sociais e de parentesco. 

- Identificar as plantas mais 

significativas do cotidiano indicando 

os lugares onde se desenvolvem. 

- Recordar os animais que fazem 

parte do cotidiano – animais 

domésticos, do campo, selvagens, 

insetos – indicando locais onde se 

desenvolvem e a relação deles com 

os seres humanos. 

- Entender a importância da água 

para a vida no planeta. 

 
- Regras em diferentes espaços (sala de aula, escola, espaços 

e lugares públicos) 

 
- A noção do Eu e do “outro” – História da família: sobrenome, 

origem do nome, fatos familiares, profissões da família, datas 

importantes. 

 
- Fases da vida – infância, juventude e velhice 

 
- Seres vivos – Suas características e os ambientes que 

habitam. 

 
- Água – como fluido essencial à vida dos seres vivos. 

 
- A importância do solo. 

 

- Livro didático 

- Revistas 

- Entrevistas com a 

família 

- Visitas de campo 

- vídeos 

- Experiências em sala 

de aula. 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR ANUAL – CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA - HISTÓRIA/GEOGRAFIA/CIÊNCIAS 
2º ANO 

 

BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

CRONOGRAMA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2º bimestre 

 
- Identificar diferentes formas de 

trabalho existentes na comunidade 

em que vive, seus significados, suas 

especificidades, seus significados, 

sua importância e impactos no 

ambiente causados por elas na 

comunidade em que vive. 

- Relacionar os meios de transporte e 

de comunicação às diferentes 

situações e meios em que vivem. 

- Identificar as principais partes de 

uma planta (raiz, caule, folhas, flores 

e frutos). 

- Identificar a função desempenhada 

por cada parte da planta. 

- Analisar a relação das plantas com 

o ambiente e demais seres vivos. 

- Compreender a sociedade como 

agente transformador de paisagens. 

Identificando características, e 

funcionamento de paisagens urbanas 

e do campo. 

 
- Atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da 

comunidade escolar; 

- As atividades comerciais e industriais da região. 

 
- Meios de transporte (diversas funções) e de comunicação 

entre os lugares (familiar, escolar, região administrativa e 

região vizinha); 

 
- Plantas – partes das plantas e suas funções: caule 

(sustentação), folhas (transpiração, respiração, 

fotossíntese), flores (reprodução), frutos (reprodução, 

dispersão de sementes). 

 
- Paisagens urbanas e rurais; 

 

- Livro didático 

- Revistas 

- Entrevistas com a 

família 

- Visitas de campo 

- vídeos 

- Experiências em sala 

de aula. 

- Mapas 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR ANUAL – CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA - HISTÓRIA/GEOGRAFIA/CIÊNCIAS 
2º ANO 

 

BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

CRONOGRAMA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3º bimestre 

- Compreender o Sol como fonte 

primária de energia para a vida na 

Terra. 

- Apontar e identificar situações 

vivenciais em que o Sol é fonte de 

calor e energia. 

- Associar a posição do Sol no Céu 

à intensidade da incidência de luz. 

- Avaliar os efeitos da radiação solar 

(aquecimento e reflexão) em 

diferentes tipos de superfícies. 

- Relatar casos nos quais a 

interferência humana causou 

desequilíbrios nas populações de 

animais e/ou plantas. 

- Identificar as principais 

características da região em que 

vive. 

 
- O Sol: 

- Como fonte primária de energia para a vida na Terra; 

- Como fonte de luz e calor; 

- Efeitos da radiação solar; 

 
- Desequilíbrios nas populações de animais e plantas 

causados por interferências humanas. 

 
- Principais características do Recanto das Emas e do Riacho 

Fundo II; 

 

- Livro didático 

- Revistas 

- Entrevistas com a 

família 

- Visitas de campo 

- Vídeos 

- Experiências em sala 

de aula. 

- Mapas 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR ANUAL – CIÊNCIAS HUMANAS E DA NATUREZA - HISTÓRIA/GEOGRAFIA/CIÊNCIAS 
2º ANO 

 

BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

CRONOGRAMA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4º bimestre 

- Perceber e respeitar as 

diversidades socioculturais, 

políticas, étnico-raciais e de gênero 

que compõem a sociedade atual. 

- Selecionar e identificar do que são 

feitos os objetos que fazem do 

cotidiano (metal, vidro, papel, 

madeira, plástico e tecido). 

- Discutir o uso dos diferentes 

objetos com base em sua 

composição. 

- Propor o uso de diferentes 

materiais para a construção de 

objetos de uso cotidiano, tendo em 

vista algumas propriedades desses 

materiais 

- Discutir estratégias de prevenção 

de acidentes domésticos. 

 
- Reconhecimento do contexto da desigualdade étnico-racial, 

sociocultural e de gênero destacando as comunidades 

quilombolas e indígenas; 

 
- Composição, uso e propriedades dos materiais – do que 

são feitos os objetos do cotidiano (metal, vidro, papel, 

madeira, plástico e tecido). 

 
- Prevenção de acidentes domésticos 

 
- Reutilização de materiais – reciclagem. 

 

- Livro didático 

- Revistas 

- Entrevistas com a 

família 

- Visitas de campo 

- vídeos 

- Experiências em sala 

de aula. 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR ANUAL – ARTES 
2º ANO 

 

BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

CRONOGRAMA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
1º bimestre 

- Criar e expressar-se 

espontaneamente a partir de 

temas e observação do meio 

ambiente. 

- Identificar diferentes cores e 

experimentar materiais e suportes 

diversos da natureza. 

- Criar formas artísticas, 

exercitando a imaginação e o 

potencial criativo. 

- Experimentar, conhecer e 

compartilhar de brincadeiras, 

jogos rítmicos e canções do 

contexto do estudante seja ele 

familiar, da comunidade e/ou da 

escola. 

- Autorretrato e releitura 

- Criação livre de desenhos, pinturas, colagem, esculturas, 

modelagem e construções 

- Produção de imagens gráficas e plásticas a partir de diferentes 

tipos de histórias 

- Elementos do teatro: palco, plateia, cortina, figurino, 

máscaras, maquiagem, e sonoplastia 

- Brincadeiras, jogos rítmicos e canções (cantigas de roda, 

brinquedos cantados, cirandas, entre outros) 

- Ações corporais: caminhar, correr, pular, saltar, girar, pausar. 

- Retas, curvas, círculos, zigue-zague e formas geométricas. 

- Improvisações livres e/ou dirigidas 

- Obras literárias, musicais e fotográficas presentes na cultura 

infantil. 

- Canto individual, coletivo, canto coral, duplas, trios, acapella 

(sem acompanhamento) e com acompanhamento 

 

- Vídeos /Filmes 

- Recorte e colagem de 

papéis diversos. 

- Pintura com lápis de 

cor, giz de cera e tinta 

guache. 

- Utilização de gravuras 

- Revistas 

- Música 

- Materiais concretos de 

diferentes formas e 

texturas. 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR ANUAL – ARTES 
2º ANO 

 

BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

CRONOGRAMA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

2º bimestre 

- Criar e expressar-se 

espontaneamente a partir de temas e 

observação do meio ambiente. 

- Criar formas artísticas, exercitando 

a imaginação e o potencial criativo. 

- Conhecer os monumentos/ pontos 

turísticos de Brasília a fim de 

despertar o sentimento de 

pertencimento e a apropriação do 

patrimônio cultural e ambiental da 

cidade. 

- Reconhecer categorias das artes 

visuais (museus, galerias, 

instituições, artistas, artesãos, 

curadores etc.). 

- Improvisar em diversos contextos 

musicais (corpo, natureza, objetos, 

ambientes e instrumentos), como 

processo de criação. 

- Vivenciar improvisações em dança 

individualmente, em duplas e/ou trios. 

- Valorizar e respeitar a diversidade 

musical como resgate da cultura 

popular e ampliação de repertório. 

- Explorar suas possibilidades vocais 

bem como os cuidados para a 

preservação a voz. 

- Criação livre de desenhos, pinturas, colagem, esculturas, 

modelagem e construções. 

- Ponto, linha, forma, cor, espaço, movimento, etc. 

- Confecção e utilização de máscaras com referências 

indígenas, africanas japonesas, gregas, indianas e outras 

- Visitas aos monumentos/ pontos turísticos de Brasília 

- Participação em exposições e rodas de apreciação 

- Criação livre de desenhos, pinturas, colagem, esculturas, 

modelagem e construções. 

- Visitas aos monumentos/ pontos turísticos de Brasília 

- Participação em exposições e rodas de apreciação 

- Elementos do teatro: palco, plateia, cortina, figurino, 

máscaras, maquiagem, e sonoplastia 

- Brincadeiras, jogos rítmicos e canções (cantigas de roda, 

brinquedos cantados, cirandas, entre outros) 

- Movimentos socioculturais (frevo maracatu, quadrilha, 

samba, capoeira, rock, gospel, rap) e outros do contexto. 

- Ações corporais: caminhar, correr, pular, saltar, girar, 

pausar. 

- Improvisações livres e/ou dirigidas 

- Obras literárias, musicais e fotográficas presentes na 

cultura infantil. 

- Canto individual, coletivo, canto coral, duplas, trios, 

acapella (sem acompanhamento) e com acompanhamento. 

 
- Vídeos /Filmes 

- Recorte e colagem de 

papéis diversos. 

- Pintura com lápis de 

cor, giz de cera e tinta 

guache. 

- Utilização de gravuras 

- Revistas 

- Música 

- Materiais concretos de 

diferentes formas e 

texturas. 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR ANUAL – ARTES 
2º ANO 

 

BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

CRONOGRAMA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3º bimestre 

- Criar e expressar-se 

espontaneamente a partir de 

temas e observação do meio 

ambiente. 

- Experimentar, conhecer e 

compartilhar de brincadeiras, 

jogos rítmicos e canções do 

contexto do estudante seja ele 

familiar, da comunidade e/ou da 

escola. 

- Produzir individual e 

coletivamente textos dramáticos 

com início, meio e fim. 

- Criar cenas dramáticas por meio 

de histórias ou memórias 

utilizando o corpo 

- Improvisar em diversos 

contextos musicais (corpo, 

natureza, objetos, ambientes e 

instrumentos), como processo de 

criação. 

- Explorar suas possibilidades 

vocais bem como os cuidados 

para a preservação a voz. 

- Criação livre de desenhos, pinturas, colagem, esculturas, 

modelagem e construções. 

- Elaboração de texto dramático com início, meio e fim. 

- Produção plástica a partir da leitura de imagens de artistas 

brasileiros 

- Elaboração de cenas dramáticas: 

• jogos dramáticos e teatrais 

• improvisação teatral 

• representações corporais 

- Elementos do teatro: palco, plateia, cortina, figurino, 

máscaras, maquiagem, e sonoplastia. 

- Narrativas teatrais: textos infantis, peças infantis, musicais, 

entre outros 

- Brincadeiras, jogos rítmicos e canções (cantigas de roda, 

brinquedos cantados, cirandas, entre outros). 

- Ações corporais: caminhar, correr, pular, saltar, girar, pausar. 

- Improvisações livres e/ou dirigidas. 

- Improvisação a partir das características da fauna e flora. 

- Obras literárias, musicais e fotográficas presentes na cultura 

infantil. 

- Canto individual, coletivo, canto coral, duplas, trios, acapella 

(sem acompanhamento) e com acompanhamento. 

 

- Vídeos /Filmes 

- Recorte e colagem de 

papéis diversos. 

- Pintura com lápis de 

cor, giz de cera e tinta 

guache. 

- Utilização de gravuras 

- Revistas 

- Música 

- Materiais concretos de 

diferentes formas e 

texturas. 

- Utilização de fantasias 

e elementos cênicos. 

- Dedoches e fantoches 
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PLANEJAMENTO CURRICULAR ANUAL – ARTES 
2º ANO 

 

BIMESTRE 
 

OBJETIVOS 

 

CONTEÚDOS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

CRONOGRAMA 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4º bimestre 

- Criar formas artísticas, exercitando 

a imaginação e o potencial criativo. 

- Produzir individual e coletivamente 

textos dramáticos com início, meio e 

fim. 

Criar cenas dramáticas por meio de 

histórias ou memórias utilizando o 

corpo 

- Produzir e encenar pequenas 

peças teatrais utilizando os 

elementos cênicos. 

- Experimentar, conhecer e 

compartilhar de brincadeiras, jogos 

rítmicos e canções do contexto do 

estudante seja ele familiar, da 

comunidade e/ou da escola. 

- Acompanhar música utilizando 

instrumentos da bandinha e/ou 

confeccionados. 

- Criação livre de desenhos, pinturas, colagem, esculturas, 

modelagem e construções. 

- Elaboração de trabalhos em suporte de tamanhos, formas e 

texturas variadas. 

- Elementos do teatro: palco, plateia, cortina, figurino, 

máscaras, maquiagem, e sonoplastia. 

Elaboração de texto dramático com início, meio e fim. 

- Brincadeiras, jogos rítmicos e canções (cantigas de roda, 

brinquedos cantados, cirandas, entre outros). 

- Ações corporais: caminhar, correr, pular, saltar, girar, pausar. 

- Improvisações livres e/ou dirigidas. 

- Improvisação a partir das características da fauna e flora. 

- Obras literárias, musicais e fotográficas presentes na cultura 

infantil. 

- Canto individual, coletivo, canto coral, duplas, trios, acapella 

(sem acompanhamento) e com acompanhamento. 

- Ritmo 

- Pausas rítmicas e melódicas; som e silêncio 

• Jogo sonoro “o que é o que é”; “Que som é esse?”, dentre 

outros. 

• Criação e experimentação sonoro musical em percussão 

corporal, canto e execução musical com instrumentos. 

- Apreciação e execução musical em parceria com familiares. 

 

- Vídeos /Filmes 

- Recorte e colagem de 

papéis diversos. 

- Pintura com lápis de 

cor, giz de cera e tinta 

guache. 

- Utilização de gravuras 

- Revistas 

- Música 

- Materiais concretos de 

diferentes formas e 

texturas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

50 dias letivos 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas 
Centro de Ensino Fundamental 101 

PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS – 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

1 

 

 

 
 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 
bimestre 

Matéria e Energia 

• Identificar os sons do cotidiano escolar, 

urbano e rural, incluindo ruídos, em especial 

aqueles que produzem incômodo, como obras, 

aviões, trens, fogos de artifício etc. 

• Relacionar as condições sonoras do ambiente 

e hábitos pessoais à saúde auditiva, 

considerando os efeitos negativos de sons 

altos, ruídos frequentes, uso indevido dos fones 

de ouvido etc., propondo estratégias para 

mitigá-los ou eliminá-los. 

• Discutir sobre a qualidade de vida e o bem- 

estar proporcionados por paisagens sonoras 

agradáveis. 

• Identificar os fatores ambientais e os hábitos 

pessoais prejudiciais à saúde dos olhos e 

acuidade visual, propondo estratégias para 

mitigá-los ou eliminá-los. 

• Investigar as consequências do excesso de 

luminosidade sobre o olho humano. 

Matéria e Energia 
 

• Saúde auditiva e visual em termos de som e 

luz 

• Poluição sonora e visual 

 

- Livro didático 

- Atividades: impressas 

e escritas. 

- Vídeos 
- Computador 

- Música 

- Som (aparelho) 

- Projetor 

- Filmes 
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2 

 

 

 
 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 
bimestre 

Vida e Evolução 

• Conhecer o ciclo de vida dos seres vivos. 
• Reconhecer que os seres vivos passam por 

alterações ao longo do seu ciclo de vida. 

• Elencar os animais mais frequentes nos 

cotidianos urbano e rural (animais domésticos, 

animais de pecuária e animais selvagens), 

identificando as suas principais características 

e destacando a relação desses animais com os 

seres humanos. 

Terra e Universo 

• Manipular diferentes tipos de modelos de 

representação do planeta Terra e observar 

como são expressos os diferentes tipos de 

solos, presença de água e florestas, desníveis e 

irregularidades dos terrenos etc. 

• Reconhecer e representar a esfericidade da 

Terra através de modelos. 

• Identificar semelhanças e diferenças nos 

modelos de representação da Terra no que diz 

respeito aos tipos de solos, presença de água e 

florestas, desníveis e irregularidades dos 

terrenos etc. 

• Contrastar modelos de representação da 

região do entorno da escola com observação de 

campo. 

Vida e Evolução 

• Ciclo de vida dos seres vivos: nascimento; 

crescimento; reprodução; envelhecimento; 

morte. 

• Ciclo de vida dos animais no meio terrestre e 

aquático 

• Hábitos de vida dos animais: 

• Animais diurnos 

• Animais noturnos 

• Ambiente em que vivem os animais do 

cotidiano 

• Modos de deslocamento dos animais: 

o deslocamento no ar (voo, planação); o 

deslocamento no solo (marcha, corrida, salto, 

reptação, bipedia, quadrupedia); 

• Tipos de alimentação dos seres vivos: 

herbívoros; carnívoros; onívoros; 

detritívoros; insetívoros; outros. 

Terra e Universo 

• Características do planeta Terra: o formato 

esférico; o presença de água (corpos d’água, 

lagos, rios, oceanos); superfícies (planícies, 

montanhas, florestas, desertos, ambientes 

alagados, savanas etc.) 

• Modelos de representação do Planeta Terra: 

mapas; globo terrestre; GPS; fotografias. 

 

- Livro 

- Atividades impressas 

e escritas. 

- Zoológico (visita) 

- Vídeos 

- Filme 

- Computador 

- Projetor 

- Quadro/Pincel 

- Tesoura 

- Cola 

- Papel criativo 

- Papel A4 

- Globo terrestre 

- Planisfério 

- Fotografias 

- GPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
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PLANEJAMENTO ANUAL – ANOS INICIAIS - 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º 
bimestre 

Matéria e Energia 

• Produzir sons a partir da vibração de objetos 

de diferentes constituições e formatos. 

 
Vida e Evolução 

• Identificar, com exemplos do cotidiano, a 

forma de reprodução e desenvolvimento dos 

animais domésticos. 

• Reconhecer a reprodução como forma de 

continuidade das espécies 

 
Terra e Universo 

• Observar e relatar os diferentes tipos de solo 

existentes na cidade e no entorno da escola. 

• Comparar diferentes amostras de solo com 

base em características como cor, textura, 

tamanho das partículas e permeabilidade etc. 

• Investigar as origens e justificar as principais 

aplicações práticas de cada tipo de solo. 

• Identificar os diferentes tipos de solos e 

classificá-los com relação as aplicações na 

agricultura, na construção civil, extração de 

minerais etc. 

Matéria e Energia 

 
• Produção de som 

 
Vida e Evolução 

 
• Reprodução e prole 

• Reprodução dos seres vivos e continuidade 

das espécies: 

- reprodução no reino animal; 

- reprodução no reino vegetal 

 
Terra e Universo 

• Tipos de solo: o arenoso; o argiloso; o 

humoso; o silte; o calcáreo 

• Características  dos  solos: cor; textura; 

tamanho das partículas; permeabilidade. 

 
- Música 

- Sons 

- Computador 

- Vídeos 

- Projetor 

- Jogo da Memória 

- Livro 

- Quadro/pincel 

- Atividades impressas 

e escritas. 

- Papel A4 
- Amostras de solo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º 
bimestre 

Matéria e Energia 
 

• Identificar as variáveis que influenciam no 

som emitido por materiais de diferentes 

constituições e formatos. 

 

• Reconhecer a fonte de diferentes sons, 

relacionando-os à constituição do material que 

o produziu. 

 

Vida e Evolução 

• Elencar animais que compartilham 

características externas similares, sugerindo 

categorias para aqueles mais semelhantes. 

• Diferenciar os animais por grandes grupos, 

dando destaque às características que os 

assemelham. 

Matéria e Energia 
 

• Variáveis que influenciam na produção do 

som: o composição (da madeira, do vidro, do 

metal, do elástico, do aço e do plástico) o 

forma/formato o vibratilidade o espessura. 

 

 

 

 

Vida e Evolução 

• Características dos animais: Reino Animalia 
• Classificação Taxonômica dos Vertebrados 

• Subfilo dos Vertebrados: Peixes; Anfíbios; 

Répteis; Aves; Mamíferos 

• Classes Taxonômicas 

• Conhecer as classes dos animais vertebrados 

(peixes, anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos),comparando as características que 

os situam em cada grupo taxonômico. 

 

- Madeira 

- Vidro 

- Metal 

- Elástico 

- Plástico 

- Vídeo 

-Computador 

- Projetor 

- Caixa de som 

- Livro 

- Atividades: impressas 

e escritas 

- Quadro e pincel 

- Papel A4 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º 
bimestre 

 

Terra e Universo 
 

• Fazer observações do céu a olho nu e registrar 

as variações de posições do Sol, da Lua e dos 

planetas num mesmo horário de dias, semanas 

e meses distintos. 

• Manipular mapas celestes para auxiliar na 

observação e registro do ciclo diário, semanal 

e mensal dos principais astros da abóboda 

celeste, especificamente o Sol, a Lua e planetas 

do sistema solar. 

• Observar e registrar como variam as posições 

do nascente e poente do Sol no decorrer do ano 

• Observar e registrar os principais eventos 

celestes à noite. 

 

Terra e Universo 

 

• Sistema solar 

- Lua e seus movimentos 

- Sol e seus movimentos 

- Pontos cardeais 

 

- Calendário 

- Vídeos 

- Projetor 

- Computador 

- Filmes 

- Cartolina 

- Tesoura 

- Cola 

- Lápis de cor 

- Papel criativo 

- Livro 

- Atividades: impressas 

e escritas. 

- Quadro e pincel 
- Câmera 

- Barbante 

- Cola quente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º 
bimestre 

Matéria e Energia 

• Experimentar situações com baixa e alta 

luminosidade e luzes com diferentes cores e 

descrever como os objetos são visualizados em 

cada situação. 

• Investigar o que ocorre com a passagem da 

luz através de objetos transparentes (copos, 

janelas de vidro, lentes, prismas, água etc.), no 

contato com superfícies polidas e espelhos e no 

contato com objetos opacos (paredes, pessoas 

etc.) 

• Compreender que a luz interage de forma 

diferente de acordo com o material que 

ilumina. 

. 

Matéria e Energia 
 

• Efeitos da luz nos materiais: refração, 

reflexão e absorção 

 

- Espelho 

- Copo de vidro 

- Lentes 

- Vídeos 

- Computador 

- Projetor 

- Caixa de Som 

- Livro 

- Atividades impressas 

e escritas 

- Papel A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

  Vida e Evolução   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4º 
bimestre 

Vida e Evolução 
• Identificar ocorrências que interferem no 

ciclo de vida dos animais e plantas. 

• Propor estratégias de preservação dos 

vertebrados do Cerrado, considerando as 

espécies mais afetadas pelas interferências 

humanas no meio ambiente 

• Relatar desequilíbrios ambientais, 

destacando a influência humana em cada 

situação e os consequentes distúrbios às 

populações de animais envolvidas. 

 

Terra e Universo 

• Reconhecer a importância do solo para a 

manutenção da vida destacando seu papel para 

as plantas, animais invertebrados e para os 

seres humanos. 

• Identificar os diversos usos do solo na região. 

• Discutir sobre a importância do solo para a 

agricultura. 

• Propor ações para conservação e preservação 

do solo como: reflorestamento; proteção de 

nascentes; rotação de culturas agrícolas; 

adubação e plantio direto. 

 

• Interferências no ciclo de vida dos animais e 

plantas: doenças; escassez de nutrientes; 

condições ambientais desfavoráveis; 

diminuição das populações e extinções 

• Desequilíbrios ambientais e seus impactos 

nas populações de animais 

 

 

 

 

 

Terra e Universo 

 

• Importância do solo para os seres vivos 

• Usos do solo 

• Solo e agricultura 

• Conservação e preservação do solo 

- Livros 

- Atividades impressas 

e escrita. 

- Tesoura 
- Cola 

- Lápis de Cor 

- Papel criativo 

- Papel Crepom 

- Papel A4 

- Computador 

- Projetor 

- Caixa de som 

- Vídeo 

- Documentário 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2019 – ANOS INICIAIS – 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

  
Alteridade e Simbolismo 

 
Alteridade e Simbolismo  Computador 

 Projetor 
 Vídeos 
 Fotos 

 Atividades: 

- impressas 
- escritas 

 

 
• Compreender o fenômeno religioso • Admiração e contemplação da natureza 

 

 como expressão do sagrado presente na como ação transformadora de si mesmo e  

 diversidade cultural e religiosa da do meio em que vive  

 comunidade. • Ações voluntárias, como expressão da  

 • Compreender e exercer a alteridade alteridade humana  

 como princípio orientador do   

 relacionamento com o outro.   

1º   50 
bimestre   Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL – 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO 

 

 

 
 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

  

Alteridade e Simbolismo 
 

Alteridade e Simbolismo  Computador 

 Projetor 
 Vídeos 
 Fotos 

 Atividades: 
- impressas 
- escritas 

 

 
• Identificar, caracterizar e respeitar os • Visões da natureza, segundo a 

 

 diferentes espaços e territórios religiosos percepção humana da ação do Sagrado  

 de diferentes tradições e movimentos • Simbolismo Religioso  

 religiosos como locais de realização das • Percepção da presença do Sagrado nas  

 práticas celebrativas. diversas culturas  

 

2º 
   

50 

bimestre   Dias letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

  

Alteridade e Simbolismo 
 

Alteridade e Simbolismo 
 

 Computador 

 Projetor 
 Vídeos 
 Fotos 

 Atividades: 
- impressas 
- escritas 

 

 
• Identificar, caracterizar e respeitar • Percepção da presença do Sagrado nas 

 

 práticas celebrativas (cerimônias, diversas culturas  

 orações, festividades, peregrinações, • Práticas celebrativas presentes nas  

 entre outras) como parte integrante do diferentes manifestações religiosas  

 conjunto das diferentes manifestações   

 religiosas de várias culturas e sociedades.   

3º 
  

50 
bimestre   Dias letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

  

Alteridade e Simbolismo 
 

Alteridade e Simbolismo 
 

 

• Espaços e territórios religiosos 
• Indumentárias religiosas 

 

 Computador 

 Projetor 
 Vídeos 
 Fotos 

 Atividades: 
- impressas 
- escritas 

 

 
• Reconhecer, caracterizar e respeitar as 

 

 indumentárias (roupas, acessórios,  

 símbolos, pinturas corporais) utilizadas  

 em diferentes manifestações e tradições  

 religiosas, bem como elementos  

 integrantes das identidades religiosas.  

4º 
 

50 

bimestre  Dias letivos 
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1 

 

 

 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

  

• Entender, propor e respeitar regras de 

 

• Regras em diferentes espaços (sala de aula, 
 

- Cartazes 

 

 convívio nos lugares de vivência, na região escola, espaços e lugares públicos, na cidade - Cartolina  

 circunvizinha e na sua cidade. etc.) - Tesoura  

 • Estabelecer semelhanças e diferenças que • Brasília, Distrito Federal, RIDE, capitais do - Cola  

 existem entre o seu ambiente familiar, escolar Brasil - Vídeos  

 e social. • Localização de Brasília em relação à sala de - Computador  

 • Identificar e comparar a organização aula, à escola, à região administrativa, ao - Projetor  

 geográfica da cidade de Brasília com outras Distrito, à Região, ao Brasil e ao mundo. - Fotografias  

 cidades Legendas com símbolos de diversos tipos de - Quadro e pincel  

1º  representações em diferentes escalas - Atividades: impressas 50 

bimestre  cartográficas e escritas Dias letivos 
  . - Livro  

   - Mapas  
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2º 

bimestre 

 

• Identificar as atividades produtivas, 

profissões e ocupações que repercutem na 

natureza. 

 

• Compreender a divisão do trabalho 

realizada por diferentes grupos sociais, 

considerando questões de gênero e tendo em 

vista as atividades produtivas da cidade e do 

campo do cuidado e preservação do meio em 

que vive. 

 

• Compreender a ação da sociedade nas 

questões socioambientais locais e em espaços 

distantes e seus impactos em diferentes 

espaços e tempos, reconhecendo a importância 

do cuidado e preservação do meio em que vive 

• Atividades produtivas: tipos de produção; 

locais de trabalho; ferramentas e instrumentos; 

modificação da natureza, impactos e riscos. 

Instrumentos e máquinas de trabalho; 

remuneração e salário; remuneração e gênero; 

relações de poder; regras de trabalho. 

• Organização do espaço e da produção, as 

etapas da produção e do produto: aspectos da 

organização do espaço: divisão funcional; 

etapas da produção: divisão de tarefas; 

características do produto; finalidade da 

produção. 

• Produtos e serviços importantes ao 

atendimento das necessidades básicas da 

sociedade e sujeitos envolvidos na produção 

• Interrelação e a interdependência da vida 

cotidiana com a escola, cidade e trabalho. 

• Biodiversidade de sua cidade: paisagem, 

relevo, as águas 

• A produção de lixo doméstico ou da escola, 

problemas causados pelo consumo excessivo, 

propostas para o consumo consciente, hábitos 

de redução, reuso e reciclagem/ descarte de 

materiais consumidos. Uso da água em 

atividades cotidianas (alimentação, higiene, 

cultivo de plantas etc.) 

 

- Atividades: impressas 

e escrita. 

- Folha A4 

- Livro 

-Vídeos 

- Computador 

- Projetor 

- Tesoura 

- Cola 

- Caixas de papelão 

- Sacolas plásticas 

-E.V.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 

Dias letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

  
 

• Relacionar a evolução dos meios de 

 
 

• Meios de comunicação e tecnologias. Uso 

 

 

- Computador 

 

 transporte e de comunicação, suas funções, a das tecnologias no dia a dia - Projetor  

 partir do avanço das tecnologias. • Função dos meios de transporte (particular e - Vídeos  

 • Utilizar a linguagem cartográfica para se coletivo) -Atividades impressas e  

 localizar, obter informações e interpretar a • Imagens bidimensionais e tridimensionais escritas.  

 organização geográfica. em diferentes tipos de representação - Livro  

 • Explorar os diferentes tipos de mapas, suas cartográfica - Quadro e pincel  

 aplicações, legendas e escalas.  - Lápis de cor  

3º   - Fotografias 50 

bimestre   - Folha A4 Dias letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4º 

bimestre 

 

• Localizar, conhecer e comparar a realidade 

das relações socioeconômicas e culturais de 

grupos de diferentes origens e de povos de 

comunidades tradicionais nos seus lugares de 

vivência. 

 

• Modo de vida e marcas das comunidades do 

campo, quilombolas e indígenas, caiçaras e 

ribeirinhos, de ciganos, de refugiados. 

Comunidades urbanas. 

 

- Atividades impressas 

e escritas. 

- Livro 

- Quadro e pincel 

- Computador 

- Projetor 

- Vídeos 

- Folha A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 

Dias letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1º 

bimestre 

 

Eu e o nós: vivências no espaço público e 

privado 

 

• Identificar modos de vida na cidade e no 

campo no presente, comparando-os com os do 

passado. 

 

• Compreender as diferenças entre o espaço 

público e o privado, enfatizando as instituições 

públicas e seus aspectos administrativos. 

 

• Mapear os espaços públicos no lugar em que 

vive e identificar suas funções como 

equipamentos públicos sejam de lazer, 

administrativos, serviços, comunitários, 

cultura e religião, educação, saúde, 

infraestrutura, segurança pública, esporte, 

assistência social, entre outros. 

• Compreender as diferenças entre o espaço 

público e o privado e mapear os espaços 

públicos no lugar em que vive (ruas, praças, 

escolas, hospitais, prédios do governo etc.) e 

identificar suas funções. 

 

Eu e o nós: vivências no espaço público e 

privado 

 

• A cidade, suas zonas urbana e rural e seus 

espaços públicos, privados e protegidos (áreas 

de conservação ambiental. 

 

• A cidade e suas atividades: cultura e lazer nas 

zonas rurais e urbanas. 

 

- Cartazes 

- Cartolina 

- Tesoura 

- Cola 

- Vídeos 

- Computador 

- Projetor 

- Fotografias 

- Quadro e pincel 

- Atividades: impressas 

e escritas 

- Livro 

- Mapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 

Dias letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2º 

bimestre 

 

Eu e o nós: vivências no espaço público e 

privado 

 

• Identificar diferenças entre formas de 

trabalho realizadas na cidade e no campo, 

considerando também o uso da tecnologia 

nesses diferentes contextos e comparar as 

relações de trabalho do presente com as de 

outros tempos e espaços, analisando mudanças 

e permanências. 

• Identificar mudanças que ocorreram em 

profissões, produtos e serviços em sua 

comunidade, ao longo do tempo. 

 

Eu e o nós: vivências no espaço público e 

privado 

 

• O trabalho nas zonas urbanas e rurais das 

cidades: serviço e produtos e suas mudanças e 

permanências ao longo do tempo 

• O trabalho nas zonas urbanas e rurais das 

cidades e as tecnologias utilizadas. 

Profissões, produtos e serviços ontem e hoje: 

características; semelhanças e diferenças; 

razões das modificações 

 

- Atividades: impressas 

e escrita. 

- Folha A4 

- Livro 

-Vídeos 

- Computador 

- Projetor 

- Tesoura 

- Cola 

-E.V.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 

Dias letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3º 

bimestre 

 

Eu e o nós: vivências no espaço público e 

privado 

 

• Identificar os marcos históricos do lugar em 

que vive e compreender seus significados. 

• Identificar os patrimônios históricos e 

culturais de sua cidade ou região e discutir as 

razões culturais, sociais e políticas para que 

assim sejam considerados. 

• Selecionar, por meio da consulta de diversas 

fontes, e registrar acontecimentos ocorridos ao 

longo do tempo na cidade ou região em que 

vive 

• Identificar os registros de memória na cidade 

(nomes de ruas, da região administrativa, 

monumentos, edifícios etc.), discutindo os 

critérios que explicam a escolha desses nomes. 

 

Eu e o nós: vivências no espaço público e 

privado 
 

• A produção dos marcos da memória: a 

cidade e o campo, aproximações e diferenças; 

 

• Os patrimônios históricos e culturais da 

cidade e/ou do município em que vive 

 

 

- Computador 

- Projetor 

- Vídeos 

-Atividades impressas e 

escritas. 

- Livro 

- Quadro e pincel 

- Lápis de cor 

- Fotografias 

- Folha A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 

Dias letivos 
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4 

 

 

 

 Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

  

Eu e o nós: vivências no espaço público e 

privado 

• Identificar os grupos populacionais que 

formam a cidade, o município e a região, as 

relações estabelecidas entre eles e os eventos 

que marcam a formação da cidade, como 

fenômenos migratórios (vida rural/vida 

urbana), desmatamentos, estabelecimento de 

grandes empresas etc. 

 

Eu e o nós: vivências no espaço público e 

privado 

 

• O “Eu”, o “Outro” e “Nós”: os diferentes 

grupos sociais e étnicos que compõem a 

cidade e a região: os desafios sociais, culturais 

e ambientais do lugar onde vive 

• A produção dos marcos da memória: 

formação cultural da população. 

 

- Atividades impressas 

e escritas. 

- Livro 

- Quadro e pincel 

- Computador 

- Projetor 

- Vídeos 

- Folha A4 

 

4º 
bimestre 

 

• Identificar semelhanças e diferenças 

existentes entre comunidades de sua cidade ou 

região, e descrever o papel dos diferentes 

grupos sociais que as formam. 

  50 
Dias letivos 

 
• Identificar as áreas de conservação ambiental, 

compreendendo a importância de sua 

preservação. 

   



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas 
Centro de Ensino Fundamental 101 

1 

 

 

 

PLANEJAMENTO ANUAL 2019 – ANOS INICIAIS - 3º Ano 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1º 
bimestre 

Números 

• Atribuir a utilização de números em suas 

diferentes funções sociais. 

• Consolidar a contagem de coleções e/ou 

eventos. 

• Demonstrar a produção de escritas numéricas, 

levantando hipóteses com base em observação 

de regularidades, utilizando a linguagem oral, 

de registros não convencionais e da linguagem 

matemática. 

• Ler, escrever e comparar números naturais até 

a ordem de unidade de milhar, estabelecendo 

relações entre os registros numéricos e o 

sistema de escrita. 

• Compreender e aplicar as diferentes ideias de 

adição: juntar e acrescentar por meio de 

situações-problema com registros pictóricos e 

numéricos. 

Pensamento algébrico 

• Identificar regularidades em sequências 

ordenadas de números naturais, resultantes da 

realização de adições ou subtrações sucessivas 

por um mesmo número. 

Números 

História dos números 
• Funções do número: 

- Indicador de quantidade 

- Indicador de posição 

- Código 

- Medidas de grandezas 

• Quantificação de coleções ou eventos 

• Correspondência biunívoca 

• Sequência oral numérica 

• Zoneamento 

• Conservação de quantidade 

• Leitura, registro, escrita numérica, 

comparação e ordenação de quantidades até 

9.999. 

• Resolução de situações-problema envolvendo 

significados da adição: juntar e acrescentar. 

 

 
Pensamento algébrico 

• Identificação e descrição de regularidades em 

sequências numéricas recursivas 

 

-Livro didático 

-Quadro/Pincel 

- Cartelas de números 

- Papel A4 

- Tabuda 

- Palitos de picolé 

- Material Dourado 

- Atividades: 

• impressas; 

• escritas. 

- Dominós de adição 

e/ou subtração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

50 
Dias letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 
bimestre 

 

Geometria 

• Reconhecer o corpo como referencial de 

localização no espaço. 

• Descrever e representar, por meio de esboços 

de trajetos ou utilizando croquis e maquetes, a 

movimentação de pessoas ou de objetos no 

espaço, incluindo mudanças de direção e 

sentido, com base em diferentes pontos de 

referência. 

 

Grandezas e medidas 

 

• Desenvolver a ideia de grandezas: massa, 

comprimento, capacidade, temperatura e 

tempo. 

• Estimar e medir capacidade e massa, 

utilizando unidades de medida não 

padronizadas e padronizadas mais usuais (litro, 

mililitro, quilograma, grama e miligrama), 

reconhecendo-as em leitura de rótulos e 

embalagens, entre outros. 

 

Geometria 

• Reconhecimento da corporeidade 

(semelhanças, diferenças e respeito às 

singularidades); 

• Localização e movimentação: 

- representação de objetos e pontos de 

referência. 

 

 

 

Grandezas e Medidas 

 

• Utilização de instrumentos não 

convencionais e convencionais na comparação 

de grandezas (tempo, massa, comprimento e 

capacidade) 

• Calendário e relógio analógico 

• Medidas de capacidade e de massa (unidades 

não convencionais e convencionais): registro, 

estimativas e comparações 

• Significado de medida e de unidade de 

medida 

• Medidas de massa (quilograma, meio 

quilograma, grama, tonelada, construção, 

observação e uso de balanças) 

 

- Maquete 

- Fita métrica 

- Régua 

- Calendário 

- Relógio Analógico 

- Embalagens de 

produtos 

- Garrafas descartáveis 

- Atividades: 

Impressas e escrita 

- Tesoura 

- Cola 

- Cartolina 

- Papel A4 

- Balança digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
Dias letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 
bimestre 

 

Probabilidade e Estatística 

• Resolver problemas cujos dados estão 

apresentados em tabelas de dupla entrada, 

gráficos de barras ou de colunas. 

 

Probabilidade e Estatística 

• Leitura, interpretação e representação de 

dados em tabelas de dupla entrada e gráficos 

de barras ou de colunas 

 

- Atividades: 

• impressas; 

• escritas. 

- Livro Didático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
Dias letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 
bimestre 

Números 

• Compreender a identificação de quantidade 

de algarismos e da posição por eles ocupadas. 

• Ler, escrever e comparar quantidades até 

9999, estabelecendo relações entre os registros 

numéricos e sistema de escrita. 

• Introduzir a nomenclatura milhar. 

• Comparar ou ordenar quantidades por 

contagem (1 em 1, 10 em 10, 100 em 100, 1000 

em 1000); hipóteses sobre a grandeza numérica 

pela identificação da quantidade de algarismos 

e da posição ocupada por eles na escrita 

numérica (até no mínimo 9999). 

• Resolver problemas envolvendo significados 

da adição, juntar e acrescentar. 

• Solucionar problemas envolvendo as 

diferentes ideias de subtração: retirar, 

comparar e completar por meio de situações- 

problema com registros pictóricos e 

numéricos. 

Pensamento Algébrico 

• Descrever uma regra de formação da 

sequência ordenada e determinar elementos 

faltantes ou seguintes. 

Números 

• Leitura, escrita, comparação e ordenação de 

números naturais de quatro ordens; 

• Composição e decomposição de números 

naturais; 

• Valor posicional dos números; 

• Composição e decomposição de números 

naturais até quatro ordens; 

• Comparação entre números: 

- ordenação crescente e decrescente 

- antecessor e sucessor 

- maior que, igual a e menor que. 

• Números ordinais: 

-função, leitura e representação. 

• Resolução de situações-problema 

envolvendo significados da adição: juntar e 

acrescentar. 

• Resolução de situações-problema 

envolvendo significados da subtração: retirar, 

comparar e completer 

Pensamento Algébrico 

• Relação de igualdade 

 

-Livro didático 

-Quadro/Pincel 

- Cartelas de números 

- Papel A4 

- Ábaco 

- Tabuada 

- Material Dourado 

- Atividades: 

• impressas; 

• escritas. 

- Dominós de adição 

e/ou subtração. 

- Dados 

- Potes recicláveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 
bimestre 

Geometria 

• Reproduzir, em linguagem verbal ou não 

verbal, a localização e as trajetórias de pessoas 

e de objetos no espaço, considerando mais de 

um ponto de referência, e indicar as mudanças 

de direção e de sentido. 

• Relacionar diferentes pontos de referências 

para localização de pessoas e objetos no espaço 

estabelecendo relações entre eles e 

expressando-as através de diferentes 

linguagens: oralidade, gesto, desenho, 

maquete, mapa, croqui e escrita. 

Grandezas e Medidas 

• Reconhecer que o resultado de uma medida 

depende da unidade. 

• Escolher a unidade de medida e o instrumento 

mais apropriado para medições de 

comprimento, tempo e capacidade. 

• Utilizar as medidas convencionais de tempo, 

massa, capacidade e valores em situações do 

cotidiano e simuladas em problemas 

contextualizados. 

• Reconhecer cédulas e moedas que circulam 

no Brasil, em função dos seus valores em 

situações do cotidiano 

Geometria 

• Orientação e trajetória: 
- Reconhecimento de eventos que envolvem 

orientação e trajetória de pessoas e de objetos 

- Construção e socialização de procedimentos 

e de registros de referências (exemplo: 

casa/escola; sala de aula/banheiro) 

-Representação da localização e trajetórias por 

meio de mapas, desenhos e plantas 

 

 

Grandezas e Medidas 

 

• Medidas de comprimento (metro, meio 

metro e centímetro) 

• Calendário e relógio analógico 

• Construção, observação e uso de fitas 

métricas, réguas e trenas) 

• Medidas de capacidades (litro, meio litro) 

• Registros pictóricos, orais e/ou escritos das 

experiências matemáticas vivenciadas a partir 

de situações-problema 

• Sistema Monetário Brasileiro: 

estabelecimento de equivalências de um 

mesmo valor na utilização de diferentes 

cédulas e moedas. 

 

- Livro Didático 

- Mapas 

Fita métrica 

- Régua 

- Calendário 

- Relógio Analógico 

- Garrafas descartáveis 

- Atividades: 

impressas e escrita 

- Tesoura 

- Cola 

- Cartolina 

- Papel A4 

- Dinheirinho 

- Garrafa Pet 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 
bimestre 

 

Probabilidade e Estatística 

 

• Interpretar dados, gráficos e tabelas nos 

meios de comunicação: mídia impressa e 

outras mídias (computador, televisão, DVD, 

rádio, Internet, entre outros). 

 

• Formular, interpretar e resolver 

situações- problema envolvendo análise crítica 

dos dados de gráficos e tabelas. 

 

Probabilidade e Estatística 

 

• Pesquisa e interpretação de dados, gráficos e 

tabelas nos meios de comunicação: mídia 

impressa (panfletos, jornais, revistas, livros, 

entre outros) e outras mídias (computador, 

televisão, DVD, rádio, Internet, entre outros) 

• Situações-problema envolvendo análise 

crítica dos dados de gráficos e tabelas 

 

- Livro 

- Atividades: 

impressas e escritas 

-Jornais 

- Panfletos 

- Computador 

- Revistas 

- Projetor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
Dias letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º 
bimestre 

Números 
 

• Construir e utilizar fatos básicos da adição, da 

subtração e da multiplicação para o cálculo 

mental ou escrito. 

• Demonstrar a relação entre números naturais 

e pontos da reta numérica para utilizá-la na 

ordenação dos números naturais e também na 

construção de fatos da adição e da subtração, 

relacionando-os com deslocamentos para a 

direita ou para a esquerda. 

• Compreender e aplicar diferentes ideias de 

multiplicação: soma de parcelas iguais, e 

configuração retangular por meio da resolução 

de situações-problema com registros pictóricos 

e numéricos, utilizando imagens e/ou material 

manipulável. 

 

 

Pensamento Algébrico 

• Compreender a ideia de igualdade para 

escrever diferentes sentenças de adições ou de 

subtrações de dois números naturais que 

resultem na mesma soma ou diferença. 

Números 

-Adição 
-Subtração 

-Multiplicação 

• Construção de fatos fundamentais da 

adição, subtração e multiplicação 

• Representação e relação de ordem de 

números naturais na reta numérica 

• Resolução de situações-problema 

envolvendo as ideias da multiplicação: soma 

de parcelas iguais, combinações, 

proporcionalidade e configuração 

retangular) 

• Formulação, interpretação e resolução de 

situações-problema envolvendo ações de 

adição (ações de juntar, acrescentar), 

subtração (ações de retirar, comparar e 

completar), multiplicação (soma de parcelas 

iguais e configuração retangular associada à 

tabela de dupla entrada, à superfície) 

 

Pensamento Algébrico 

 

• Relação de igualdade 

-Livro didático 

-Quadro/Pincel 

- Cartelas numéricas 

- Papel A4 

- Tabuada 

- Material Dourado 

- Atividades: 

• impressas; 

• escritas. 

- Dominós: 

adição, 

subtração e 

multiplicação 

- Dado 

- Potes descartáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
Dias letivos 



8 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas 
Centro de Ensino Fundamental 101 

PLANEJAMENTO ANUAL 2019 – ANOS INICIAIS - 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

 

 

 
 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º 
bimestre 

 

Geometria 

 

• Associar, nomear e comparar figuras 

geométricas espaciais a objetos do mundo 

físico. 

• Reconhecer as partes que compõe diferentes 

figuras tridimensionais. 

 

Grandezas e Medidas 

 

• Comparar intuitivamente a capacidade em 

recipientes de diferentes formas e tamanho. 

• Estabelecer as principais relações entre as 

unidades de tempo mais significativas: hora e 

minuto; hora e dia; dia, semana e mês; tempo 

escolar e tempo familiar (árvore genealógica). 

• Ler e registrar medidas e intervalos de 

tempo, utilizando relógios (analógico e digital) 

para informar os horários de início e término de 

realização de uma atividade e sua duração. 

 Reconhecer cédulas e moedas que circulam 

no Brasil, em função dos seus valores em 

situações do cotidiano. 

 

Geometria 

• Estabelecimento de comparações entre 

objetos do espaço físico e entre objetos 

geométricos 

• Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco 

retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): 

reconhecimento, análise de características e 

planificações 

 

Grandezas e Medidas 

 

• Comparação de áreas por superposição 

• Medidas de Capacidade (litro, meio litro) 

• Medidas de tempo 

• Reconhecimento de instrumentos de 

passagem de tempo: agenda, calendário, 

relógio, linha do tempo 

• Sistematização de tempo (estabelecimento 

das principais relações entre as unidades de 

tempo mais significativas: hora e minuto; hora 

e dia; dia, semana e mês) 

• Troca entre valores, cédulas e moedas; 

• Comparação de valores monetários. 

 

- Livro didático 

- Atividades: 

impressas e escritas. 

- Caixas de papelão 

- Latas de refrigerante 

- Garrafa pet 

- Calendário 

- Relógio digital e 

analógico 

- Dinheirinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
Dias letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º 
bimestre 

 

Probabilidade e Estatística 

 

• Realizar pesquisa de campo (questionário, 

levantamentos, medições, observações) 

envolvendo variáveis categóricas em um 

universo de até 50 elementos, para organizar e 

comunicar os dados coletados utilizando listas, 

tabelas simples ou de dupla entrada e 

represent-los em gráficos de colunas simples, 

com e sem uso de tecnologias digitais. 

 

• Identificar, em eventos familiares aleatórios, 

todos os resultados possíveis, estimando os que 

têm maiores ou menores chances de 

ocorrência. 

 

Probabilidade e Estatística 

 

• Pesquisa de fenômenos sócio culturais 

coletando, registrando e organizando 

informações em forma de tabelas, e gráficos 

de coluna 

• Coleta, classificação e representação de 

dados referentes a variáveis categóricas, por 

meio de tabelas e gráficos 

• Análise da ideia de acaso em situações do 

cotidiano: espaço amostral. 

 

- Tabelas 

- Questionários 

- Listas 

- Atividades: impressas 

e escritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
Dias letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º 
bimestre 

Números 

• Compreender e aplicar as diferentes ideias da 

divisão na resolução e elaboração de situações- 

problema com um número natural por outro 

(até 10), com resto zero e com resto diferente 

de zero, com os significados de repartição 

equitativa e de medida, por meio de estratégias 

e registros pessoais. 

• Compreender e resolver situações-problema 

significativas de adição, subtração, 

multiplicação e divisão, envolvendo as 

diferentes ideias através de registros 

pictóricos, orais e ou escritos das experiências 

matemática vivenciadas a partir de jogos, 

brincadeiras etc. 

• Compreender em contextos cotidianos ideias 

fracionárias de metade, metade da metade 

(quarto) e dos décimos de quantidades 

contínuas e discretas. 

• Associar o quociente de uma divisão com 

resto zero de um número natural por 2, 4 e 10 

às ideias de metade, quarta e décima partes. 

• Compreender, resolver e formular situações- 

problema, envolvendo meio, quartos e 

décimos, utilizando representações não 

convencionais. 

Números 
 

- Adição 

-Subtração 

-Multiplicação 

-Divisão 

 

• Resolução de situações-problema 

envolvendo as ideias da divisão: ideias de 

repartir a coleção em partes iguais e 

determinação de quantas vezes uma 

quantidade cabe em outra 

• Fracionamento da unidade para representar 

partilha: metade (meio) e metade da metade 

(quarto) em situações do cotidiano e décimos 

de quantidades contínuas e discretas 

• Significados de metade, quarta parte e 

décima parte 

 

-Livro didático 

-Quadro/Pincel 

- Cartelas de números 

- Papel A4 

- Tabuada 

- Material Dourado 

- Atividades: 

• impressas; 

• escritas. 

- Dominós: 

adição; 

subtração; 

multiplicação 

divisão 

- Dado 

- Potes recicláveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
Dias letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

  

Geometria 
 

Geometria 

• Composição e análises de figuras em malhas 

quadriculadas e sua relação com a medida de 

perímetro 

 

 Prismas 

 Figuras geométricas planas 

 Faces, Vértices e arestas 

 
 

 

 
 

Grandezas e Medidas 

 

• Leitura de horas em relógios digitais e 

analógicos, duração de eventos e 

reconhecimento de relações entre unidades de 

medida de tempo. 

• Formulação, interpretação e resolução de 

situações-problema envolvendo o Sistema 

Monetário Brasileiro. 

 

- Livro didático 

 

 • Formular composição e análises de figuras - Papel quadriculado  

 em malhas quadriculadas estabelecendo sua - Cola  

 relação com a medida de perímetro. - Tesoura  

 • Descrever características de algumas figuras - Dinheirinho  

 geométricas espaciais (prismas retos, - Relógios:  

 pirâmides, cilindros, cones), relacionandoas Analógico e digital  

 com suas planificações - Papel criativo  

  - Lápis de cor  

4º • Construir e representar formas geométricas - Palitos de churrasco 50 
bimestre planas, reconhecendo e descrevendo - Massa de modelar Dias letivos 

 informalmente características como número de - Tangram  

 lados e de vértices.   

 
Grandezas e Medidas 

  

 
• Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, 

  

 utilizando relógios (analógico e digital) para   

 informar os horários de início e término de   

 realização de uma atividade e sua duração.   

 • Resolver e elaborar problemas que envolvam   

 a comparação e a equivalência de valores   

 monetários do sistema brasileiro em situações   

 de compra, venda e troca.   
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

  

Probabilidade e Estatística 
 

• Resolver situações-problema simples 

envolvendo noções de possibilidade e 

probabilidade. 

• Formular, interpretar e resolver situações- 

problema envolvendo a configuração 

retangular associada à multiplicação e tabela. 

 

Probabilidade e Estatística 
 

• Situações-problema simples envolvendo 

noções de possibilidade e probabilidade 

• Situações-problema envolvendo a 

configuração retangular associada à tabela de 

dupla entrada. 

 

- Livro didático 

- Atividades: 

impressa e escrita 

 

4º 
bimestre 

   
50 

Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2019 – ANOS INICIAIS - 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º bimestre 

Oralidade 

Corresponder características da conversação 

espontânea presencial, respeitando os turnos 

de fala, selecionando e utilizando, durante a 

conversação, formas de tratamento 

adequadas, de acordo com a situação e a 

posição do interlocutor. 

 
Leitura e escuta 

• Corresponder as linguagens verbal e não 

verbal presentes em diversos gêneros 

textuais para construção de sentido e 

compreensão do tema/assunto. 

• Compreender a especificidade da autoria, a 

relação intrínseca entre autor e obra. 

• Perceber que os textos literários mobilizam 

desejos humanos, inclusive o desejo de 

expressar-se. 

• Comparar diversas versões, tanto escritas 

quanto cinematográficas de diversos contos 

de fada e histórias infantis. 

Oralidade 

 Rodas de Adivinha 

 Jogral 

 Dramatização 

 
Leitura e escuta 

• Texto: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal 

(escrita e imagem), concretizados em diversos gêneros, em 

diferentes suportes; 

• Listas diversas de acordo com alguns critérios: ordem 

alfabética, contexto semântico 

• Rótulos, embalagens, logomarcas e slogans 

• Obras infantis de autores contemporâneos: escuta, leitura 

e manejo de suporte (Exemplo: Ana Maria Machado, Ruth 

Rocha e Ziraldo) 

• Poesias de autoria: diferenciação da poesia de autoria e 

textos anônimos (parlendas e outros); exploração da rima e 

da musicalidade; 

• Contos infantis e fábulas: leitura, análise da estrutura, 

enfatizando elementos da narrativa, uso do léxico literário, 

comparações entre textos. 

 Advinha 

Trava-língua 

Cantiga 

Poema 

 
Livros 

Gibis 

Vídeos 

Textos: 

- impressos; 

- escritos. 

Rótulos 

Embalagens 

Tesoura 

Cola 

Computador 

 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2019 – ANOS INICIAIS - 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 

 
 
 
 
 
 

1º bimestre 

Escrita/produção de texto 

• Desenvolver situações de produção oral e 

escrita de textos em diferentes gêneros; 

• Compreender as finalidades de textos lidos 

e produzidos oralmente e por escrito. 

 
Análise 

linguística/semiótica 

• Conhecer, nomear, ordenar e utilizar os 

tipos de letras; 

• Identificar na leitura e usar na escrita de 

textos em diferentes gêneros, a letra 

maiúscula e minúscula de acordo com as 

convenções; 

• Compreender e criar rimas e aliterações em 

diferentes gêneros; 

• Relacionar fonemas e grafemas na leitura e 

na escrita. 

• Identificar palavras diferentes com sentidos 

semelhantes (sinônimos). 

• Identificar palavras semelhantes com 

significado diferente (homônimas) 

Escrita/produção de texto 

 Letra de Canção 

 História em versos 

 Fábulas 

• Poesias/Poemas: leitura, compreensão, escrita e 

declamação; 

• Reescrita de poemas em prosa e vice-versa; 

• Reconto e reescrita de histórias a partir de outro ponto de 

vista (Exemplo: Chapeuzinho Vermelho na versão do 

Lobo); 

Análise 

linguística/semiótica 

• Alfabeto: topologia de letras, tipos de letras (maiúsculo e 

minúsculo), ordem alfabética, identificação de consoantes 

e vogais; 

- Encontro vocálicos 

 Sinônimos e Antônimos 

 Formação de palavras (Derivação) 

 Sílaba (Classificação quanto ao número de sílabas) 

 Uso do dicionário 

 Frase e pontuação 

 Frase e ordem das palavras 

 Separação silábica 

 Sílaba: -ão / 

Quadro 

Pincel 

Papel 

A4 

Alfabeto 

Móvel 

Silabários 

Jogos 

Listas 

“Susurrofone” 

Atividades: 

- impressas; 
- escritas. 

 
 

 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2019 – ANOS INICIAIS - 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1º bimestre 

  
 Plural das palavras terminadas em –ão 

 M antes de P e B 

 Sentido real e sentido figurado das palavras 

 As sílabas qua, que e qui 
• Correspondências regulares diretas entre letras e 

fonemas em: P, B, T, D, F, V; 

• Oposição surda/sonora (diferenças sonoras) entre: p/b; 

t/d; f/v 



  
 

 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2019 – ANOS INICIAIS - 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 
 
 
 
 
 

2º bimestre 

Oralidade 

 

• Corresponder características da conversação 

espontânea presencial, respeitando os turnos de 

fala, selecionando e utilizando, durante a 

conversação, formas de tratamento adequadas, 

de acordo com a situação e a posição do 

interlocutor. 

 
Leitura e escuta 

• Compreender as finalidades de textos lidos e 

produzidos oralmente e por escrito, de acordo 

com o conteúdo de uso/circulação. 

• Relacionar os assuntos de textos lidos a 

conhecimentos prévios construindo 

significados. 

• Identificar as características composicionais 

de gêneros textuais, relacionando-as ao 

assunto e ao contexto de uso. 

• Estabelecer relações de intertextualidade 

entre textos lidos e produzidos oralmente e por 

escrito. 

Oralidade 

 

• Recursos paralinguísticos (gestos, tonalidade da voz e 

expressão facial), de acordo com o objetivo do ato de 

interlocução. 

• Roda de conversa: regra para escuta atenta, fala e 

manutenção do tema 

 Roda de História 

 
Leitura e escuta 

 Contos de fadas 
 Avisos, 

 Carta 

 Bilhetes 

 Convites 

 Receitas e outros textos instrucionais. 

 História em quadrinhos 
• Níveis de compreensão da leitura: objetiva, inferencial e 

avaliativa; 

• Ilustração (desenhos ou colagem) de poemas, músicas, 

contos de fadas, como forma de interpretação do tema 

abordado; 

 
 
Livros 

“Sussurrofone” 

Agendas 

Calendário 

Fotografias 

Jornais 

Revistas 

Panfletos 

Folder 

Computador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

Dias letivos 
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COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 

 
 
 
 
 
 
 

2º bimestre 

 

Escrita/produção de texto 

• Produzir textos escritos com autonomia – 

coletiva e individualmente – nos mais variados 

gêneros, considerando: planejamento, revisão e 

reescrita de textos produzidos. 

• Manusear, diferenciar e nomear diferentes 

suportes textuais. 

 

Escrita/produção de texto 

• Reconto e reescrita de histórias acrescentando ou mudando 

personagens ou uma parte (início, final, título etc.) 

• Receitas, regras de jogos, manuais – leitura, compreensão e 

produção 

• Cartas, bilhetes, convites – estudo de gênero e produção de 

acordo com o contexto de uso 

• Cartazes educativos – produção de acordo com o assunto 

trabalhado 

• Verbetes de dicionário, textos explicativos (de livros 

didáticos ou não), artigos de divulgação científica, entre 

outros. 

• História em quadrinhos 

• Parágrafo – para organizar ideias no texto 

 
- Gibis 

- Cartolina 

Papel criativo 

Tesoura 

Cola 

Lápis de cor 

TNT 

E.V.A 
Dicionário 

Papel A4 

Envelope 

Atividades: 

-impressas; 

- escritas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2019 – ANOS INICIAIS - 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 Análise 

linguística/semiótica 

• Compreender as diferentes estruturas silábicas, 

para ler e escrever palavras e textos. 

• Compreender e fazer uso de letras que têm mais 

de um som e de certos sons que podem ser 

grafados por mais de uma letra. 

Análise   

 linguística/semiótica Cartolina  

  Papel criativo  

 
 
 
 

 
2º bimestre 

 Onomatopeias: palavras que imitam sons 
 Língua falada e língua escrita 

 Tonicidade das palavras 

 Acentuação das oxítonas 

 Monossílabos tônicos 

 C ou Ç 

 C/QU 

 Variedade Línguistica: o formal e o informal 

 Substantivo próprio e substantivo comum 

 Uso de letras maiúsculas 

 Letras R e S no meio da palavra 

 Adjetivos 

 Concordância entre palavras na frase: gênero e número 

Tesoura 

Cola 

Lápis de cor 

TNT 

E.V.A 

Dicionário 

Papel A4 

Envelope 

Atividades: 

-impressas; 

- escritas 

 
 
 
 
 
 
 

50 

Dias letivos 

 - Singular e plural   

 - Gênero do substantivo 

 Letra R em final de sílaba 

 Uso do R e RR 

 Encontro consonantal 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2019 – ANOS INICIAIS - 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 
 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 Oralidade Oralidade 

• Entrevistas, relatos de curiosidades e reportagens 
• Descrição oral (sala de aula, pessoas, imagens etc.) 

• Recados orais, opinião e comentário, declamação, cordel. 

• Escuta, leitura, reconto oral: cantiga de roda, música com 

movimento, parlenda, trava-língua, lengalenga, 

adivinhações, piada, quadrinhas, poemas, contos de fadas 

e lendas, contação de histórias. 

 Dramatização do texto 

 Roda de relatos pessoais 

 
Leitura e Escuta 

 
• Conto folclórico, lendas e conto acumulativo: escuta da 

conotação e comparação com a leitura do texto escrito 

(exploração de contos indígenas e africanos) 

• Escuta e manuseio de livros e obras infantis 

 Cartaz publicitário 

  

 • Participar de situações de produção oral de Livros  

 diferentes gêneros: debate, entrevista, Dicionários  

 exposição, relatos de experiências para Aparelho de  

 desenvolver as habilidades de argumentar, som  

 relatar, expor, narrar e descrever. Música  

 • Reconstruir contos de fadas, lendas que Vídeo  

 conhece e textos que se sabe de memória. Textos:  

  impressos e  

3º 
bimestre 

 

Leitura e escuta 
escritos  

50 
Dias letivos 

 • Vivenciar por meio da literatura o exercício   

 da fantasia e da imaginação.   

 • Perceber variações entre o imaginário e o   

 mundo real por meio de textos literários.   

 • Desenvolver o gosto pela leitura e pelas   

 artes por meio da literatura.   

 • Reconhecer alguns tipos textuais (narração,   

 descrição, argumentação, exposição) que   

 possam aparecer no texto literário.   

 • Compreender a especificidade do texto   

 literário e lidar com seus elementos estéticos   

 e discursivos.   
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PLANEJAMENTO ANUAL 2019 – ANOS INICIAIS - 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 
 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 
 
 
 
 
 

3º 
bimestre 

Escrita/produção de texto 

 
• Analisar textos variados para descobrir a 

diversidade estética presente na literatura 

infantil. 

• Compreender e utilizar a organização de 

ideias em parágrafos na produção de textos 

escritos em prosa em diferentes gêneros. 

Escrita/produção de texto 

 
• Produção oral e escrita de gêneros que apresentam a 

narrativa em sua organização interna: conto popular, conto 

folclórico, conto de fadas, lendas, fábulas, entre outros 

• Diferenciação entre a fala de personagens e do narrador 

• Identificação do foco narrativo: personagem 

(1ª pessoa) ou narrador que não participa da história (3ª 

pessoa) 

• Características físicas e psicológicas (corajoso, medroso, 

apaixonado etc.) do personagem principal das narrativas 

• Personagens secundários, tempo (quando), 

caracterização de lugar (onde) das narrativas 

• Sequência de ações (enredo) de narrativas presentes em 

gêneros textuais. 

• Parágrafo – para organizar ideias no texto 

 Reconto de histórias 

 Biografia/Autobiografia 

 Cartaz publicitário 

 
Atividades: 

Impressas e 

escrita 

Quadro 

Pincel 

Papel A4 

Cartolina 

Papel 

criativo 

Envelope 

 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2019 – ANOS INICIAIS - 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 
 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

  
 

Análise 

linguística/semiótica 

• Analisar na leitura e empregar na produção 

textual a segmentação adequada das palavras. 

• Ler e escrever palavras e textos utilizando 

diversas estruturas silábicas. 

 

Análise 

  

 linguística/semiótica  

 
 Língua falada e língua escrita 

 Verbo: passado, presente e futuro 

 Terminações -am e -ão nos verbos 

 As pessoas do verbo e a concordância verbal 

 

 

3º 
bimestre 

- Pronomes pessoais e pronomes possessivos 
 Uso de “ a gente ” 

 Palavras com -ans, -ens, -ins, -ons, -uns 

 Uso do verbo no imperativo 

 Uso do H inicial 

 Palavras com CH, LH, NH 

 Uso do L ou LH 

 Sons que o X representa 

 

50 
Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2019 – ANOS INICIAIS - 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º bimestre 

Oralidade 

• Planejar e produzir, em colaboração com 

os colegas e o professor, diversos gêneros do 

campo investigativo, que possam ser 

repassados oralmente por meio de 

ferramentas digitais, áudio e vídeo, 

considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

Leitura e escuta 

• Ler e interpretar com autonomia, textos em 

diversos gêneros, mobilizando e 

combinando estratégias de antecipação, 

inferência, seleção e verificação para 

compreensão do texto lido. 

• Compreender e desenvolver o assunto 

principal de textos lidos, com autonomia ou 

por outros leitores. 

• Retomar e relacionar informações 

explícitas e implícitas para a compreensão 

de textos lidos. 

• Compreender a função social de textos que 

circulam em campos da vida social dos quais 

participa cotidianamente e nas mídias 

impressa, de massa e digital, reconhecendo 

para que foram produzidos, onde circulam, 

quem os produziu e a quem se destinam. 

Oralidade 

• Entrevistas, relatos de curiosidades, relatos de 

experimentos, registros e observação e reportagens; 

• Planejamento e produção de textos orais: telejornal, 

notícias, textos de campanhas publicitárias. 

 Notícias 

 
 

Leitura e escuta 

 
• Literatura e cinema: autoria e características principais 

 Texto teatral 
• Jornal, campanhas e anúncios publicitários, cartazes de 

conscientização, notícias, folhetos, textos digitais. 

 Biografia e autobiografia 

 
Microfone 

Câmera do 

celular 

Vídeo 

Jornal 

Computador 

Livros 

Revistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2019 – ANOS INICIAIS - 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

  

Escrita/produção de texto 

 

Escrita/produção de texto 
 

• Notícia 

 Faixas 

 Jornal 

 Placas 

 Cartazes 

 Cartão 

Análise 

linguística/semiótica 

Correspondências regulares contextuais entre letras ou 

grupo de letras e seus sons: 

 

-Uso do U ou L (anel,céu) 

 Linguagem formal e linguagem informal 

 Pronomes demonstrativos 

 Um só som, várias letras: S, SS, Ç, C, SC 

 S ou Z 
 Sinais de pontuação e expressividade 

 Letras O e E em sílabas átona no fim das palavras. 

 G/GU 

 G/J 

  

  Atividades:  

 • Escrever, revisar e reescrever textos em - impressas e  

 diferentes gêneros considerando um ou mais escritas  

 aspectos de cada vez: coerência, coesão, Livros  

 pontuação, translineação, concordância Envelopes  

4º 
bimestre 

nominal e verbal, adjetivação, pronomes 
pessoais. 

Jornal 
Revista 

Gibi 

 

 Análise Panfletos 50 
 linguística/semiótica Caderno Dias letivos 
  “Susurrofone”  
 • Compreender e fazer uso de letras que têm   

 mais de um som e de certos sons que podem   

 ser grafados por mais de uma letra.   
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      PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS – 3º ANO 



1
4 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTES  
 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º 
bimestre 

 

Artes visuais 

• Produzir trabalhos artísticos a partir de temas 

e observação do meio ambiente.  

• Selecionar técnicas, materiais e suportes para 

a produção de imagens justificando suas 

escolhas a fim de desenvolver o processo 

criativo 

• Compreender as diferentes características das 

cores, como forma de elaborar novos 

parâmetros de conhecimento e observação da 

natureza. 

 

Teatro 

• Compreender diferentes formas de 

manifestações do teatro em diversos contextos, 

conhecendo aspectos de formação de plateia. 

• Utilizar os elementos teatrais nas produções 

cênicas. 

 

Artes visuais 

• Produção plástica a partir da leitura de 

imagens de artistas locais e regionais  

• Desenho de observação (paisagens, objetos, 

pessoas etc.) 

• Desenhos, pinturas, esculturas, etc.   

• Suportes de tamanhos, formas e texturas 

variadas para elaboração de trabalhos 

• Cores presentes na natureza em diferentes 

épocas do ano 

• Cores secundárias e terciárias (cores 

produzidas)  

• Composição com cores frias e cores quentes 

• Cores na natureza e as produzidas pelo 

homem 

• Cor, forma, textura, equilíbrio, movimento, 

contrastes de claro e escuro 

Teatro 

• Elementos do teatro: palco, bastidores, 

camarim, cenário, cortina, plateia, sonoplastia, 

figurino e maquiagem; 

• Espetáculos cênicos: teatro de rua, teatro de 

sombras, teatro de bonecos/ marionetes. 

 

 
 Livro didático 
 Atividades: 
- impressas e escritas 
  Figurino 
 Maquiagem 
 Bonecos 
 Tecidos 
 Tesoura 
 Cola 
 Caixa de papelão 
 Palito de picolé 
 Caixa de fósforo 

vazia 
 Pincel 
 Computador 
 Projetor 
 Câmera  
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS – 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTES  
 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º 
bimestre 

 

Dança 

 

Contextos e Práticas 

• Conhecer, vivenciar e apreciar manifestações 

de dança do contexto do estudante seja ele 

familiar, da comunidade e/ou da escola. 

 

Elementos da Linguagem 

 

• Conhecer as articulações do corpo e suas 

possibilidades de movimentação. 

 

Processos de Criação 

• Vivenciar propostas de criação coletiva. 

 

Música 

• Perceber e reconhecer diversas formas, 

gêneros e estilos de expressão musical da 

Região Administrativa na qual vive e/ou 

estuda. 

• Utilizar adequadamente o potencial vocal no 

canto individual e/ou coletivo, fala, conto e 

reconto de histórias, nas atividades em sala, no 

geral. 

 

Dança 

 

Contextos e Práticas 

• Manifestações de dança: estilos, linguagens 

e práticas diversas da dança 

 

 

Elementos da Linguagem 

 

• Pequenas e grandes articulações 

 

 

 

Processos de Criação 

• Criação e improvisação em pequenos 

grupos 

 

Música 

• Gêneros/estilos musicais do repertório 

pessoal e local 

• Cuidados vocais: aquecimento e respiração 

correta; ajuste da intensidade da voz na fala e 

no canto para preservação da saúde vocal  
 

 
  Músicas 
 Microfone 
 Som 
 Computador 
 Projetor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2020– ANOS INICIAIS – 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTES 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º 
bimestre 

 

Artes visuais 

 

• Conhecer e identificar a diversidade cultural 

presente em manifestações artísticas 

brasileiras. 

• Conhecer os monumentos/pontos turísticos 

do Distrito Federal e suas motivações 

históricas a fim de despertar o sentimento de 

pertencimento e a apropriação do patrimônio 

cultural e ambiental das regiões 

administrativas. 

 

 

Teatro 

 

• Conhecer espaços culturais de comunicação 

artística teatral do Distrito Federal. 

• Expressar-se cenicamente por meio do corpo, 

visando criar hábitos sociais, organizar ideias e 

pensamentos. 

 

Artes visuais 

 

• Espaços culturais diversos 

• Monumentos/pontos turísticos do Distrito 

Federal 

Teatro 

 

• Teatro Nacional, Centro Cultural Banco do 

Brasil, Complexo Cultural Funarte Brasília, 

Teatro Dulcina, Espaço Cultural Renato 

Russo, Teatro Mapati, Espaço Cena, Espaço 

Cultural Bagagem, Espaço Semente, Teatro da 

Escola Parque 307/308 Sul, entre outros 

• Expressão corporal e vocal 

 
 Livro didático 
 Livros 
 Revistas 
 Fotografias 
 Atividades: 
- impressas e escritas 
 Computador 
  Projetor 
  Vídeos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 
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COMPONENTE CURRICULAR: ARTES 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º 
bimestre 

 

Dança 

Contextos e práticas 

• Conhecer as danças das diferentes matrizes 

culturais presentes no patrimônio artístico 

brasileiro. 

Elementos da Linguagem 

 

• Explorar e compreender as possibilidades de 

forma do corpo.  

• Combinar ações corporais, com e sem 

deslocamento 

Processos de Criação 

• Vivenciar trocas e reflexão sobre as 

experiências de dança vivenciadas em grupo. 

 

Música 

 

• Trocar as experiências/vivências dos diversos 

gêneros/estilos musicais de seu contexto, 

reconhecendo sua diversidade cultural. 

• Utilizar diversas fontes sonoras em criações 

musicais: trilha sonora para peças de teatro, 

dança, contação de história, atividades 

corporais livres e/ou guiadas 

 

Dança 

Contextos e práticas 

• Manifestações de dança da cultura local e 

regional pertencentes a diferentes matrizes 

culturais brasileiras 

 

Elementos da Linguagem 

 

• Formas do corpo: curva, reta, simétrica e 

assimétrica, formas geométricas  

• Ações corporais combinadas. Exemplo: 

pular e correr, girar e rolar etc. 

 

Processos de Criação 

• Registros pessoais e coletivos da experiência 

vivenciada 

Música 

 

• Gêneros/estilos musicais e diversidade 

cultura 

• Confecção de instrumentos com materiais da 

natureza e objetos cotidianos 

 
 Música 
 Som 
 Computador  
 Projetor 
 Figurinos 
 Maquiagem 
 Vídeos 
 Filmes 
 Livros 
 Livro didático 
 Tesoura 
 Fita colorida 
 Tecidos 
 Chapéu  
 Cola 
 Atividade: 
- impressas e escritas 
  Garrafa PET 
 Caixa de fósforo 
 Sementes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 
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COMPONENTE CURRICULAR: ARTES  
 Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º 
bimestre 

 

• Relacionar o silêncio contido nas sequências 

sonoras como elemento formador do ritmo 

(pausas) em atividades de percepção musical, 

livres ou guiadas. 

 

 

• Ritmo, pulsação  

- (percepção do tempo forte da música e da 

palavra)  lento/moderado/rápido  

• Intensidade  

- forte 

- médio 

- fraco  

• Altura  

- agudo 

- médio 

- grave  

• Duração:  

sons curtos/médios/longos 

 
 Música 
 Som 
 Computador 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 



2
0 

 

 

PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS – 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTES  

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º 
bimestre 

 

Artes visuais 

 

. 

• Produzir diferentes imagens/composições por 

meio das mídias digitais. 

 

 

Teatro 

• Criar e interpretar personagens de narrativas 

teatrais para estimular a confiança em si 

mesmo, desenvolver a autodisciplina e 

liberdade de autoexpressão. 

• Produzir e encenar espetáculos teatrais.  

• Produzir com autonomia textos de diferentes 

gêneros dramáticos com início, meio e fim 

 

Artes visuais 

 

• Leitura de imagens (fotografia, desenho, 

pintura, escultura, colagem, instalação, 

objetos) 

• Exposições e rodas de apreciação estética 

 

Teatro 

• Criação e interpretação de personagens de 

filmes, livros, contos, desenhos animados, 

peças infantis, entre outros  

• Gêneros dramáticos: comédia, drama, 

musical, entre outros 

• Improvisação teatral, enquetes, dramatização 

de cenas e situações 

 
 Livro didático 
 Livros 
 Revistas 
 Atividades: 
- impressas e escritas 
 Tesoura 
 Cola 
 Lápis de cor 
 Tinta 
 Fotografias 
 Argila 
 Computador 
 Projetor 
 Câmera 
 Vídeos  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º 
bimestre 

 

Dança 

Contextos e Práticas 

• Conhecer espaços culturais de Brasília com 

promoção ao sentimento de pertencimento à 

cidade. 

Elementos da Linguagem 

• Associar ações corporais explorando os 

elementos do espaço. 

• Combinar ações corporais explorando 

percursos espaciais. 

Processos de Criação 

• Explorar a criação artística por meio de 

fotografias, vídeos, áudios e outros. 

Música 

• Apreciar criticamente atividades musicais 

realizadas e registradas por meio das 

tecnologias de mídia. 

• Criar e produzir contextos sonoro/musicais, 

utilizando intencionalmente os elementos 

constitutivos da música em peças teatrais, 

jogos, trilhas sonoras, histórias, brincadeiras, 

dentre outros que compõem o cotidiano 

escolar. 

 

Dança 

Contextos e Práticas 

• Espaços culturais de Brasília (Centro de 

Dança do DF, Teatro Nacional, Espaço Renato 

Russo, entre outros) 

Elementos da Linguagem 

• Níveis do espaço e direções básicas (frente, 

atrás, lado, diagonais) 

• Retas, curvas, círculos, zigue-zague e formas 

geométricas 

Processos de Criação 

• Recursos audiovisuais: vídeos, fotografias, 

áudios e outros 

Música 

• Atividades musicais escolares 

interdisciplinares 

• Criação de parlenda, trava-língua, paródia de 

jogos musicais, dentre outros. Exemplo: 

Escravo de Jó, Monjolo, Eu vou pegar o trem, 

dentre outros  

• Composição rítmica livre 

 
 Livro didático 

 Atividades: 

- impressas e escritas 

 Computador 

 Projetor 

 Câmera 

 Vídeos 

 Som 

 Música 

 Microfone 

 Filmes  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS – 3º ANO 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º 
bimestre 

 

Artes visuais 

 

• Analisar imagens de obras de arte tradicionais 

e contemporâneas brasileiras com temas, 

contextos e pensamentos, reconhecendo a 

diversidade cultural presente nas 

manifestações artísticas brasileiras para 

ampliar o repertorio cultural 

• Relacionar e compreender criticamente 

formas distintas das artes visuais tradicionais e 

contemporâneas locais, regionais e nacionais 

 

Teatro 

• Conhecer cenas cotidianas das culturas 

indígenas, quilombolas e afro-brasileiras 

respeitando suas especificidades. 

• Dramatizar cenas explorando desde a 

teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano 

até elementos de diferentes matrizes estéticas e 

culturais. 

 

Artes visuais 

 

• Obras de artistas brasileiros 

• Produção plástica a partir da leitura de 

imagens de artistas locais e regionais 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro 

 

• Elaboração de espetáculos em grupo 

• Encenação de cenas a partir de ações do 

cotidiano até elementos de diferentes matrizes 

estéticas e culturais (indígenas, quilombolas, 

afro-brasileiras, entre outras) 

 
 Livro didático 

 Fotografias 

 Revistas 

 Lápis de cor 

 Pincel 

 Tinta 

 Atividades: 

- impressas e escritas 

  Figurino 

 Maquiagem 

 Tecidos 

 Tesoura 

 Cola 

 Revistas 

 Palito de picolé 

 Computador 

 Projetor 

 Câmera 

 Vídeos  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 
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COMPONENTE CURRICULAR: ARTES 

 
 
 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º 
bimestre 

 

Dança 

Contextos e Práticas 

• Reconhecer e identificar os elementos 

constitutivos dos espaços culturais e suas 

formas de funcionamento. 

 

Elementos da Linguagem 

 

• Compor diversos percursos espaciais em 

diferentes variações de tempo. 

 

Processos de Criação 

• Utilizar obras artísticas como inspiração para 

a criação em dança. 

 

Música 

• Elaborar projetos temáticos em coletivo com 

seus pares e professores para atividades 

musicais escolares. 

• Utilizar diferentes tecnologias e recursos 

digitais nos processos de criação, vivência, 

experenciação, apreciação, compartilhamento 

artístico. 

             

Dança 

Contextos e Práticas 

• Espaços de fala, espaços de escuta, espaços 

de deslocamento, espaços de não 

deslocamento 

 

Elementos da Linguagem 

 

• Movimentos com tempo rápido, lento, 

pausado em diversos percursos 

 

Processos de Criação 

• Obras arquitetônicas, teatrais, plásticas e 

audiovisuais presentes na cultura infantil 

 

Música 

• Manipulação de recursos tecnológicos em 

apreciação crítica de trabalhos musicais de seu 

contexto escolar  

• Jogos musicais por aplicativos para pesquisa 

e criação musical 

 
 Livro didático 

 Atividades: 

- impressas e escritas 

  Figurino 

 Maquiagem 

 Tecidos 

 Tesoura 

 Cola 

 Músicas 

 Som 

 Computador 

 Projetor 

 Câmera 

 Vídeo 

 Filmes  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 



1 

 

 

 

      PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS – 3º ANO  

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

      

PLANEJAMENTO ANUAL 2020– ANOS INICIAIS – 3º ANO 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º 
bimestre 

Matéria e Energia 

• Identificar os sons do cotidiano escolar, 

urbano e rural, incluindo ruídos, em especial 

aqueles que produzem incômodo, como obras, 

aviões, trens, fogos de artifício etc.  

• Relacionar as condições sonoras do ambiente 

e hábitos pessoais à saúde auditiva, 

considerando os efeitos negativos de sons 

altos, ruídos frequentes, uso indevido dos fones 

de ouvido etc., propondo estratégias para 

mitigá-los ou eliminá-los.  

• Discutir sobre a qualidade de vida e o bem-

estar proporcionados por paisagens sonoras 

agradáveis.  

• Identificar os fatores ambientais e os hábitos 

pessoais prejudiciais à saúde dos olhos e 

acuidade visual, propondo estratégias para 

mitigá-los ou eliminá-los. 

• Investigar as consequências do excesso de 

luminosidade sobre o olho humano. 
 

 

 

Matéria e Energia 

 

• Saúde auditiva e visual em termos de som e 

luz  

• Poluição sonora e visual 

 
- Livro didático 

- Atividades: impressas 

e escritas. 

- Vídeos 

- Computador 

- Música 

- Som (aparelho) 

- Projetor 

- Filmes 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 
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 COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

PLANEJAMENTO ANUAL – ANOS INICIAIS - 3º ANO 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º 
bimestre 

Vida e Evolução 

• Conhecer o ciclo de vida dos seres vivos. 

• Reconhecer que os seres vivos passam por 

alterações ao longo do seu ciclo de vida. 

• Elencar os animais mais frequentes nos 

cotidianos urbano e rural (animais domésticos, 

animais de pecuária e animais selvagens), 

identificando as suas principais características 

e destacando a relação desses animais com os 

seres humanos.  

Terra e Universo 

• Manipular diferentes tipos de modelos de 

representação do planeta Terra e observar 

como são expressos os diferentes tipos de 

solos, presença de água e florestas, desníveis e 

irregularidades dos terrenos etc.  

• Reconhecer e representar a esfericidade da 

Terra através de modelos.  

• Identificar semelhanças e diferenças nos 

modelos de representação da Terra no que diz 

respeito aos tipos de solos, presença de água e 

florestas, desníveis e irregularidades dos 

terrenos etc. 

• Contrastar modelos de representação da 

região do entorno da  escola com observação 

de campo. 

Vida e Evolução 

• Ciclo de vida dos seres vivos: nascimento; 

crescimento; reprodução; envelhecimento; 

morte. 

• Ciclo de vida dos animais no meio terrestre e 

aquático 

• Hábitos de vida dos animais:  

• Animais diurnos  

• Animais noturnos  

• Ambiente em que vivem os animais do 

cotidiano  

• Modos de deslocamento dos animais: 

 o deslocamento no ar (voo, planação); o 

deslocamento no solo (marcha, corrida, salto, 

reptação, bipedia, quadrupedia); 

• Tipos de alimentação dos seres vivos: 

herbívoros; carnívoros; onívoros;  

detritívoros;  insetívoros;  outros. 

Terra e Universo 

• Características do planeta Terra: formato 

esférico; 

• Modelos de representação do Planeta Terra:  

mapas; globo terrestre; GPS;  fotografias. 

 Relevo; 
 Vegetação; 

 Rios, oceanos e mares. 

 
- Livro 

- Atividades impressas 

e escritas. 

- Vídeos 

- Filme 

- Computador 

- Projetor 

- Quadro/Pincel 

- Tesoura 

- Cola 

- Papel criativo 

- Papel A4 

- Globo terrestre 

- Planisfério 

- Fotografias 

- GPS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º 

bimestre 

Matéria e Energia 

• Produzir sons a partir da vibração de objetos de 

diferentes constituições e formatos.  

Vida e Evolução 

• Identificar, com exemplos do cotidiano, a forma 

de reprodução e desenvolvimento dos animais 

domésticos. 

• Reconhecer a reprodução como forma de 

continuidade das espécies 

Terra e Universo 

• Reconhecer a importância do solo para a 

manutenção da vida destacando seu papel para as 

plantas, animais invertebrados e para os seres 

humanos.  

• Identificar os diversos usos do solo na região.  

• Discutir sobre a importância do solo para a 

agricultura.  

• Observar e relatar os diferentes tipos de solo 

existentes na cidade e no entorno da escola.  

• Comparar diferentes amostras de solo com base 

em características como cor, textura, tamanho das 

partículas e permeabilidade etc. 

 • Investigar as origens e justificar as principais 

aplicações práticas de cada tipo de solo.  

 Propor ações para conservação e preservação do 

solo 

Matéria e Energia 

• Produção de som  

 

Vida e Evolução 

• Reprodução e prole 

• Reprodução dos seres vivos e 

continuidade das espécies:   

- reprodução no reino animal;   

- reprodução no reino vegetal 

Terra e Universo 

• Importância do solo para os seres vivos 

• Usos do solo  

• Solo e agricultura  

• Identificar os diferentes tipos de solos e 

classificá-los com relação as aplicações 

na agricultura, na construção civil, 

extração de minerais etc. 

• Solo:  arenoso; o argiloso; o humoso; 

silte; o calcário  

• Características dos solos:  cor; textura; 

tamanho das partículas; permeabilidade. 

• Conservação e preservação do solo. 

- Reflorestamento; 

- Rotação de culturas agrícolas; 

- Adubação; 

- Plantio direto.  

 
- Música 

- Sons 

- Computador 

- Vídeos 

- Projetor 

- Jogo da Memória 

- Livro 

- Quadro/pincel 

- Atividades impressas 

e escritas. 

- Papel A4 

- Amostras de solo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS – 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º 
bimestre 

Matéria e Energia 

 

• Identificar as variáveis que influenciam no 

som emitido por materiais de diferentes 

constituições e formatos. 

 

• Reconhecer a fonte de diferentes sons, 

relacionando-os à constituição do material que 

o produziu. 

 

Vida e Evolução 

• Elencar animais que compartilham 

características externas similares, sugerindo 

categorias para aqueles mais semelhantes.  

• Diferenciar os animais por grandes grupos, 

dando destaque às características que os 

assemelham. 

Matéria e Energia 

 

• Variáveis que influenciam na produção do 

som:  composição (da madeira, do vidro, do 

metal, do elástico, do aço e do plástico) o 

forma/formato o vibratilidade o espessura. 

 

 

 

 

Vida e Evolução 

• Características dos animais: Reino Animalia 

• Classificação Taxonômica dos Vertebrados 

 • Subfilo dos Vertebrados:  Peixes;  Anfíbios;  

Répteis;  Aves;  Mamíferos  

• Classes Taxonômicas 

• Conhecer as classes dos animais vertebrados 

(peixes, anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos),comparando as características que 

os situam em cada grupo taxonômico.  

 

 

 

 
- Madeira 

- Vidro 

- Metal 

- Elástico 

- Plástico 

- Vídeo 

-Computador 

- Projetor 

- Caixa de som 

- Livro 

- Atividades: impressas 

e escritas 

- Quadro e pincel 

- Papel A4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS – 3º ANO 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º 
bimestre 

 

Terra e Universo  
• Fazer observações do céu a olho nu e registrar 

as variações de posições do Sol, da Lua e dos 

planetas num mesmo horário de dias, semanas 

e meses distintos.  

• Manipular mapas celestes para auxiliar na 

observação e registro do ciclo diário, semanal 

e mensal dos principais astros da abóboda 

celeste, especificamente o Sol, a Lua e planetas 

do sistema solar.  

• Observar e registrar como variam as posições 

do nascente e poente do Sol no decorrer do ano 

• Observar e registrar os principais eventos 

celestes à noite. 

 

Terra e Universo 

 

• Sistema solar  

- Lua e seus movimentos 

- Sol e seus movimentos 

- Pontos cardeais 

   

 

 

- Calendário 

- Vídeos 

- Projetor 

- Computador 

- Filmes 

- Cartolina 

- Tesoura 

- Cola 

- Lápis de cor 

- Papel criativo 

- Livro 

- Atividades: impressas 

e escritas. 

- Quadro e pincel 

- Câmera  

- Barbante 

- Cola quente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 



5 

 

 

COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

 

 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º 
bimestre 

Matéria e Energia 

• Experimentar situações com baixa e alta 

luminosidade e luzes com diferentes cores e 

descrever como os objetos são visualizados em 

cada situação. 

• Investigar o que ocorre com a passagem da luz 

através de objetos transparentes (copos, janelas 

de vidro, lentes, prismas, água etc.), no contato 

com superfícies polidas e espelhos e no contato 

com objetos opacos (paredes, pessoas etc.) 

• Compreender que a luz interage de forma 

diferente de acordo com o material que 

ilumina.  

Vida e Evolução 

• Identificar ocorrências que interferem no 

ciclo de vida dos animais e plantas.  

• Propor estratégias de preservação dos 

vertebrados do Cerrado, considerando as 

espécies mais afetadas pelas interferências 

humanas no meio ambiente 

• Relatar desequilíbrios ambientais, destacando 

a influência humana em cada situação e os 

consequentes distúrbios às populações de 

animais envolvidas 

 

Matéria e Energia 

 

• Efeitos da luz nos materiais: refração, 

reflexão e absorção 

 

 

Vida e Evolução 

 

• Interferências no ciclo de vida dos animais e 

plantas: doenças; escassez de nutrientes; 

condições ambientais desfavoráveis; 

diminuição das populações e extinções; 

• Desequilíbrios ambientais e seus impactos 

nas populações de animais. 

 
- Espelho 

- Copo de vidro 

- Lentes 

- Vídeos 

- Computador 

- Projetor 

- Caixa de Som 

- Livro 

- Atividades impressas e 

escritas 

- Papel A4   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS - 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º bimestre 
Unidades: 

1, 2, 3, 11 e 
parte 

suplementar 
do livro 
didático 

 

 
 

Oralidade 

Corresponder características da conversação 

espontânea presencial, respeitando os turnos 

de fala, selecionando e utilizando, durante a 

conversação, formas de tratamento 

adequadas, de acordo com a situação e a 

posição do interlocutor. 

 

Leitura e escuta 

• Corresponder as linguagens verbal e não 

verbal presentes em diversos gêneros 

textuais para construção de sentido e 

compreensão do tema/assunto.  

• Compreender a especificidade da autoria, a 

relação intrínseca entre autor e obra.  

• Perceber que os textos literários mobilizam 

desejos humanos, inclusive o desejo de 

expressar-se.  

• Comparar diversas versões, tanto escritas 

quanto cinematográficas de diversos contos 

de fada e histórias infantis.  

 

Oralidade 

 Rodas de Adivinha 

 Jogral 

 Dramatização 

Leitura e escuta 

• Texto: verbal (escrita), não verbal (imagem) e 

multimodal (escrita e imagem), concretizados em diversos 

gêneros, em diferentes suportes; 

• Listas diversas de acordo com alguns critérios: ordem 

alfabética, contexto semântico  

• Rótulos, embalagens, logomarcas e slogans 

• Obras infantis de autores contemporâneos: escuta, leitura 

e manejo de suporte (Exemplo: Ana Maria Machado, Ruth 

Rocha e Ziraldo) 

• Poesias de autoria: diferenciação da poesia de autoria e 

textos anônimos (parlendas e outros); exploração da rima 

e da musicalidade; 

• Contos infantis e fábulas: leitura, análise da estrutura, 

enfatizando elementos da narrativa, uso do léxico literário, 

comparações entre textos. 

 Advinha 

 Trava-língua 

 Cantiga 

 Poema 

 

 

Livros  

Gibis 

Vídeos 

Textos: 

- impressos; 

- escritos.  

 Rótulos 

 Embalagens 

 Tesoura 

 Cola 

 Computador  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º bimestre 
Unidades: 

1, 2, 3, 11 e 
parte 

suplementar 
do livro 
didático 

 

 
 

Escrita/produção de texto 

• Desenvolver situações de produção oral e 

escrita de textos em diferentes gêneros; 

• Compreender as finalidades de textos lidos 

e produzidos oralmente e por escrito. 

 

Análise 

Linguística/semiótica 

• Conhecer, nomear, ordenar e utilizar os 

tipos de letras; 

• Identificar na leitura e usar na escrita de 

textos em diferentes gêneros, a letra 

maiúscula e minúscula de acordo com as 

convenções; 

• Compreender e criar rimas e aliterações em 

diferentes gêneros; 

• Relacionar fonemas e grafemas na leitura e 

na escrita. 

• Identificar palavras diferentes com sentidos 

semelhantes (sinônimos).  

• Identificar palavras semelhantes com 

significado diferente (homônimas) 

Escrita/produção de   texto 

 Letra de Canção 

 História em versos 

 Fábulas 

• Poesias/Poemas: leitura, compreensão, escrita e 

declamação; 

• Reescrita de poemas em prosa e vice-versa; 

• Reconto e reescrita de histórias a partir de outro ponto de 

vista (Exemplo: Chapeuzinho Vermelho na versão do 

Lobo); 

Análise 

Linguística/semiótica 

• Alfabeto: topologia de letras, tipos de letras (maiúsculo e 

minúsculo), ordem alfabética, identificação de consoantes 

e vogais; 

- Encontro vocálicos  

   Sinônimos e Antônimos 

   Formação de palavras (Derivação) 

   Sílaba (Classificação quanto ao número de sílabas) 

   Uso do dicionário 

   Frase e pontuação 

 Frase e ordem das palavras 

 Separação silábica 

 Sílaba: -ão / 

 

Quadro 

Pincel 

 Papel 

A4 

Alfabeto 

Móvel 

Silabários 

Jogos  

Listas 

“Susurrofone” 

Atividades: 

- impressas; 

- escritas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 



8 

 

 

PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS -  3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS -  3º ANO 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
1º bimestre 

Unidades: 
1, 2, 3, 11 e 

parte 
suplementar 

do livro 
didático 

 
 

 
 

  
 Plural das palavras terminadas em –ão 

 M antes de P e B 

 Sentido real e sentido figurado das palavras 

 As sílabas qua, que e qui 

• Correspondências regulares diretas entre letras e 

fonemas em: P, B, T, D, F, V; 

• Oposição surda/sonora (diferenças sonoras) entre: p/b; 

t/d; f/v 

  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 
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 COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS - 3º ANO 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

2º bimestre 

Unidades: 

4,5,6 e parte 

suplementar 

do livro 

didático 

 

Oralidade 

 

• Corresponder características da conversação 

espontânea presencial, respeitando os turnos 

de fala, selecionando e utilizando, durante a 

conversação, formas de tratamento 

adequadas, de acordo com a situação e a 

posição do interlocutor.  

 

Leitura e escuta 

• Compreender as finalidades de textos lidos e 

produzidos oralmente e por escrito, de acordo 

com o conteúdo de uso/circulação.  

• Relacionar os assuntos de textos lidos a 

conhecimentos prévios construindo 

significados. 

 • Identificar as características composicionais 

de gêneros textuais, relacionando-as ao 

assunto e ao contexto de uso. 

• Estabelecer relações de intertextualidade 

entre textos lidos e produzidos oralmente e 

por escrito. 

 

Oralidade 

 

• Recursos paralinguísticos (gestos, tonalidade da voz e 

expressão facial), de acordo com o objetivo do ato de 

interlocução. 

• Roda de conversa: regra para escuta atenta, fala e 

manutenção do tema  

Roda de História 

 

Leitura e escuta 

 Contos de fadas 

 Avisos  

 Carta 

 Bilhetes 

 Convites 

 Receitas e outros textos instrucionais. 

 História em quadrinhos 

• Níveis de compreensão da leitura: objetiva, inferencial e 

avaliativa;  

• Ilustração (desenhos ou colagem) de poemas, músicas, 

contos de fadas, como forma de interpretação do tema 

abordado. 

 

 

 

Livros 

“Sussurrofone” 

Agendas 

Calendário 

Fotografias 

Jornais 

Revistas 

Panfletos 

Folder  

Computador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

Dias letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2º bimestre 

Unidades: 

4,5,6 e parte 

suplementar 

do livro 

didático 

 
 

 
 

 

Escrita/produção de texto 

• Produzir textos escritos com autonomia – 

coletiva e individualmente – nos mais variados 

gêneros, considerando:  planejamento, revisão e 

reescrita de textos produzidos. 

• Manusear, diferenciar e nomear diferentes 

suportes textuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Escrita/produção de texto 

• Reconto e reescrita de histórias acrescentando ou mudando 

personagens ou uma parte (início, final, título etc.) 

• Receitas, regras de jogos, manuais – leitura, compreensão e 

produção 

• Cartas, bilhetes, convites – estudo de gênero e produção de 

acordo com o contexto de uso 

• Cartazes educativos – produção de acordo com o assunto 

trabalhado 

• Verbetes de dicionário, textos explicativos (de livros 

didáticos ou não), artigos de divulgação científica, entre 

outros. 

• História em quadrinhos 

• Parágrafo – para organizar ideias no texto 

 

 
- Gibis 

- Cartolina 

Papel criativo 

Tesoura 

Cola 

Lápis de cor 

TNT 

E.V.A 

Dicionário 

Papel A4 

Envelope 

Atividades: 

-impressas;  

- escritas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS -  3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
2º bimestre 

Unidades: 

4,5,6 e parte 

suplementar 

do livro 

didático 

 
 

 
 

 

Análise 

Linguística/semiótica 

• Compreender as diferentes estruturas silábicas, 

para ler e escrever palavras e textos. 

• Compreender e fazer uso de letras que têm mais 

de um som e de certos sons que podem ser 

grafados por mais de uma letra. 

 

 

 

 

 

Análise 

Linguística/semiótica 

 

 Onomatopeias: palavras que imitam sons 

 Língua falada e língua escrita 

 Tonicidade das palavras 

 Acentuação das oxítonas 

 Monossílabos tônicos 

 C ou Ç 

 C/QU 

 Variedade Linguística: o formal e o informal 

 Substantivo próprio e substantivo comum 

 Uso de letras maiúsculas 

 Letras R e S no meio da palavra  

 Adjetivos 

 Concordância entre palavras na frase: gênero e número 

- Singular e plural 

- Gênero do substantivo 

 Letra R em final de sílaba 

 Uso do R e RR 

 Encontro consonantal 

 

 
Cartolina 

Papel criativo 

Tesoura 

Cola 

Lápis de cor 

TNT 

E.V.A 

Dicionário 

Papel A4 

Envelope 

Atividades: 

-impressas;  

- escritas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

Dias letivos 
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COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

3º 
bimestre 
Unidades: 

7, 8, 9 e 

parte 

suplement

ar do livro 

didático 
 

Oralidade 

• Participar de situações de produção oral de 

diferentes gêneros: debate, entrevista, 

exposição, relatos de experiências para 

desenvolver as habilidades de argumentar, 

relatar, expor, narrar e descrever. 

• Reconstruir contos de fadas, lendas que 

conhece e textos que se sabe de memória. 

 

 

Leitura e escuta 

 

• Vivenciar por meio da literatura o exercício 

da fantasia e da imaginação.  

• Perceber variações entre o imaginário e o 

mundo real por meio de textos literários.  

• Desenvolver o gosto pela leitura e pelas 

artes por meio da literatura.  

• Reconhecer alguns tipos textuais (narração, 

descrição, argumentação, exposição) que 

possam aparecer no texto literário.  

• Compreender a especificidade do texto 

literário e lidar com  seus elementos estéticos 

e discursivos. 

Oralidade 

• Entrevistas, relatos de curiosidades e reportagens  

• Descrição oral (sala de aula, pessoas, imagens etc.)  

• Recados orais, opinião e comentário, declamação, 

cordel. 

• Escuta, leitura, reconto oral: cantiga de roda, música 

com movimento, parlenda, trava-língua, lengalenga, 

adivinhações, piada, quadrinhas, poemas, contos de fadas 

e lendas, contação de histórias. 

Dramatização do texto  

Roda de relatos pessoais 

 

Leitura e Escuta 

 

• Conto folclórico, lendas e conto acumulativo: escuta da 

conotação e comparação com a leitura do texto escrito 

(exploração de contos indígenas e africanos) 

• Escuta e manuseio de livros e obras infantis 

Cartaz publicitário 

 

Livros 

Dicionários 

Aparelho de 

som 

Música 

Vídeo 

Textos: 

impressos e 

escritos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

3º bimestre 

Unidades: 

7, 8, 9 e 

parte 

suplementar 

do livro 

didático 
 

 

Escrita/produção de texto 

 

• Analisar textos variados para descobrir a 

diversidade estética presente na literatura 

infantil. 

• Compreender e utilizar a organização de 

ideias em parágrafos na produção de textos 

escritos em prosa em diferentes gêneros. 

 

 

 

Escrita/produção de texto 

 

• Produção oral e escrita de gêneros que apresentam a 

narrativa   em sua organização interna: conto popular, 

conto folclórico, conto de fadas, lendas, fábulas, entre 

outros 

• Diferenciação entre a fala de personagens e do narrador 

• Identificação do foco narrativo: personagem 

(1ª pessoa) ou narrador que não participa da história (3ª 

pessoa) 

• Características físicas e psicológicas (corajoso, medroso, 

apaixonado etc.) do personagem principal das narrativas 

• Personagens secundários, tempo (quando), 

caracterização de lugar (onde) das narrativas 

• Sequência de ações (enredo) de narrativas presentes em 

gêneros textuais. 

• Parágrafo – para organizar ideias no texto 

 Reconto de histórias 

 Biografia/Autobiografia 

 Cartaz publicitário  

 

 

 

 

Atividades: 

Impressas e 

escrita 

Quadro 

Pincel 

Papel A4 

Cartolina 

Papel 

criativo 

Envelope 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2020– ANOS INICIAIS -  3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 

 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º 
bimestre 
Unidades: 

7, 8, 9 e 

parte 

suplementar 

do livro 

didático 

 
 

 

 

Análise 

Linguística/semiótica 

• Analisar na leitura e empregar na produção 

textual a segmentação adequada das palavras. 

• Ler e escrever palavras e textos utilizando 

diversas estruturas silábicas. 

 

 

Análise 

Linguística/semiótica 

 

 Língua falada e língua escrita 

 Verbo: passado, presente e futuro 

 Terminações -am e -ão nos verbos 

 As pessoas do verbo e a concordância verbal 

- Pronomes pessoais e pronomes possessivos 

 Uso de “ a gente ” 

 Palavras com -ans, -ens, -ins, -ons, -uns 

  Uso do verbo no imperativo 

 Uso do H inicial 

 Palavras com CH, LH, NH 

 Uso do L ou LH 

 Sons que o X representa 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS -  3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 
Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 

didáticos 

Cronograma 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º bimestre 

Unidades:  

10, 12 e 

parte 

suplementar 

 

Oralidade 

• Planejar e produzir, em colaboração com 

os colegas e o professor, diversos gêneros 

do campo investigativo, que possam ser 

repassados oralmente por meio de 

ferramentas digitais, áudio e vídeo, 

considerando a situação comunicativa e o 

tema/assunto/finalidade do texto. 

Leitura e escuta 

• Ler e interpretar com autonomia, textos em 

diversos gêneros, mobilizando e 

combinando estratégias de antecipação, 

inferência, seleção e verificação para 

compreensão do texto lido. 

 • Compreender e desenvolver o assunto 

principal de textos lidos, com autonomia ou 

por outros leitores.  

• Retomar e relacionar informações 

explícitas e implícitas para a compreensão 

de textos lidos. 

• Compreender a função social de textos que 

circulam em campos da vida social dos 

quais participa cotidianamente e nas mídias 

impressa, de massa e digital, reconhecendo 

para que foram produzidos, onde circulam, 

quem   os produziu e a quem se destinam. 

Oralidade 

• Entrevistas, relatos de curiosidades, relatos de 

experimentos, registros e observação e reportagens;  

• Planejamento e produção de textos orais: telejornal, 

notícias, textos de campanhas publicitárias. 

Notícias 

 

 

Leitura e escuta 

 

• Literatura e cinema: autoria e características principais 

 Texto teatral 

• Jornal, campanhas e anúncios publicitários, cartazes de 

conscientização, notícias, folhetos, textos digitais. 

 Biografia e autobiografia 

 

Microfone 

Câmera do 

celular 

Vídeo 

Jornal 

Computador 

Livros 

Revistas 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS - 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

      

 

 

 

 

 

 

 

4º 
bimestre 
Unidades:  

10, 12 e 

parte 

suplementar 

 

 

 Escrita/produção de texto 

 

• Escrever, revisar e reescrever textos em 

diferentes gêneros considerando um ou mais 

aspectos de cada vez: coerência, coesão, 

pontuação, translineação, concordância 

nominal e verbal, adjetivação, pronomes 

pessoais. 

 

Análise 

Linguística/semiótica 

 

• Compreender e fazer uso de letras que têm 

mais de um som e de certos sons que podem 

ser grafados por mais de uma letra. 

 

 

Escrita/produção de texto 
 

• Notícia  

 Faixas 

 Jornal 

  Placas 

  Cartazes 

  Cartão 

Análise 

Linguística/semiótica 

Correspondências regulares contextuais entre letras ou 

grupo de letras e seus sons: 

 

-Uso do U ou L (anel, céu) 

 Linguagem formal e linguagem informal  

 Pronomes demonstrativos 

 Um só som, várias letras: S, SS, Ç, C, SC 

 S ou Z 

 Sinais de pontuação e expressividade 

 Letras O e E em sílabas átonas no fim das palavras. 

 G/GU 

 G/J 

 

 

 

 

Atividades: 

- impressas e 

escritas 

Livros 

Envelopes 

Jornal 

Revista 

Gibi 

Panfletos 

Caderno 

“Susurrofone” 
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      PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS - 3º Ano 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º 
bimestre 

Números 

• Atribuir a utilização de números em suas 

diferentes funções sociais.  

• Compreender a identificação de quantidade 

de algarismos e da posição por eles ocupadas.  

• Ler, escrever e comparar quantidades até 

9999, estabelecendo relações entre os registros 

numéricos e sistema de escrita.  

• Introduzir a nomenclatura milhar. 

• Comparar ou ordenar quantidades por 

contagem (1 em 1, 10 em 10, 100 em 100, 1000 

em 1000); hipóteses sobre a grandeza numérica 

pela identificação da quantidade de algarismos 

e da posição ocupada por eles na escrita 

numérica (até no mínimo 9999). 

• Resolver problemas envolvendo significados 

da adição, juntar e acrescentar. 

• Solucionar problemas envolvendo as 

diferentes ideias de subtração: retirar, comparar 

e completar por meio de situações problema 

com registros pictóricos e numéricos. 

 

Números   
• Funções do número:  

- Indicador de quantidade  

- Indicador de posição  

- Código  

- Medidas de grandezas  

História dos Números 

Sistema de Numeração Decimal 

• Leitura, escrita, comparação e ordenação de 

números naturais de quatro ordens;  

• Composição e decomposição de números 

naturais;  

• Valor posicional dos números;  

• Composição e decomposição de números 

naturais até quatro ordens;  

• Comparação entre números:  

- ordenação crescente e decrescente 

- antecessor e sucessor  

- maior que, igual a e menor que.  

• Números ordinais:  

-função, leitura e representação. 

Resolução de situações problema envolvendo 

significados da adição: juntar e acrescentar. 

• Resolução de situações problema envolvendo 

significados da subtração: retirar, comparar e 

completar. 

 
 -Livro  didático  

 -Quadro/Pincel 

 - Cartelas de números 

 - Papel A4 

 - Tabuada 

 - Palitos de picolé 

 - Material Dourado 

 - Atividades: 

• impressas; 

• escritas. 

- Dominós de adição 

e/ou subtração. 

- Dado 

- Ábaco 
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COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º 
bimestre 

 

Pensamento algébrico 

• Identificar regularidades em sequências 

ordenadas de números naturais, resultantes da 

realização de adições ou subtrações sucessivas 

por um mesmo número. 

 

 

Geometria 

 

• Associar, nomear e comparar figuras 

geométricas espaciais a objetos do mundo 

físico.  

• Reconhecer as partes que compõe diferentes 

figuras tridimensionais. 

 

 

 

 

 

Pensamento algébrico 

• Identificação e descrição de regularidades 

em sequências numéricas recursivas. 

 

 

 

 

 

Geometria 

 

• Estabelecimento de comparações entre 

objetos do espaço físico e entre objetos 

geométricos; 

• Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco 

retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera): 

reconhecimento, análise de características e 

planificações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Palitos 

• Massa de modelar 

• Tesoura 

• Cola 

• Papel criativo 

• Atividades: 

-impressa 

-escrita 

• Livro didático 

• Papelão 

• Projetor 

• Vídeos 

• Lápis de cor 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS – 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

 

PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS – 3º ANO 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º 
bimestre 

 

Grandezas e Medidas 

 

• Estabelecer as principais relações entre as 

unidades de tempo mais significativas: hora e 

minuto; hora e dia; dia, semana e mês; tempo 

escolar e tempo familiar (árvore genealógica). 

• Ler e registrar medidas e intervalos de tempo, 

utilizando relógios (analógico e digital) para 

informar os horários de início e término de 

realização de uma atividade e sua duração. 

Reconhecer cédulas e moedas que circulam no 

Brasil, em função dos seus valores em 

situações do cotidiano. 

 

 

Probabilidade e Estatística 

 

• Resolver problemas cujos dados estão 

apresentados em tabelas de dupla entrada, 

gráficos de barras ou de colunas. 

 

Grandezas e Medidas 

• Medidas de tempo  

• Reconhecimento de instrumentos de 

passagem de tempo: agenda, calendário, 

relógio, linha do tempo 

• Sistematização de tempo (estabelecimento 

das principais relações entre as unidades de 

tempo mais significativas: hora e minuto; hora 

e dia; dia, semana e mês) 

• Troca entre valores, cédulas e moedas; 

• Comparação de valores monetários. 

 

 

 

 

Probabilidade e Estatística 

 

• Leitura, interpretação e representação de 

dados em tabelas de dupla entrada e gráficos 

de barras ou de colunas 

 

• Calendário 

• Relógios 

• Agenda 

• Dinheirinho 

• Moedas de brinquedo 
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COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

 

PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS - 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º 
bimestre 

Números 

 

• Consolidar a contagem de coleções e/ou 

eventos.  

• Demonstrar a produção de escritas 

numéricas, levantando hipóteses com base em 

observação de regularidades, utilizando a 

linguagem oral, de registros não convencionais 

e da linguagem matemática.  

• Ler, escrever e comparar números naturais 

até a ordem de unidade de milhar, 

estabelecendo relações entre os registros 

numéricos e o sistema de escrita. 

• Compreender e aplicar as diferentes ideias de 

adição: juntar e acrescentar por meio de 

situações problema com registros pictóricos e 

numéricos. 

• Solucionar problemas envolvendo as 

diferentes ideias de subtração: retirar, 

comparar e completar por meio de situações 

problema com registros pictóricos e 

numéricos. 

 

 

Números 

 

• Quantificação de coleções ou eventos  

• Correspondência biunívoca  

• Sequência oral numérica  

• Zoneamento  

• Conservação de quantidade  

• Leitura, registro, escrita numérica, 

comparação e ordenação de quantidades até 

9.999. 

• Resolução de situações problema 

envolvendo significados da adição: juntar e 

acrescentar. 

• Resolução de situações problema 

envolvendo significados da subtração: retirar, 

comparar e completar. 

 

 

 

 

 
 -Livro didático  

 -Quadro/Pincel 

 - Cartelas de números 

 - Papel A4 

 - Ábaco  

 - Tabuada 

 - Material Dourado 

 - Atividades: 

• impressas; 

• escritas. 

- Dominós de adição 

e/ou subtração. 

   - Dados 

  - Palitos de picolé 

  - Potes recicláveis 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS - 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º 
bimestre 

Pensamento algébrico 

 

• Identificar regularidades em sequências 

ordenadas de números naturais, resultantes da 

realização de adições ou subtrações sucessivas 

por um mesmo número. 

Geometria 

• Descrever características de algumas figuras 

geométricas espaciais (prismas retos, 

pirâmides, cilindros, cones), relacionando as 

com suas planificações. 

• Construir e representar formas geométricas 

planas, reconhecendo e descrevendo 

informalmente características como número de 

lados e de vértices. 

 

Pensamento algébrico 

 

• Identificação e descrição de regularidades em 

sequências numéricas recursivas. 

 

 

Geometria 

• Prismas 

• Figuras geométricas planas 

• Faces, Vértices e arestas  

 

 

 

 

 

  

 

• Palitos 

• Massa de modelar 

• Tesoura 

• Cola 

• Papel criativo 

• Atividades: 

- impressa 

- escrita 

• Livro didático 

• Papelão 

• Projetor 

• Vídeos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

Dias letivos 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º 
bimestre 

Grandezas e Medidas 

 

• Desenvolver a ideia de grandezas: massa, 

comprimento; 

 

• Reconhecer que o resultado de uma medida 

depende da unidade.  

• Escolher a unidade de medida e o instrumento 

mais apropriado para medições de 

comprimento e massa. 

 

 

 

Probabilidade e Estatística 

 

    • Interpretar dados, gráficos e tabelas nos 

meios de comunicação: mídia impressa e 

outras mídias (computador, televisão, DVD, 

rádio, Internet, entre outros).  

 

• Formular, interpretar e resolver 

situações problema envolvendo análise crítica 

dos dados de gráficos e tabelas. 

 

  
 

Grandezas e Medidas 

 

Medidas de comprimento 

• Unidades não padronizadas de 

medida: o palmo, o pé e o passo 

• Unidades padronizadas de medida: 

centímetro (cm), metro (m), meio metro, 

milímetro (mm) e quilômetro (Km)  

 

 

 

 

 

Probabilidade e Estatística 

 

    • Interpretar dados, gráficos e tabelas nos 

meios de comunicação: mídia impressa e 

outras mídias (computador, televisão, DVD, 

rádio, Internet, entre outros).  

 

• Formular, interpretar e resolver 

situações problema envolvendo análise crítica 

dos dados de gráficos e tabelas. 

 
• Livro didático 

• Balanças 

• Réguas  

• Metro 

• Fita métrica 

• Atividades: 

- impressa 

-escrita 

• Computador 

• Jornal 

• Revista 

• Panfleto 

• Livro didático 
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COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

 

PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS - 3º ANO 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º 
bimestre 

Números 

 

• Construir e utilizar fatos básicos da adição, da 

subtração e da multiplicação para o cálculo 

mental ou escrito. 

• Demonstrar a relação entre números naturais 

e pontos da reta numérica para utilizá-la na 

ordenação dos números naturais e também na 

construção de fatos da adição e da subtração, 

relacionando-os com deslocamentos para a 

direita ou para a esquerda. 

• Compreender e aplicar diferentes ideias de 

multiplicação: soma de parcelas iguais, e 

configuração retangular por meio da resolução 

de situações problema com registros pictóricos 

e numéricos, utilizando imagens e/ou material 

manipulável. 

 

Pensamento Algébrico 

• Compreender a ideia de igualdade para 

escrever diferentes sentenças de adições ou de 

subtrações de dois números naturais que 

resultem na mesma soma ou diferença. 

Números 

 

-Adição 

-Subtração 

-Multiplicação 

• Construção de fatos fundamentais da 

adição, subtração e multiplicação 

• Representação e relação de ordem de 

números naturais na reta numérica 

• Resolução de situações problema 

envolvendo as ideias da multiplicação: soma 

de parcelas iguais, combinações, 

proporcionalidade e configuração 

retangular) 

• Formulação, interpretação e resolução de 

situações problema envolvendo ações de 

adição (ações de juntar, acrescentar), 

subtração (ações de retirar, comparar e 

completar), multiplicação (soma de parcelas 

iguais e configuração retangular associada à 

tabela de dupla entrada, à superfície) 

 

Pensamento Algébrico 

 

• Relação de igualdade 

 -Livro didático  

 -Quadro/Pincel 

 - Cartelas numéricas 

 - Papel A4 

 - Tabuada 

 - Material Dourado 

 - Atividades: 

• impressas; 

• escritas. 

- Dominós: 

adição,  

subtração e 

multiplicação 

   - Dado 

  - Potes descartáveis  
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COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º 
bimestre 

 

Geometria 

• Reproduzir, em linguagem verbal ou não 

verbal, a localização e as trajetórias de pessoas 

e de objetos no espaço, considerando mais de 

um ponto de referência, e indicar as mudanças 

de direção e de sentido. 

• Relacionar diferentes pontos de referências 

para localização de pessoas e objetos no espaço 

estabelecendo relações entre eles e 

expressando-as através de diferentes 

linguagens: oralidade, gesto, desenho, 

maquete, mapa, croqui e escrita. 

 

Grandezas e Medidas 

• Reconhecer que o resultado de uma medida 

depende da unidade.  

• Escolher a unidade de medida e o instrumento 

mais apropriado para medições de capacidade. 

 • Utilizar as medidas convencionais de 

capacidade e valores em situações do cotidiano 

e simuladas em problemas contextualizados. 

 

                            

Geometria 

 

• Orientação e trajetória:  

- Reconhecimento de eventos que envolvem 

orientação e trajetória de pessoas e de objetos  

- Construção e socialização de procedimentos 

e de registros de referências (exemplo: 

casa/escola; sala de aula/banheiro)  

-Representação da localização e trajetórias 

por meio de mapas, desenhos e plantas 

 

 

 

Grandezas e Medidas 

Medidas de Massa 

• Unidades padronizadas: quilograma 

(Kg), meio quilo, grama (g). 

 

 

 
• Livro Didático 

•  Mapas 

•  Atividades: 

impressas e escrita 

•  Tesoura 

•  Cola 

•  Cartolina 

•  Papel A4 

•  Garrafa Pet 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

Dias letivos 



2
5 

 

 

 

PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS - 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

 Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º 
bimestre 

 

Probabilidade e Estatística 

 

• Realizar pesquisa de campo (questionário, 

levantamentos, medições, observações) 

envolvendo variáveis categóricas em um 

universo de até 50 elementos, para organizar e 

comunicar os dados coletados utilizando listas, 

tabelas simples ou de dupla entrada e 

representa-los em gráficos de colunas simples, 

com e sem uso de tecnologias digitais. 

 

• Identificar, em eventos familiares aleatórios, 

todos os resultados possíveis, estimando os que 

têm maiores ou menores chances de 

ocorrência. 

 

Probabilidade e Estatística 

 

• Pesquisa de fenômenos sócio culturais 

coletando, registrando e organizando 

informações em forma de tabelas, e gráficos 

de coluna  

• Coleta, classificação e representação de 

dados referentes a variáveis categóricas, por 

meio de tabelas e gráficos 

• Análise da ideia de acaso em situações do 

cotidiano: espaço amostral. 

 
- Tabelas 

- Questionários 

- Listas 

- Atividades:  impressas 

e escritas. 
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COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

 

 Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º 
bimestre 

Números 

• Compreender e aplicar as diferentes ideias da 

divisão na resolução e elaboração de situações 

problema com um número natural por outro 

(até 10), com resto zero e com resto diferente 

de zero, com os significados de repartição 

equitativa e de medida, por meio de estratégias 

e registros pessoais. 

• Compreender e resolver situações problema 

significativas de adição, subtração, 

multiplicação e divisão, envolvendo as 

diferentes ideias através de registros 

pictóricos, orais e ou escritos das experiências 

matemática vivenciadas a partir de jogos, 

brincadeiras etc. 

• Compreender em contextos cotidianos ideias 

fracionárias de metade, metade da metade 

(quarto) e dos décimos de quantidades 

contínuas e discretas.  

• Associar o quociente de uma divisão com 

resto zero de um número natural por 2, 4 e 10 

às ideias de metade, quarta e décima partes. 

• Compreender, resolver e formular situações 

problema, envolvendo meio, quartos e 

décimos, utilizando representações não 

convencionais. 

Números 

 

 Adição 

 Subtração 

 Multiplicação 

 Divisão 

 Fração:  
1

2
 ;  

1

4
 ; 

1

10
 . 

 

• Resolução de situações problema 

envolvendo as ideias da divisão: ideias de 

repartir a coleção em partes iguais e 

determinação de quantas vezes uma 

quantidade cabe em outra; 

• Fracionamento da unidade para representar 

partilha: metade (meio) e metade da metade 

(quarto) em situações do cotidiano e décimos 

de quantidades contínuas e discretas; 

• Significados de metade, quarta parte e 

décima parte 

 

-Livro didático  

 -Quadro/Pincel 

 - Cartelas de números 

 - Papel A4 

 - Tabuada 

 - Material Dourado 

 - Atividades: 

• impressas; 

• escritas. 

- Dominós:  

 adição; 

subtração; 

multiplicação 

divisão 

   - Dado 

  - Potes recicláveis   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS - 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 

 

 Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º 
bimestre 

 

Geometria 

• Formular composição e análises de figuras 

em malhas quadriculadas estabelecendo sua 

relação com a medida de perímetro. 

 

Grandezas e Medidas 

 

• Estimar e medir capacidade e massa, 

utilizando unidades de medida não 

padronizadas e padronizadas mais usuais (litro, 

mililitro, quilograma, grama e miligrama), 

reconhecendo-as em leitura de rótulos e 

embalagens, entre outros. 

• Comparar intuitivamente a capacidade em 

recipientes de diferentes formas e tamanho. 

• Utilizar as medidas convencionais de 

tempo, massa, capacidade e valores em 

situações do cotidiano e simuladas em 

problemas contextualizados. 

 

 

 

Geometria 

• Composição e análises de figuras em malhas 

quadriculadas e sua relação com a medida de 

perímetro. 

 

Grandezas e Medidas 

 

Medidas de capacidade 

• Unidades não padronizadas de 

medidas de medida: balde, copo, xícara de 

café ou de chá, colher de café, de sobremesa 

ou de sopa. 

Unidades padronizadas de medida: litro (L), 

meio litro, mililitro (mL). 

• Registros pictóricos, orais e/ou 

escritos das experiências matemáticas 

vivenciadas a partir de situações problema; 

• Formulação, interpretação e resolução de 

situações problema envolvendo o Sistema 

Monetário Brasileiro. 

 

- Livro didático 

- Papel quadriculado 

- Cola 

- Tesoura 

- Dinheirinho 

- Relógios: 

Analógico e digital 

- Papel criativo 

- Lápis de cor 

- Palitos de churrasco 

- Massa de modelar 

- Tangram  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

Dias letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º 

bimestre 

 

 Probabilidade e Estatística 

 

• Resolver situações problema simples 

envolvendo noções de possibilidade e 

probabilidade.  

• Formular, interpretar e resolver situações 

problema envolvendo a configuração 

retangular associada à multiplicação e tabela. 

 

Probabilidade e Estatística 
 

• Situações problema simples envolvendo 

noções de possibilidade e probabilidade  

• Situações problema envolvendo a 

configuração retangular associada à tabela de 

dupla entrada. 

 

- Livro didático 

- Atividades: 

impressa e escrita 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS – 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 
 

   

 

Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 

bimestre 

 
Eu e o nós: vivências no espaço público e 

privado  

• Identificar os grupos populacionais que 

formam a cidade, o município e a região, as 

relações estabelecidas entre eles e os eventos 

que marcam a formação da cidade, como 

fenômenos migratórios (vida rural/vida 

urbana), desmatamentos, estabelecimento de 

grandes empresas etc. 

 

• Identificar semelhanças e diferenças 

existentes entre comunidades de sua cidade ou 

região, e descrever o papel dos diferentes 

grupos sociais que as formam. 

 

• Identificar as áreas de conservação ambiental, 

compreendendo a importância de sua 

preservação. 

 

 

 

 

 

 
Eu e o nós: vivências no espaço público e 

privado  

 

• O “Eu”, o “Outro” e “Nós”: os diferentes 

grupos sociais e étnicos que compõem a 

cidade e a região: os desafios sociais, 

culturais e ambientais do lugar onde vive  

• A produção dos marcos da memória: 

formação cultural da população. 

 

 
- Atividades 
impressas e escritas. 
- Livro 
- Quadro e pincel 
- Computador 
- Projetor 
- Vídeos 
- Folha A4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

Dias letivos 
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      PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS – 3º ANO  
COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

 

PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS – 3º ANO  

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 

bimestre 

 
Eu e o nós: vivências no espaço público e 

privado  

 
• Identificar modos de vida na cidade e no 

campo no presente, comparando-os com os do 

passado. 

• Compreender as diferenças entre o espaço 

público e o privado, enfatizando as instituições 

públicas e seus aspectos administrativos. 

 

• Mapear os espaços públicos no lugar em que 

vive e identificar suas funções como 

equipamentos públicos sejam de lazer, 

administrativos, serviços, comunitários, 

cultura e religião, educação, saúde, 

infraestrutura, segurança pública, esporte, 

assistência social, entre outros. 

• Compreender as diferenças entre o espaço 

público e o privado e mapear os espaços 

públicos no lugar em que vive (ruas, praças, 

escolas, hospitais, prédios do governo etc.) e 

identificar suas funções. 

 

 
Eu e o nós: vivências no espaço público e 

privado  

 
• A cidade, suas zonas urbana e rural e 
seus espaços públicos, privados e 
protegidos (áreas de conservação 
ambiental. 
 
• A cidade e suas atividades: cultura e 
lazer nas zonas rurais e urbanas. 
 
 

 
- Cartazes 
- Cartolina 
- Tesoura 
- Cola 
- Vídeos 
- Computador 
- Projetor 
- Fotografias 
- Quadro e 
pincel 
- Atividades: 
impressas e escritas 
- Livro 
- Mapas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS – 3º ANO  

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

 

 

 Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 

bimestre 

 
Eu e o nós: vivências no espaço 
público e privado  

 
• Identificar diferenças entre formas de 
trabalho realizadas na cidade e no campo, 
considerando também o uso da tecnologia 
nesses diferentes contextos e comparar 
as relações de trabalho do presente com 
as de outros tempos e espaços, 
analisando mudanças e permanências.  
• Identificar mudanças que ocorreram em 
profissões, produtos e serviços em sua 
comunidade, ao longo do tempo. 

 
Eu e o nós: vivências no espaço 
público e privado  

 
• O trabalho nas zonas urbanas e rurais 
das cidades: serviço e produtos e suas 
mudanças e permanências ao longo do 
tempo  
• O trabalho nas zonas urbanas e rurais 
das cidades e as tecnologias utilizadas.  
Profissões, produtos e serviços ontem e 
hoje: características; semelhanças e 
diferenças; razões das modificações 

 
- Atividades: 
impressas e escrita. 
- Folha A4 
- Livro 
-Vídeos 
- Computador 
- Projetor 
- Tesoura 
- Cola 
-E.V.A  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS – 3º ANO  

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

 

 

 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º 

bimestre 

 
Eu e o nós: vivências no espaço 
público e privado  
 
• Identificar os marcos históricos do lugar 
em que vive e compreender seus 
significados.  
• Identificar os patrimônios históricos e 
culturais de sua cidade ou região e discutir 
as razões culturais, sociais e políticas para 
que assim sejam considerados.  
 

 
Eu e o nós: vivências no espaço 
público e privado  
 

• A produção dos marcos da memória: a 
cidade e o campo, aproximações e 
diferenças; 
 
 

 
 
- Computador 
- Projetor 
- Vídeos 
-Atividades 
impressas e escritas. 
- Livro 
- Quadro e pincel 
- Lápis de cor 
- Fotografias 
- Folha A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

Dias letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º 

bimestre 

 
Eu e o nós: vivências no espaço público e 

privado  

 

• Selecionar, por meio da consulta de diversas 

fontes, e registrar acontecimentos ocorridos ao 

longo do tempo na cidade ou região em que 

vive 

• Identificar os registros de memória na cidade 

(nomes de ruas, da região administrativa, 

monumentos, edifícios etc.), discutindo os 

critérios que explicam a escolha desses nomes. 

 
Eu e o nós: vivências no espaço público e 
privado  

 

• Os patrimônios históricos e culturais da 

cidade e/ou do município em que vive.  

 

 
 
- Computador 
- Projetor 
- Vídeos 
-Atividades 
impressas e escritas. 
- Livro 
- Quadro e pincel 
- Lápis de cor 
- Fotografias 
- Folha A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS – 3º ANO  

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 

bimestre 

 

• Entender, propor e respeitar regras de 

convívio nos lugares de vivência, na região 

circunvizinha e na sua cidade. 

• Estabelecer semelhanças e diferenças que 

existem entre o seu ambiente familiar, escolar 

e social. 

• Identificar e comparar a organização 

geográfica da cidade de Brasília com outras 

cidades 

 

• Regras em diferentes espaços (sala de aula, 

escola, espaços e lugares públicos, na cidade 

etc.) 

• Brasília, Distrito Federal, RIDE, capitais do 

Brasil 

• Localização de Brasília em relação à sala de 

aula, à escola, à região administrativa, ao 

Distrito, à Região, ao Brasil e ao mundo. 

Legendas com símbolos de diversos tipos de 

representações em diferentes escalas 

cartográficas 

. 

 

- Cartazes 

- Cartolina 

- Tesoura 

- Cola 

- Vídeos 

- Computador 

- Projetor 

- Fotografias 

- Quadro e pincel 

- Atividades: impressas 

e escritas 

- Livro 

- Mapas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

Dias letivos 
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COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

 

 Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 

bimestre 

 

• Identificar as atividades produtivas, 

profissões e ocupações que repercutem na 

natureza. 

 

  • Compreender a divisão do trabalho 

realizada por diferentes grupos sociais, 

considerando questões de gênero e tendo em 

vista as atividades produtivas da cidade e do 

campo do cuidado e preservação do meio em 

que vive. 

 

• Compreender a ação da sociedade nas 

questões socioambientais locais e em espaços 

distantes e seus impactos em diferentes 

espaços e tempos, reconhecendo a importância  

do cuidado e preservação do meio em que vive 

• Atividades produtivas: tipos de produção; 

locais de trabalho; ferramentas e instrumentos; 

modificação da natureza, impactos e riscos. 

Instrumentos e máquinas de trabalho; 

remuneração e salário; remuneração e gênero; 

relações de poder; regras de trabalho. 

• Organização do espaço e da produção, as 

etapas da produção e do produto: aspectos da 

organização do espaço: divisão funcional; 

etapas da produção: divisão de tarefas; 

características do produto; finalidade da 

produção. 

• Produtos e serviços importantes ao 

atendimento das necessidades básicas da 

sociedade e sujeitos envolvidos na produção 

• Interrelação e a interdependência da vida 

cotidiana com a escola, cidade e trabalho. 

• Biodiversidade de sua cidade: paisagem, 

relevo, as águas  

• A produção de lixo doméstico ou da escola, 

problemas causados pelo consumo excessivo, 

propostas para o consumo consciente, hábitos 

de redução, reuso e reciclagem/ descarte de 

materiais consumidos. Uso da água em 

atividades cotidianas (alimentação, higiene, 

cultivo de plantas etc.) 

 

- Atividades: impressas 

e escrita. 

- Folha A4 

- Livro 

-Vídeos 

- Computador 

- Projetor 

- Tesoura 

- Cola 

- Caixas de papelão 

- Sacolas plásticas 

-E.V.A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

Dias letivos 
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COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

 

 Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º 

bimestre 

 

 

• Relacionar a evolução dos meios de 

transporte e de comunicação, suas funções, a 

partir do avanço das tecnologias.  

• Utilizar a linguagem cartográfica para se 

localizar, obter informações e interpretar a 

organização geográfica. 

• Explorar os diferentes tipos de mapas, suas 

aplicações, legendas e escalas. 

 

 

 

• Meios de comunicação e tecnologias. Uso 

das tecnologias no dia a dia  

• Função dos meios de transporte (particular e 

coletivo) 

• Imagens bidimensionais e tridimensionais 

em diferentes tipos de representação 

cartográfica 

 

 

- Computador 

- Projetor 

- Vídeos 

-Atividades impressas e 

escritas. 

- Livro 

- Quadro e pincel 

- Lápis de cor 

- Fotografias 

- Folha A4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

Dias letivos 
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      PLANEJAMENTO ANUAL 2020 – ANOS INICIAIS – 3º ANO  

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO 

 

 

      PLANEJAMENTO ANUAL – 3º ANO 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º 

bimestre 

 

• Localizar, conhecer e comparar a realidade 

das relações socioeconômicas e culturais de 

grupos de diferentes origens e de povos de 

comunidades tradicionais nos seus lugares de 

vivência. 

 

• Modo de vida e marcas das comunidades do 

campo, quilombolas e indígenas, caiçaras e 

ribeirinhos, de ciganos, de refugiados. 

Comunidades urbanas. 

 

- Atividades impressas 

e escritas. 

- Livro 

- Quadro e pincel 

- Computador 

- Projetor 

- Vídeos 

- Folha A4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

Dias letivos 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º 
bimestre 

 
Alteridade e Simbolismo 

 
• Compreender o fenômeno religioso 
como expressão do sagrado presente na 
diversidade cultural e religiosa da 
comunidade.  
• Compreender e exercer a alteridade 
como princípio orientador do 
relacionamento com o outro. 

 
Alteridade e Simbolismo 

 
• Admiração e contemplação da natureza 
como ação transformadora de si mesmo 
e do meio em que vive  
• Ações voluntárias, como expressão da 
alteridade humana 

 
 Computador 
 Projetor  
 Vídeos 
 Fotos 
 Atividades: 

- impressas 
- escritas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 
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COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO 

      PLANEJAMENTO ANUAL – 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO 

 Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º 
bimestre 

 
Alteridade e Simbolismo 

 
• Identificar, caracterizar e respeitar os 
diferentes espaços e territórios religiosos 
de diferentes tradições e movimentos 
religiosos como locais de realização das 
práticas celebrativas. 

 

Alteridade e Simbolismo 
 

• Visões da natureza, segundo a 
percepção humana da ação do Sagrado  
• Simbolismo Religioso  
• Percepção da presença do Sagrado 
nas diversas culturas 

 
 Computador 
 Projetor  
 Vídeos 
 Fotos 
 Atividades: 

- impressas 
- escritas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL – 3º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO 

 

 Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º 
bimestre 

 

Alteridade e Simbolismo 
 
• Identificar, caracterizar e respeitar 
práticas celebrativas (cerimônias, 
orações, festividades, peregrinações, 
entre outras) como parte integrante do 
conjunto das diferentes manifestações 
religiosas de várias culturas e sociedades. 

 

Alteridade e Simbolismo 
 

• Percepção da presença do Sagrado nas 
diversas culturas; 
• Práticas celebrativas presentes nas 
diferentes manifestações religiosas. 

 
 
 Computador 
 Projetor  
 Vídeos 
 Fotos 
 Atividades: 

- impressas 
- escritas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º 
bimestre 

 
Alteridade e Simbolismo 

 
• Reconhecer, caracterizar e respeitar as 
indumentárias (roupas, acessórios, 
símbolos, pinturas corporais) utilizadas 
em diferentes manifestações e tradições 
religiosas, bem como elementos 
integrantes das identidades religiosas. 
 

 
Alteridade e Simbolismo 

 
 
• Espaços e territórios religiosos 

• Indumentárias religiosas 

 
 
 Computador 
 Projetor  
 Vídeos 
 Fotos 
 Atividades: 

- impressas 
- escritas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
Dias letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 

Componente Curricular: Ciência - 4º ano  

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 
Bimestre 

 

 Apresentar exemplos do cotidiano de forma a 
ilustrar as relações de predação entre os 
animais. 

 Elaborar uma cadeia alimentar simples, 
considerando os exemplos de predação 
elencados. 

  Discutir sobre os animais herbívoros, em 
especial os invertebrados, (artrópodes, 
anelídeos, moluscos), 

 
 

 Cadeias Alimentares 
 Teias Alimentares 

 Perda energética entre níveis 
tróficos 

 Interações tróficas 
 Impacto das extinções e 

diminuição das populações nos 
ecossistemas e cadeias 
alimentares 

 

 Data show 
 Livro didático 
 Quadro branco 
 Pincel 
 Material 

concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 dias 
letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
Didáticos 

Cronograma 

 

 

 
 

 

 
 
 

2º 
Bimestre 

 Selecionar um bioma brasileiro como 
referência para elaborar uma cadeia 
alimentar simples, destacando a 
radiação solar como fonte primária de 
energia a todos seres vivos e os 
decompositores como os seres que 
garantem a ciclagem de nutrientes nos 
ecossistemas. 

 Reconhecer o papel do Sol como fonte 
primária de energia para a produção de 
alimentos, 

 Elaborar uma teia alimentar do bioma 
Cerrado, destacando as interações 
tróficas e com exemplos de animais que 
se alimentam em diferentes níveis 
tróficos. 

 Relação de alimentação (fonte de 

energia e matéria),

 Produtores, consumidores e 

decompositores,

 Sol como fonte de energia primária 

para os seres vivos e como fonte 

primária de energia para a produção de 

alimentos

 Plantas e alimentos como fonte de 

energia

 Conservação e preservação do 

Cerrado

 Data show 
 Livro didático 
 Quadro branco 
 Pincel 

Material 
concreto 
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letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
Didáticos 

Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Bimestre 

 

 Descrever e destacar semelhanças e 
diferenças entre o ciclo da matéria e 
o fluxo de energia entre os 
componentes vivos e não vivos de 
um ecossistema. 

 Compreender o papel dos fungos e 
bactérias no processo de 
decomposição. 

 Elaborar dinâmicas que ilustrem as 
consequências ecológicas para um 
ecossistema que teve interrompida a 
ciclagem de nutrientes. 

 Levantar percepções da comunidade 
acerca dos micro-organismos e da 
sua importância para a vida na Terra. 

 Investigar se há algum ambiente ou 
ser vivo, no planeta Terra, que não é 
povoado por e/ou não interage com 
os micro-organismos. 

 Fluxo de energia nos ecossistemas, 

 Ciclo da matéria nos ecossistemas: 

matéria orgânica - decompositores - 

matéria inorgânica - produtores - 

matéria orgânica, 

 Fluxo de Energia e matéria 

unidirecional em cada nível trófico; 

liberação de energia e 

disponibilização de matéria (orgânica 

e inorgânica), 

 Processo de decomposição de seres 

vivos (Fungos e bactérias - agentes 

decompositores) 

 Introdução aos micro-organismos 

 Produção de penicilina a partir de 

fungos 

 Doenças causadas por vírus, 

bactérias, fungos e protozoário. 

 Data show 
 Livro didático 
 Quadro branco 
 Pincel 

 

 Tinta 
 Papel reciclável 
 Papelão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 dias 
letivos 



4 

 

 

 

 

 

 
 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
Didáticos 

Cronograma 

 

 

 

 

 

4º 

Bimestre 

 Observar as posições do nascente e do 

poente do Sol e identificar os pontos 

cardeais Leste-Oeste e Norte-Sul. 

 Conhecer e saber fazer o uso de 

bússolas e aplicativos mobile de GPS 

para identificar os pontos cardeais. 

 Identificar os pontos cardeais a partir de 

observações e registros de diferentes 

posições relativas do Sol. 

 .Localizar as posições relativas da 

escola, da cidade e do DF utilizando 

cartas e mapas. 

 Saber utilizar simulações dos 

movimentos de rotação e translação da 

Terra e da inclinação de seu eixo 

imaginário na compreensão das 

estações do ano. 

 Pontos cardeais 

 Instrumentos de orientação e 

localização: Bússola e GPS 

 Movimentos cíclicos do Sol e da Lua: 

fases da Lua (movimento de rotação e 

translação da Terra. 

  Registro do tempo e a organização 

da vida 

 Calendários e anos bissextos 

 Estações do ano 

 

 Data show 
 Livro didático 
 Quadro branco 
 Pincel 

Material 
concreto 

 

 

 

 

 

 

50 dias 
letivos 



1 

 

 

Componente Curricular: Artes -  4º ano A 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1º 

Bimestre 

 

 Conhecer fundamentos da linguagem 

visual e aplicar seus princípios em 

criação de trabalhos artísticos variados. 

 Expressividade por meio de temas que 

contextualizem a ação criadora. 

 Pesquisar e exercitar as diferentes 

características das cores e elaborar 

novos parâmetros. 

 Perceber diferentes elementos que 

compreendem o som. 

 Ouvir e apreciar vários ritmos. 

 Conhecer as características de ritmo, 

melodia e harmonia em diversas 

músicas. 

 Cores primárias, secundárias e 

terciárias. 

 Cores frias e quentes e suas 

representações na natureza e as 

reproduzidas pelo homem. 

 Música - Estilo/ gêneros musicais 

 Noções de ritmo, melodia  e harmonia 

 Confecção de instrumentos musicais 

 História dos principais estilos e 

movimentos da música popular 

brasileira (MPB) 

 Criações musicais, paródias. 

 Noções de plano, volume e espaço 

bi e tridimensional. 

 Quadro branco 
 Pincel 
 Som 
 Livros didáticos 
 Atividades: 

impressas 

 Data Show - 

para 

reproduzir: 

vídeos e slide 

 EVA 

 Lápis de cor 

 giz de cera 

 Durex, cola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 dias 

letivos 



2 

 

 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 

Didáticos 

Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 
2º 

Bimestre 

 Pesquisar e conhecer as diversas áreas de 

produção e trabalho artístico. 

 Registrar sons de forma alternativa e criativa 

utilizando elementos da natureza 

 Pesquisar estilos e movimentos da música 

popular brasileira e compor canções. 

 Frequentar espaços culturais diversos, 

conhecendo aspectos e formas importantes 

na formação do espectador. 

 Valorizar o patrimônio cultural, material e 

imaterial, de culturas diversas, em especial a 

brasileira. 

 Arte para unir pessoas: Carnaval no 

Brasil. 

 Técnicas artísticas utilizando 

variados instrumentos, materiais e 

meios tecnológicos (fotografias, 

aplicativos, vídeos etc.). 

 Arte como manifestação da cultura 

e identidade de uma região (arte 

produzida no Distrito Federal). 

 Desenho de observação e 

imaginação sobre a cidade 

 Quadro branco 
 Pincel 
 Livros didáticos 

e de literatura 
infantil 

 Atividades: 

impressas 

 Cartolina 

 EVA 

 Lápis de cor 

 giz de cera 

 Durex, cola 

 Passeios à 

espaços 

públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50 dias 

letivos 



3 

 

 

 
 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 

Didáticos 

Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3º Bimestre 

 Estudar manifestações artísticas e 

artesanais produzidas no Brasil e 

relacionar as influências regionais. 

 Apreciar obras artísticas locais com 

criticidade. Observando fundamentos 

visuais e estabelecendo conceitos e 

significados propostos pelo artista. 

 Criar textos dramáticos e produzir 

atividades cênicas por meio de diferentes 

linguagens. 

 
 Investigar e elaborar trabalhos em arte 

sobre a diversidade cultural brasileira e 

folclore com atividades lúdicas 

 Estudo do artesanato regional, com 

ênfase no nacional. 

 Arte no Brasil e seus Artistas 

regionais: Desenho urbanístico de 

Lúcio Costa, monumentos de 

Oscar Niemeyer. 

 Criação livre de desenhos, pinturas, 

esculturas, colagens, mosaicos, 

cinema, vídeo. 

 Arte como manifestação da cultura 

e identidade de um povo 

 Apreciação de obras artísticas em 

períodos e movimentos 

diferenciados 

 Manifestações folclóricas 

populares 

 Quadro branco 
 Pincel 
 Livros didáticos 

 Atividades: 

impressas 

 EVA 

 Jornal, revistas 

 Lápis de cor 

 giz de cera 

 Durex, cola 

 Computador e 

data show 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 dias 

letivos 



1 

 

 

 

 
 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 

Didáticos 

Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 
4º 

 

 
Bimestre 

 Perceber diversos ritmos encontrados em 

cantigas de roda, marchinhas, marchas, 

samba, rock, valsa, bailão, indígena e 

africana. 

 Analisar imagens de obras de arte 

tradicionais e contemporâneas 

brasileiras com temas, contextos e 

pensamentos, reconhecendo a 

diversidade cultural presente nas 

manifestações artísticas para ampliar o 

repertório cultural. 

 Frequentar espaços culturais diversos. 

 Identificar o processo de construção das 

produções realizadas individual ou 

coletivamente. 

 Produção de desenho, pintura, 

colagem, modelagem, 

construção, a partir de temas, 

contextos, objetos e imagens. 

 Manifestações folclóricas, 

populares retratadas em 

diferentes imagens. 

 Técnicas artísticas variadas com 

instrumentos e materiais 

diversificados. 

 Obras artísticas em períodos e 

movimentos distintos. 

 Quadro 

 pincel 

 Som 

 Computador 

 Data show 

 Palitos, 

galhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 dias 

letivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

PLANEJAMENTO ANUAL  

Componente Curricular: Geografia - 4º ano A 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 
Bimestre 

 

 

• Relacionar as características socioculturais e 
territorialidades de grupos de diferentes origens, no 
campo e na cidade, compreendendo a importância 
de valorizar a cultura, as diversidades e diferenças, 
identificando as contribuições para a cultura local. 

 

• Realidade das diferentes 
comunidades (urbana, do campo, 
quilombolas, indígenas e outras). 
Territórios existentes no DF e no 
Brasil: terras indígenas com ênfase 
no Santuário dos Pajés (Povo 
Tapuia-Fulniô) e comunidades 
remanescentes de quilombos com 
ênfase na comunidade do Quilombo 
Mesquita na Cidade Ocidental, 
entre outros; > Território e 
diversidade cultural; 

>Relação campo e cidade. 
 

 

 

 

 

 

 
. 

 

 Data show 
 Livro didático 
 Quadro 
 Pesquisas 

direcionadas 
no laboratório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 dias 
letivos 



3 

 

 

 

Bimestre  Objetivos Conteúdos Recursos 
Didáticos 

Cronograma 

     

  

 

• Utilizar procedimentos básicos de observação, 
descrição, registro, comparação, análise e síntese 
na coleta e tratamento da informação, seja por 
meio de fontes escritas ou imagéticas. 

 

 Ocupação do solo: RA, 

condomínios, ocupações não 

regularizadas, causas e 

consequências; 

 

 
 Data show 

 Livro didático 

 Quadro 

 Pesquisas 

direcionadas 

no laboratório 

 

 

2º 
Bimestre 

 
 Questões da Infraestrutura: 

saneamento básico, 

mobilidade etc. 

 
50 dias 
letivos 

  
• Casa, educação, saúde, 

 

  transporte, serviços, indústria,  

  agropecuária, comunicação  

  etc.  



4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Bimestre 

 

 

• Perceber as relações de interdependência 
entre a cidade e o campo, comparando os 
diferentes modos de vida desses grupos 
sociais; 

 

• Compreender a formação espacial das 
regiões administrativas do DF; 

 

• Analisar os aspectos da ocupação, as 
condições de moradia e o índice de 
qualidade de vida das Regiões 
Administrativas do DF. 

 

 
 Planejamento do DF: 

construção processos 

migratórios. Crescimento 

demográfico. Regiões 

Administrativas e a RIDE. 

Etapas de ocupação no DF – 

semelhanças, permanências e 

mudanças. Formas de 

organização dos poderes: papel 

do executivo, dolegislativo, do 

judiciário e da sociedade civil; 

 População total do DF e sua 

distribuição, fluxos migratórios. 

Modos de vida nas regiões 

administrativas do DF. 

Principais atividades 

econômicas e produtivas. 

Espaços de memória, cultura, 

lazer e patrimônio 

 

 

 Data show 

 Livro didático 

 Quadro 

 Pesquisas 

direcionadas 

no laboratório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 dias 
letivos 



5 

 

 

 

 
 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
Didáticos 

Cronograma 

 

 

 

 

 

4º 

Bimestre 

 

 
• Identificar o papel da sociedade na 

transformação do espaço geográfico, 

conhecendo as manifestações cotidianas 

naturais e as produzidas pelas sociedades na 

modificação das paisagens. 

 

 Características das paisagens 

naturais e antrópicas no 

ambiente em que vive, a ação 

humana na conservação ou 

degradação. Relevo (áreas 

altas, baixas, planas e 

elevações); águas (rios, lagos, 

mares, lagoas, canais e baías); 

vegetação (natural e 

introduzida); clima e tempo 

(temperatura, chuvas, vento e 

umidade) 

 Necessidades básicas e a 

condição dos serviços 

prestados. Atividades 

econômicas, produtivas e 

desenvolvimento sustentável 

do DF: agricultura, indústria, 

transporte, comércio, serviços 

e turismo 

 
 

 Data show 

 Livro didático 

 Quadro 

 Pesquisas 

direcionadas 

no laboratório 

 

 

 

 

 

 

50 dias 
letivos 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas 

Centro de Ensino Fundamental 101 

                         Planejamento Anual História – 4º ano  

1 

 

 

 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos Cronograma 

  

 Reconhecer a história como resultada da ação do 
ser humano no tempo e no espaço, com base na 
identificação de mudanças e permanências ao 
longo do tempo. 

 

 Conhecer as mudanças e permanências ao 
longo do tempo, discutindo os sentidos dos 
grandes marcos da história da humanidade 
(nomadismo, desenvolvimento da agricultura e 
do pastoreio, criação da indústria etc.), 

 Migrações como uma característica humana: 
trajetórias dos grupos humanos e a formação 
do Distrito Federal; 

 

 A ação das pessoas, grupos sociais e 
comunidades no tempo e no espaço: 
nomadismo, agricultura, escrita, 
navegações, indústria, entre outras. 

 

1º 
Bimestre 

   

   50 dias 
letivos 
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                         Planejamento Anual História – 4º ano  

2 

 

 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 
Bimestre 

 

 Analisaras motivações dos processos 
migratórios em diferentes tempos e espaços e 
avaliar o papel desempenhado pela migração 
nas regiões de destino; 

 

 Analisar diferentes fluxos populacionais e suas 
contribuições para a formação da sociedade 
brasileira; 

 

 Verificar na sociedade em que vive, a existência 
ou não de mudanças associadas à migração 
(interna e internacional). 

 Os processos migratórios para a formação 
do Brasil: os grupos indígenas, seu 
deslocamento e sua reorganização 
territorial, a presença portuguesa, a 
diáspora forçada dos africanos, os 
processos de escravização. 

 A culturação, inculturação e 
interculturalidade; 

 

 Os processos migratórios do final do século 
XIX e início do século XX no Brasil; 

 

 As dinâmicas internas de migração no 
Brasil a partir dos anos 1960. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 dias 
letivos 
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                         Planejamento Anual História – 4º ano  

3 

 

 

 
 

Bimestre Objetivos Conteúdos Cronograma 

  

 

 Identificar atores que contribuíram com a 
idealização de Brasília por meio de várias 
linguagens, principalmente aqueles 
invisibilizados pela historiografia, 
utilizando referências fílmicas, literárias e 
outras disponíveis em vários acervos de 
museus no DF. 

 

 Antigas capitais, Missão Cruls,ahistória de JK, 
os idealizadores de Brasília (Lúcio Costa e 
Niemeyer), os candangos. Povos indígenas que 
migraram para a região e ajudaram na 
construção como os Tapuias-Fulniôs, os Cariri- 
Xocóe os Xikrin; 

 

  

 A vida dos sujeitos no DF: economia, hábitos, 
costumes, religiões, organização social, modos 
de viver, convivência; 

 
 

50 dias 
letivos 

3º Bimestre   Fluxo migratório para o DF, características dos 
povos que migraram para o DF. 

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas 

Centro de Ensino Fundamental 101 

                         Planejamento Anual História – 4º ano  

4 

 

 

 

 
 

Bimestre Objetivos Conteúdos Cronograma 

 

 

 

 

 

4º 

 

 Identificar as transformações ocorridas na 
cidade ao longo do tempo e discutir suas 
interferências nos modos de vida de seus 
habitantes, tomando como ponto de partida 
o presente. 

 

 Os processos migratórios do final do século XIX 
e início do século XX no Brasil; 

 

 As dinâmicas internas de migração no Brasil a 
partir dos anos 1960; 

 

 

 

 

 

 

50 dias letivos 

Bimestre  Descrever as transformações ocorridas nos 
meios de comunicação (cultura oral, 
imprensa, rádio, televisão, cinema, Internet 
e demais tecnologias digitais de informação 
e comunicação) e discutir seus significados 
para os diferentes grupos ou estratos 
sociais. 

 O passado e o presente: a noção de permanência 
e as lentas transformações sociais e culturais; 

 

 O mundo da tecnologia: a integração de pessoas 
e as exclusões sociais e culturais. 

 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas 

Centro de Ensino Fundamental 101 

1 

 

 

 

PLANEJAMENTO ANUAL  

Componente Curricular: Matemática - 4º ano A 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 
Bimestre 

 

 Ler, escrever e ordenar números 
naturais até a ordem de dezenas de 
milhar, reconhecendo as 
propriedades do sistema de 
numeração decimal realizando 
operações por meio de situações- 
problema. 

 Ampliar procedimentos operatórios 
de adição, subtração, multiplicação 
e divisão dos números naturais, por 
meio de situações-problema. 

 Medir, comparar e estimar área de 
figuras planas desenhadas em 
malha quadriculada, pela contagem 
dos quadradinhos ou de metades 
de quadradinho, reconhecendo que 
duas figuras com formatos 
diferentes podem ter a mesma 
medida de área. 

 

 Sistemas de numeração – História dos 
números, 

 Numeração decimal até 9.999, 

 Números e suas ordens-Unidades, 
dezenas e centena de milhar; 

 Geometria – Sólidos geométricos, 
regiões planas, polígonos, ângulos, 

 Elaboração e resolução de problemas 
envolvendo diferentes significados da 
subtração e da adição, adição de 
parcelas iguais, configuração 
retangular, proporcionalidade, partilha 
e medida. 

 Adição e subtração com números 

Naturais. 

 

 Quadro, 
 pincel 
 Livro didático- 

unidades: 1 e 2 
 Atividades 

impressas 
 Material 

(concreto) 
 Fita métrica 
 Régua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 dias 
letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
Didáticos 

Cronograma 

 
 

 

 
 

 

 
 

2º 
Bimestre 

 Construir relógio analógico para 
registro, leitura e interpretação de horas 
e minutos. 

 Resolver situações-problema 
envolvendo transformações entre as 
principais unidades de tempo: dia/mês; 
dia/semana; mês/ano; horas/dias. 

 Ler e registrar medidas e intervalos de 
tempo em horas, minutos e segundos 
em situações relacionadas ao seu 
cotidiano. 

 Reconhecer temperatura como 
grandeza e o grau Celsius como 
unidade de medida a ela associada e 
utilizá-lo em comparações de 
temperaturas em diferentes regiões do 
Brasil ou no exterior. 

 Calcular o perímetro e a área de figuras
planas: triângulos; quadriláteros 
(quadrado, retângulo, losango, 
paralelogramo e trapézio) a partir de 
situações-problema, utilizando a malha 
quadriculada ou 
material concreto. 

 Medidas de massa, capacidade, tempo 

e temperatura: estimativas, utilização 

de instrumentos de medida e de 

unidades de medida convencionais 

mais usuais (lata de óleo, punhado, 

entre outros). Situações-problema 

envolvendo transformações entre as 

principais unidades de tempo: dia/mês; 

dia/semana; mês/ano; horas/dias. 

 Medidas de comprimento: Identificação e 
utilização dos principais instrumentos 
de medidas presentes no contexto 
sociocultural e unidades padronizadas 
de medidas de comprimento. 

 Medidas de área, cálculo do perímetro 

de figuras planas e não planas, 

(unidades padronizadas de medidas) 

de área. 

 Latas 
 Saco de 

alimentos 
 Fita métrica 
 Calendário 
 Quadro 
 Pincel 
 Livro Didático: 

capítulos: 3,4 
e 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 dias 
letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
Didáticos 

Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Bimestre 

 

 Ampliar procedimentos operatórios 
de adição, subtração, multiplicação 
e divisão dos números naturais, por 
meio de situações-problema. 

 Resolver e elaborar situações- 
problema de divisão cujo divisor 
tenha no máximo dois algarismos, 
envolvendo os significados de 
partilha e de medida, utilizando 
estratégias diversas. 

 Utilizar as relações entre 
multiplicação e divisão, para ampliar 
as estratégias de cálculo. 

 Multiplicação com números naturais: 

(10, 100 e 1000), cálculo mental, 

cálculo aproximado, estimativa, uso de 

calculadora, socialização de 

estratégias de conferência. 

 Algoritmos da Multiplicação: dois 

fatores com mais de 1 algarismo. 

 Elaboração e resolução de problemas 

envolvendo diferentes significados da 

multiplicação. 

 Divisão com números naturais: 

divisão exata e não exata. Adição de 

parcelas iguais, configuração 

retangular, proporcionalidade, 

partilha e medida. 

 

 Quadro, 
 pincel 
 Livro didático- 

unidades: 5 e 6 
 Atividades 

impressas 
 Material 

(concreto) 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 dias 
letivos 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
Didáticos 

Cronograma 

 

 

 

 

 

4º 

Bimestre 

 
 Utilizar as propriedades das operações 

para desenvolver estratégias de 
cálculo. 

 Resolver e elaborar problemas que 
envolvam situações de compra e venda 
e formas de pagamento, utilizando 
termos como troco e desconto, 
enfatizando o consumo ético, 
consciente e responsável. 

 Compreender o sistema de numeração 
decimal e desenvolver estratégias de 
cálculo. 

 

 Frações: relação de equivalência entre 
frações, relação de ordem entre 
frações de mesmo denominador ou 
mesmo numerador. 

 Decimais: representação de diferentes 
formas reconhecendo o procedimento 
da complementação das casas 
decimais. Associação da 
representação de um número decimal 
a uma fração, em  especial:   ½  = 0,5; 
¼ = 0,25; ¾ = 0,75; 1/10 = 0,1; 1/100 
= 0,01 sempre em contextos ligados a 
medidas e grandezas 

 Porcentagem. 

 Sistema monetário: interpretação e 
resolução de problemas. 

 Quadro 
 Pincel 
 Atividades 

impressas 
 Material 

concreto 
 Livro didático 

unidade 8. 

 

 

 

 

 

 

50 dias 
letivos 
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PLANEJAMENTO ANUAL 

Componente Curricular: Matemática - 4º ano  

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos didáticos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 
Bimestre 

 

 Ler, escrever e ordenar números 
naturais até a ordem de dezenas de 
milhar, reconhecendo as 
propriedades do sistema de 
numeração decimal realizando 
operações por meio de situações- 
problema. 

 Ampliar procedimentos operatórios 
de adição, subtração, multiplicação 
e divisão dos números naturais, por 
meio de situações-problema. 

 Medir, comparar e estimar área de 
figuras planas desenhadas em 
malha quadriculada, pela contagem 
dos quadradinhos ou de metades 
de quadradinho, reconhecendo que 
duas figuras com formatos 
diferentes podem ter a mesma 
medida de área. 

 

 Sistemas de numeração – História dos 
números, 

 Numeração decimal até 9.999, 

 Números e suas ordens-Unidades, 
dezenas e centena de milhar; 

 Geometria – Sólidos geométricos, 
regiões planas, polígonos, ângulos, 

 Elaboração e resolução de problemas 
envolvendo diferentes significados da 
subtração e da adição, adição de 
parcelas iguais, configuração 
retangular, proporcionalidade, partilha 
e medida. 

 Adição e subtração com números 

Naturais. 

 

 Quadro, 
 pincel 
 Livro didático- 

unidades: 1 e 2 
 Atividades 

impressas 
 Material 

(concreto) 
 Fita métrica 
 Régua 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
Didáticos 

Cronograma 

 
 

 

 
 

 

 
 

2º 
Bimestre 

 Construir relógio analógico para 
registro, leitura e interpretação de horas 
e minutos. 

 Resolver situações-problema 
envolvendo transformações entre as 
principais unidades de tempo: dia/mês; 
dia/semana; mês/ano; horas/dias. 

 Ler e registrar medidas e intervalos de 
tempo em horas, minutos e segundos 
em situações relacionadas ao seu 
cotidiano. 

 Reconhecer temperatura como 
grandeza e o grau Celsius como 
unidade de medida a ela associada e 
utilizá-lo em comparações de 
temperaturas em diferentes regiões do 
Brasil ou no exterior. 

 Calcular o perímetro e a área de figuras
planas: triângulos; quadriláteros 
(quadrado, retângulo, losango, 
paralelogramo e trapézio) a partir de 
situações-problema, utilizando a malha 
quadriculada ou 
material concreto. 

 Medidas de massa, capacidade, tempo 

e temperatura: estimativas, utilização 

de instrumentos de medida e de 

unidades de medida convencionais 

mais usuais (lata de óleo, punhado, 

entre outros). Situações-problema 

envolvendo transformações entre as 

principais unidades de tempo: dia/mês; 

dia/semana; mês/ano; horas/dias. 

 Medidas de comprimento: Identificação e 
utilização dos principais instrumentos 
de medidas presentes no contexto 
sociocultural e unidades padronizadas 
de medidas de comprimento. 

 Medidas de área, cálculo do perímetro 

de figuras planas e não planas, 

(unidades padronizadas de medidas) 

de área. 

 Latas 
 Saco de 

alimentos 
 Fita métrica 
 Calendário 
 Quadro 
 Pincel 
 Livro Didático: 

capítulos: 3,4 
e 8. 
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letivos 



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 
Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas 

Centro de Ensino Fundamental 101 

3 

 

 

 

 

 
 

Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
Didáticos 

Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Bimestre 

 

 Ampliar procedimentos operatórios 
de adição, subtração, multiplicação 
e divisão dos números naturais, por 
meio de situações-problema. 

 Resolver e elaborar situações- 
problema de divisão cujo divisor 
tenha no máximo dois algarismos, 
envolvendo os significados de 
partilha e de medida, utilizando 
estratégias diversas. 

 Utilizar as relações entre 
multiplicação e divisão, para ampliar 
as estratégias de cálculo. 

 Multiplicação com números naturais: 

(10, 100 e 1000), cálculo mental, 

cálculo aproximado, estimativa, uso de 

calculadora, socialização de 

estratégias de conferência. 

 Algoritmos da Multiplicação: dois 

fatores com mais de 1 algarismo. 

 Elaboração e resolução de problemas 

envolvendo diferentes significados da 

multiplicação. 

 Divisão com números naturais: 

divisão exata e não exata. Adição de 

parcelas iguais, configuração 

retangular, proporcionalidade, 

partilha e medida. 

 

 Quadro, 
 pincel 
 Livro didático- 

unidades: 5 e 6 
 Atividades 

impressas 
 Material 

(concreto) 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Recursos 
Didáticos 

Cronograma 

 

 

 

 

 

4º 

Bimestre 

 
 Utilizar as propriedades das operações 

para desenvolver estratégias de 
cálculo. 

 Resolver e elaborar problemas que 
envolvam situações de compra e venda 
e formas de pagamento, utilizando 
termos como troco e desconto, 
enfatizando o consumo ético, 
consciente e responsável. 

 Compreender o sistema de numeração 
decimal e desenvolver estratégias de 
cálculo. 

 

 Frações: relação de equivalência entre 
frações, relação de ordem entre 
frações de mesmo denominador ou 
mesmo numerador. 

 Decimais: representação de diferentes 
formas reconhecendo o procedimento 
da complementação das casas 
decimais. Associação da 
representação de um número decimal 
a uma fração, em  especial:   ½  = 0,5; 
¼ = 0,25; ¾ = 0,75; 1/10 = 0,1; 1/100 
= 0,01 sempre em contextos ligados a 
medidas e grandezas 

 Porcentagem. 

 Sistema monetário: interpretação e 
resolução de problemas. 

 Quadro 
 Pincel 
 Atividades 

impressas 
 Material 

concreto 
 Livro didático 

unidade 8. 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º 
Bimestre 

 

 Ler com fluência e compreensão diversos gêneros 
textuais; 

 Selecionar informações do texto considerando o 
tema central; 

 Antecipar informações sobre assuntos durante a 
leitura do texto; 

 Selecionar informações significativas ou relevantes 
para a compreensão do texto lido; 

 Utilizar a língua escrita como meio de informação e 
de transmissão de cultura; 

 Reconhecer elementos ortográficos; 

 Consultar dicionários enciclopédias e gramáticas 
sempre que necessário, em momentos de leitura 
e escrita ampliando seus conhecimentos; 

 Destacar no texto, elementos linguísticos, 

verificando a validade de hipóteses levantadas. 

Leitura e produção escrita e Oral 

 Textos: Verbal (escrita), não verbal (imagem) 
e multimodal (escrita e imagem); 

 Conto, Letras de músicas, fábulas 
tradicionais e modernas; contos de suspense; 
conto popular; lendas, mitos e crônica – 
análise de mecanismos de coesão e 
coerência, reconto oral e produção escrita. 

 Livros e obras infantis: Clássicos da 
Literatura Infantil 

Conhecimentos linguísticos 

 Alfabeto – revisão (letras maiúsculas e 
minúsculas), ordem alfabética; 

 Uso Letras maiúsculas nos Substantivos 
próprios; 

 Revisão - uso do M e N – no final de sílaba 

(bombom, ponte); NH (galinha); usando o 
til (maçã, anão); contiguidade (cama, 
dama); uso do “m” antes de “p” e “b” 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º 
Bimestre 

 Adequar seu discurso às diferentes situações de 
comunicação oral, considerando o contexto e os 
interlocutores; 

 Escrever textos em diferentes, gêneros de 
acordo com a finalidade da situação 
comunicativa: convidar (gênero-convite), 
informar (gêneros- cartaz, bilhete, notícia, etc.) ; 

  Reconhecer as características das classes 
gramaticais: substantivo e adjetivo; 

 Desenvolver autonomia para revisar o próprio 
texto durante e depois do processo da escrita; 

 Usar a variedade linguística apropriada à 
situação de produção de texto, fazendo 
escolhas adequadas quanto a vocabulário e 
gramática. 

Leitura, produção e escrita oral: 

 Transcrição de diálogos/pontuação; 

 Criação de manchetes para noticias. 

 Gêneros textuais – Poema, poesia, 

parlendas, trovinhas, trava-língua, 

adivinhação, piadas e cantigas 

(exploração, memorização e produção oral) 

e textos descritivos; 

 Pontuação, paragrafação, ortografia, 

concordância nominal e verbal no texto. 

Conhecimentos linguísticos: 

 Dígrafos: “nh” e “ch” 

 Redução de ditongos (poço/ pouco; 
pexe/peixe) 

 Sufixo “oso”(adjetivos) e “eiro” – 
fama=famoso, leite=leiteiro 

 Substantivos (apresentação do conceito, 

em situações contextuais) 

 Adjetivos (apresentação do conceito, em 
situações contextuais) 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3º Bimestre 

 

 Desenvolver autonomia para revisar o 
próprio texto durante e depois do 
processo de escrita; 

  Consultar dicionários enciclopédias e 
gramáticas sempre que necessário, em 
momentos de leitura e escrita 
ampliando seus conhecimentos, 

 Ler diversos textos literários, 
identificando o uso dos mesmos em 
contextos variados; 

  Reconhecer diferenças entre 
organização de textos em estrofes / 
versos e em prosa com uso de 
parágrafos; 

 Aplicar vocabulário específico ao 
gênero textual produzido; 

 Analisar elementos da frase. 

Gêneros de tradição oral: 

Textos narrativos 

 Historias em quadrinhos e Tirinhas 

 Literatura de Cordel 

 Revisão e reescrita de textos. 

 Dramatizações (anuncio publicitário e 

propaganda) 

 Textos de divulgação científica: resumo a 

partir de esquemas 

 
 

Conhecimentos linguísticos: 

 Sons do X 

 Acentuação das palavras - classificação 
quanto à tonicidade (oxítona, paroxítona e 
proparoxítona), com foco em acentuação de 
palavras conhecidas, 

 Pronomes: pessoais, reto e obliquo. 

 R no final das palavras - revisão: (cantar, 
dançar), S (plural), U (desinência de pretérito) 

 Concordância nominal: gênero e numero. 
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Bimestre Objetivos Conteúdos Cronograma 

 

 

 

 

 

4º 

Bimestre 

 
 Refletir, revisar e reescrever textos 

produzidos considerando um ou mais 
aspectos (organização em parágrafos, 
sequência lógica de ideias, coerência e 
coesão, pontuação, escrita correta das 
palavras, etc) 

 Escrever corretamente as palavras e 
segmentação correta de frases e textos; 

 Escrever de textos observando os 
aspectos – legibilidade, finalidade, 
acentuação, gramaticas e de 
concordância; 

 Concordância nominal em situações 
contextuais: relações de gênero e 
número necessárias para 
aperfeiçoamento do texto; 

  Concordância verbal em situações 
contextuais: utilização de sujeito e verbo 
visando aperfeiçoamento do texto; 

 

Gêneros de tradição oral: 

 Textos informativos e expositivos; 

 Crônicas, reportagens, jornais; 

 Biografia e obras de autores; 

 Elementos que compõem a apresentação de 
diversos gêneros e seu contexto de produção 
(autor, interlocutor, situação de interação, 
suporte e circulação); 

  Leitura textual, contextual, inferencial e 
intertextual. 

Conhecimentos linguísticos: 

 Concordância verbal e nominal, 

 Verbo - conceito, em situações contextuais, 

  Verbo - (pretérito perfeito)– em texto com 
lacunas 

 Verbo – (tempo verbais AM e ÃO), conjugação, 
pessoa, número e tempos verbais e gerúndio: 

desinências do gerúndio (falano/falando) e entre 
as nasais “am” (passado) e “ão” (futuro) 

 Pronomes pessoais (reto, oblíquo) – uso do 
pronome no texto, realçando seus efeitos na 
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  coesão.  
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PLANEJAMENTO ANUAL 

Componente Curricular: Matemática-   5º ano 

Bimestre Objetivos Conteúdos 
Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 
 
 
 
 
1º 

Bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ler, escrever e ordenar números 

naturais até a ordem das centenas 

de milhar com compreensão das 

principais características do sistema 

de numeração decimal. 
 

 Interpretar dados estatísticos 

apresentados em textos, tabelas e 

gráficos. 
 

 Reconhecer, nomear e comparar 

polígonos, considerando lados, 

vértices e ângulos, e desenhá-los, 

utilizando material de desenho ou 

tecnologias digitais. 
 

 Utilizar e compreender diferentes 

representações para a localização 

de objetos no plano, como mapas, 

células em planilhas eletrônicas e 

coordenadas geográficas, a fim de 

desenvolver as primeiras noções de 

coordenadas cartesianas. 

 Sistema de numeração decimal: leitura, 
escrita e ordenação de números 
naturais (de até seis ordens) 

 
 Leitura, coleta, classificação, 

interpretação e representação de dados 
em tabelas de dupla entrada, gráfico de 
colunas agrupadas, gráficos pictóricos 
e gráfico de linhas.. 

. 
 Figuras geométricas espaciais: 

reconhecimento, representações, 
planificações e características. 

 
 .Plano cartesiano: coordenadas 

cartesianas (1º quadrante) e 
representação de deslocamentos no 
plano cartesiano. 

 
 Figuras geométricas planas: 

características, representações e 
ângulos. 

 

 Data show 

 Livro 

didático 

 Quadro 

branco 

 Pincel 

 Material 

concreto 

 cartolina 

 50 dias letivos 



 

 

 Identificar semelhanças e diferenças 
entre poliedros (prismas, pirâmides e 
outros), reconhecendo os seus 
elementos semelhantes e diferentes 
arestas. 

 

 Realizar operações utilizando a 

compreensão de valores monetários: 

preços, trocos, orçamentos e 

prestações. 

 Situações-problema envolvendo as 
quatro operações e o Sistema 
Monetário Brasileiro - explorando a 
diversidade de procedimentos e de 
registros. 

     
Bimestre 

Objetivos Conteúdos 
Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 
 
 
 
 
2º 

Bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Resolver e elaborar problemas de 

adição e subtração com números 

naturais e com números racionais, 

cuja representação decimal seja 

finita. 

 
 Concluir, por meio de 

investigações, que uma igualdade 
não se altera ao adicionar, subtrair, 
multiplicar ou dividir seus dois 
membros por um mesmo número, 
para construir a noção de 
equivalência. 

 
 Resolver e elaborar problemas 

envolvendo medidas das 
grandezas comprimento, área, 
massa, tempo, temperatura e 
capacidade. 

 
 Resolver e elaborar problemas de 

multiplicação e divisão com 
números naturais e com números 

 
 Problemas: adição e subtração de 

números naturais e números racionais 
cuja representação decimal é finita. 

 
 
 
 Propriedades da igualdade e noção de 

equivalência. 
 
 
 
 
 Medidas de comprimento, área, 

massa, tempo, temperatura e 
capacidade. 

 
 
 Problemas: multiplicação e divisão de 

números racionais cuja representação 
decimal é finita por números naturais. 

 
 

 Problemas de contagem. 

 Data show 

 Livro 

didático 

 Quadro 

branco 

 Pincel 

 Material 

concreto 

 50 dias letivos 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2º 
Bimestre 

racionais cuja representação 
decimal é finita. 

 
 Resolver e elaborar problemas 

simples de contagem envolvendo o 
princípio multiplicativo. 

 
 

 Resolver problemas que envolvam 
variação de proporcionalidade 
direta entre duas grandezas, para 
associar a quantidade de um 
produto ao valor a pagar, alterar as 
quantidades de ingredientes de 
receitas, ampliar ou reduzir escala 
em mapas, entre outros. 

 
 Resolver e elaborar problemas cuja 

conversão em sentença 
matemática seja uma igualdade 
com uma operação em que um dos 
termos é desconhecido. 

 
 
 
 Resolver problemas envolvendo a 

partilha de uma quantidade em 
duas partes desiguais, tais como 
dividir uma quantidade em duas 
partes, de modo que uma seja o 
dobro da outra, com compreensão 
da ideia de razão entre as partes e 
delas com o todo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 Grandezas diretamente proporcionais. 

Problemas envolvendo a partição de 
um todo em duas partes 
proporcionais. 

 
 
 

 
 

 Propriedades da igualdade e noção de 

equivalência. 
 
 
 
 
 
 Problemas envolvendo a partição de 

um todo em duas partes 
proporcionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Bimestre Objetivos Conteúdos 
Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 
 
 
 

 
 
3º 

Bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º 

 
  Identificar e representar frações 

(menores e maiores que a 
unidade), associando-as ao 
resultado de uma divisão ou à ideia 
de parte de um todo, utilizando a 
reta numérica como recurso 

 

 
 
  Identificar frações equivalentes. 

Comparar e ordenar números 
racionais positivos (representações 
fracionária e decimal), 
relacionandoos a pontos na reta 
numérica. 
 

 
 

 Associar as representações 10%, 
25%, 50%, 75% e 100% 
respectivamente à décima parte, 
quarta parte, metade, três 
quartos e um inteiro, para calcular 
porcentagens. 

 

  Determinar a probabilidade de 
ocorrência de um resultado em 
eventos aleatórios, 
reconhecendo características de 

 
 
 Representação fracionária dos 

números racionais: reconhecimento, 
significados, leitura e representação 
na reta numérica. 

 
 
 
 Comparação e ordenação de números 

racionais na representação decimal e 
na fracionária utilizando a noção de 
equivalência.  

 
 
 
 Fração de quantidade para cálculo de 

porcentagem simples (10%; 25%; 
50%; 75%) 

 
 
 
 
 
 Cálculo de probabilidade de eventos 

equiprováveis. 
 
 
 

 Data show 

 Livro 

didático 

 Quadro 

branco 

 Pincel 

 Material 

concreto 

 50 dias letivos 



 

 

Bimestre 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

resultados mais prováveis sem 
utilizar frações, usando todos os 
resultados possíveis têm a 
mesma chance de ocorrer 
(equiprováveis). 

 
 

 

 Realizar pesquisa envolvendo 
variáveis categóricas e numéricas, 
organizar dados coletados por meio 
da construção de tabelas, gráficos 
de colunas, barras, setores, 
pictóricos e de linhas. 

 
 
 
 
 

 Representar locais, espaços e 
edificações por meio de 
maquetes utilizando poliedros, 
esferas, cilindros e cones. 

 
 
 
 

  Registrar as temperaturas 
máxima e mínima diárias, em 
locais do seu cotidiano, e elaborar 
gráficos de colunas com as 
variações diárias da temperatura, 
utilizando, inclusive, planilhas 
eletrônicas. 

 
 
 Leitura, coleta, classificação, 

interpretação e representação de 
dados em tabelas de dupla entrada, 
gráfico de colunas agrupadas, gráficos 
pictóricos e gráfico de linhas. 

 

 
 
 
 
 Representação de locais, espaços e 

edificações por meio de maquetes 
utilizando poliedros, esferas, cilindros 
e cones. 

 
 
 
 
 

 Temperaturas máxima e mínima 
diárias, em locais do seu cotidiano 

 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos 
Recursos 
didáticos 

Cronograma 

    Data show  50 dias letivos 



 

 

 
 
 
 
 
4º 

Bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4º 
Bimestre 

 Ler, escrever e ordenar números 
racionais na forma decimal com 
compreensão das principais 
características do sistema de 
numeração decimal, utilizando, 
como recursos, a composição e 
decomposição e a reta numérica. 

 
 Resolver e elaborar problemas de 

adição e subtração com números 
naturais e com números racionais, 
cuja representação decimal seja 
finita. 

 
 Resolver e elaborar problemas de 

multiplicação e divisão com 
números naturais e com números 
racionais cuja representação 
decimal é finita (com multiplicador 
natural e divisor natural e diferente 
de zero).  

 
 Resolver e elaborar problemas 

envolvendo medidas das 
grandezas comprimento, área, 
massa, tempo, temperatura e 
capacidade, recorrendo a 
transformações entre as unidades 
mais usuais em contextos 
socioculturais. 

 
 Concluir, por meio de 

investigações, que figuras de 
perímetros iguais podem ter áreas 
diferentes e que, também, figuras 
que têm a mesma área podem ter 
perímetros diferentes. 

 Números racionais expressos na 
forma decimal e sua representação na 
reta numérica. 

 

 
 

 
 

 Problemas: adição e subtração de 
números naturais e números racionais 
cuja representação decimal é finita. 

 
 
 Problemas: multiplicação e divisão de 

números racionais cuja representação 

decimal é finita por números naturais. 
 

 Medidas de comprimento, área, 
massa, tempo, temperatura e 
capacidade: utilização de unidades 
convencionais e relações entre as 
unidades de medida mais usuais. 

 
 
 
 Áreas e perímetros de figuras 

poligonais: algumas relações. 
 
 
 
 
 
 Noçãodevolume. 

 
 
 
 

 Livro 

didático 

 Quadro 

branco 

 Pincel 

 Material 

concreto 



 

 

 
 Reconhecer volume como 

grandeza associada a sólidos 
geométricos e medir volumes por 
meio de empilhamento de cubos, 
utilizando, preferencialmente, 
objetos concretos. 

 

 

 



 

 

PLANEJAMENTO ANUAL 

Componente Curricular: Geografia   -   5º ano 

Bimestre Objetivos Conteúdos 
Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 
 
 
 
 
1º 

Bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º 

Bimestre 

 Relacionar as questões econômicas, 

políticas, ambientais   e as desigualdades 

sociais em sua localidade e nas regiões 

brasileiras.  

 
 Identificar as desigualdades sociais 

impressas na paisagem e no espaço 

geográfico, em sua localidade.  

 
 Investigar a dinâmica dos principais 

problemas ambientais globais.  

 
 Reconhecer os diversos tipos de poluição, 

discutindo atitudes para a preservação 

ambiental e soluções para superar a 

degradação ambiental. 

 
 Identificar as diversas fontes de energia 

nos processos produtivos.  

 
 Compreender a organização do espaço 

geográfico e o funcionamento da natureza 
em suas manifestações cotidianas. 

 
 
 
 

Referênciais de Localização:  
 Pontos cardeais, direção.  Divisões e 

contornos políticos dos mapas, o 

sistema de cores e legendas; tipos de 

mapas; projeções cartográficas. 

 
Localização espacial: 

 Meios de orientação, direção, 

distância, proporção e escala; 

transformações de paisagens nas 

cidades, comparando-as em épocas 

diferentes. 

 
 Acesso a infraestrutura, hospitais, 

escolas, mobilidade, saneamento 

básico 

 
 Espaços: urbano e rural - suas 

semelhanças e diferenças 

 
 Espaços urbanos: infraestrutura, 

mobilidade, moradia e direito à 

cidade. Órgãos Públicos 

responsáveis. Canais de participação 

social. Organizações não 

governamentais. Organizações 

comunitárias 

 
 Etapas de ocupação das regiões 

brasileiras – semelhanças, 

 Data show 

 Livro 

didático 

 Quadro 

branco 

 Pincel 

 Material 

concreto 

 cartolina 

 50 dias 

letivos 



 

 

permanências e mudanças; 

Realidade das diferentes 

comunidades (urbana, do campo, 

quilombolas, indígenas e outras) 

 
 Divisão Política do Brasil 

 Condicionantes histórico-sociais, 
geográficos, ambientais, econômicos 
e culturais no Brasil, estados, capitais 
e regiões 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos 
Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 
 
 
 
 
2º 

Bimestre 
 
 
 

 
 
 
 
 

2º 
Bimestre 

 
 Relacionar as questões econômicas, 

políticas, ambientais   e as desigualdades 

sociais em sua localidade e nas regiões 

brasileiras.  

 
 Identificar as desigualdades sociais 

impressas na paisagem e no espaço 

geográfico, em sua localidade.  

 
 Investigar a dinâmica dos principais 

problemas ambientais globais.  

 
 Reconhecer os diversos tipos de poluição, 

discutindo atitudes para a preservação 

ambiental e soluções para superar a 

degradação ambiental. 

 
 Identificar as diversas fontes de energia 

nos processos produtivos.  

 

 
 Divisão Política do Brasil 

 Condicionantes histórico-sociais, 
geográficos, ambientais, econômicos 
e culturais no Brasil, estados, capitais 

e regiões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Data show 

 Livro 

didático 

 Quadro 

branco 

 Pincel 

 Material 

concreto 

 50 dias 

letivos 



 

 

 Compreender a organização do espaço 
geográfico e o funcionamento da natureza 
em suas manifestações cotidianas. 

 
 

Bimestre Objetivos Conteúdos 
Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
3º 

Bimestre 
 

 
Aspectos geográficos das regiões 

brasileiras: 
 Reconhecer o papel das tecnologias, 

da informação, da comunicação e dos 
transportes na configuração de 
paisagens urbanas e rurais e na 
estruturação da vida em sociedade. 

 Utilizar a linguagem cartográfica para 
obter informações e adequar na vida 
cotidiana. 

 Representar o território em diferentes 
aspectos por meio de mapas, maquetes 

e desenhos. 

 
 
 

 
Aspectos geográficos das regiões 

brasileiras: 
 relevo, vegetação, hidrografia, clima, 

população 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Data show 

 Livro 

didático 

 Quadro 

branco 

 Pincel 

 Material 

concreto 

 50 dias 

letivos 

Bimestre Objetivos Conteúdos 
Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 
 
 
 
 
4º 

Bimestre 
 
 
 

 
Meio ambiente: 
 Utilizar os mapas como ferramentas de 

análise dos fenômenos geográficos. 

 Identificar problemas que influenciam a 

qualidade de vida da comunidade em 

que vive, diferenciando e associando 

os corresponsáveis por propor e 

 
Meio ambiente: 

 • preservação e degradação. 

Aquecimento global, camada de 

ozônio, chuvas ácidas. Gestão de 

resíduos. Questão dos usos das 

águas. Produção de alimentos  

 
 • Formas de poluição dos cursos de 

água e dos oceanos, mares, rios, 

 Data show 

 Livro 

didático 

 Quadro 

branco 

 Pincel 

 Material 

concreto 

 50 dias 

letivos 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

implementar soluções para questões 

de natureza social 

 

lagos (esgotos, efluentes industriais, 

marés negras etc.).Tipos de poluição 

do ar, sonora, visual. Poluição do solo 

e subsolo 

 
 • Diferentes fontes de energia 

utilizadas na produção industrial, 

agrícola e extrativa e no cotidiano das 

populações. Indústria: suas 

interferências na organização das 

cidades e regiões 

 

 
 
 
 

 

 
              

PLANEJAMENTO ANUAL 

Componente Curricular: Geografia   -   5º ano 

Bimestre Objetivos Conteúdos 
Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 
 
 
 
 
1º 

Bimestre 
 
 
 
 

 Relacionar as questões econômicas, 

políticas, ambientais   e as desigualdades 

sociais em sua localidade e nas regiões 

brasileiras.  

 
 Identificar as desigualdades sociais 

impressas na paisagem e no espaço 

geográfico, em sua localidade.  

 
 Investigar a dinâmica dos principais 

problemas ambientais globais.  

Referênciais de Localização:  
 Pontos cardeais, direção.  Divisões e 

contornos políticos dos mapas, o 

sistema de cores e legendas; tipos 

de mapas; projeções cartográficas. 

 
Localização espacial: 
 Meios de orientação, direção, 

distância, proporção e escala; 

transformações de paisagens nas 

 Data show 

 Livro 

didático 

 Quadro 

branco 

 Pincel 

 Material 

concreto 

 cartolina 

 50 dias 

letivos 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1º 

Bimestre 

 
 Reconhecer os diversos tipos de poluição, 

discutindo atitudes para a preservação 

ambiental e soluções para superar a 

degradação ambiental. 

 
 Identificar as diversas fontes de energia 

nos processos produtivos.  

 
 Compreender a organização do espaço 

geográfico e o funcionamento da natureza 
em suas manifestações cotidianas. 

 
 
 
 

cidades, comparando-as em épocas 

diferentes. 

 
 Acesso a infraestrutura, hospitais, 

escolas, mobilidade, saneamento 

básico 

 
 Espaços: urbano e rural - suas 

semelhanças e diferenças 

 
 Espaços urbanos: infraestrutura, 

mobilidade, moradia e direito à 

cidade. Órgãos Públicos 

responsáveis. Canais de 

participação social. Organizações 

não governamentais. Organizações 

comunitárias 

 
 Etapas de ocupação das regiões 

brasileiras – semelhanças, 

permanências e mudanças; 

Realidade das diferentes 

comunidades (urbana, do campo, 

quilombolas, indígenas e outras) 

 
 Divisão Política do Brasil 

 Condicionantes histórico-sociais, 
geográficos, ambientais, econômicos 
e culturais no Brasil, estados, 
capitais e regiões 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos 
Recursos 
didáticos 

Cronograma 



 

 

 
 
 
 
 
 
2º 

Bimestre 
 
 
 

 
 
 
 
 

2º 
Bimestre 

 
 Relacionar as questões econômicas, 

políticas, ambientais   e as desigualdades 

sociais em sua localidade e nas regiões 

brasileiras.  

 
 Identificar as desigualdades sociais 

impressas na paisagem e no espaço 

geográfico, em sua localidade.  

 
 Investigar a dinâmica dos principais 

problemas ambientais globais.  

 
 Reconhecer os diversos tipos de poluição, 

discutindo atitudes para a preservação 

ambiental e soluções para superar a 

degradação ambiental. 

 
 Identificar as diversas fontes de energia 

nos processos produtivos.  

 
 Compreender a organização do espaço 

geográfico e o funcionamento da natureza 

em suas manifestações cotidianas. 

 
 Divisão Política do Brasil 

 Condicionantes histórico-sociais, 
geográficos, ambientais, econômicos 
e culturais no Brasil, estados, 
capitais e regiões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Data show 

 Livro 

didático 

 Quadro 

branco 

 Pincel 

 Material 

concreto 

 50 dias 

letivos 

Bimestre Objetivos Conteúdos 
Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
3º 

Bimestre 
 

 
Aspectos geográficos das regiões 

brasileiras: 
 Reconhecer o papel das tecnologias, 

da informação, da comunicação e dos 
transportes na configuração de 
paisagens urbanas e rurais e na 
estruturação da vida em sociedade. 

 
Aspectos geográficos das regiões 

brasileiras: 
 relevo, vegetação, hidrografia, clima, 

população 

 
 
 

 Data show 

 Livro 

didático 

 Quadro 

branco 

 Pincel 

 Material 

concreto 

 50 dias 

letivos 



 

 

 Utilizar a linguagem cartográfica para 
obter informações e adequar na vida 
cotidiana. 

 Representar o território em diferentes 
aspectos por meio de mapas, maquetes 

e desenhos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bimestre Objetivos Conteúdos 
Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 
 
 
 
 
4º 

Bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Meio ambiente: 
 Utilizar os mapas como ferramentas de 

análise dos fenômenos geográficos. 

 Identificar problemas que influenciam a 

qualidade de vida da comunidade em 

que vive, diferenciando e associando 

os corresponsáveis por propor e 

implementar soluções para questões 

de natureza social 

 

 
Meio ambiente: 
 • preservação e degradação. 

Aquecimento global, camada de 

ozônio, chuvas ácidas. Gestão de 

resíduos. Questão dos usos das 

águas. Produção de alimentos  

 
 • Formas de poluição dos cursos de 

água e dos oceanos, mares, rios, 

lagos (esgotos, efluentes industriais, 

marés negras etc.).Tipos de poluição 

do ar, sonora, visual. Poluição do 

solo e subsolo 

 
 • Diferentes fontes de energia 

utilizadas na produção industrial, 

agrícola e extrativa e no cotidiano 

das populações. Indústria: suas 

interferências na organização das 

cidades e regiões 

 

 

 Data show 

 Livro 

didático 

 Quadro 

branco 

 Pincel 

 Material 

concreto 

 50 dias 

letivos 



 

 

 
 
 

 

 

PLANEJAMENTO ANUAL 

Componente Curricular: História   -   5º ano 

Bimestre Objetivos Conteúdos 
Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 
 
 
 
 
1º 

Bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cidadania, diversidade e patrimônio no Brasil e 
no mundo  
 Reconhecer a necessidade de conviver 

eticamente com o outro, conhecendo e 

respeitando seus direitos, deveres, 

costumes e modos de viver, na busca da 

eliminação da discriminação e do 

preconceito. 

 Conhecer e manusear os documentos que 

subsidiam os direitos conquistados ao 

longo da história, compreendendo os 

devidos contextos em que foram 

promulgados. 

 Associar a noção de cidadania aos  

princípios de respeito à diversidade, à 

pluralidade e aos direitos humanos. 

 Reconhecer e respeitar a diversidade 

sociocultural, étnico-racial e de gênero que 

compõem a sociedade atual. 

 

Cidadania, diversidade e patrimônio no 
Brasil e no mundo  
 Os patrimônios materiais e imateriais 

da humanidade. Política de educação 

patrimonial 

 O surgimento da escrita e a noção de 

fonte para a transmissão de saberes, 

culturas e histórias  

  As tradições orais e a valorização da 

memória 

 

 Data show 

 Livro 

didático 

 Quadro 

branco 

 Pincel 

 Material 

concreto 

 cartolina 

 50 dias 

letivos 

Bimestre Objetivos Conteúdos 
Recursos 
didáticos 

Cronograma 



 

 

 
 
 
 
 
 
2º 

Bimestre 
 

 

   Conceitos de cultura 
 

 Analisar o papel das culturas e das religiões na 
composição identitária dos povos antigos e 
relacioná-los ao presente. 

 Associar o conceito de cidadania à conquista 
de direitos dos povos e das sociedades, 
compreendendo-o como conquista histórica. 

 Diferenciar a noção de cidadania no Brasil ao 
longo da periodização da história do Brasil 
(colônia, império e república). 

 Reconheceros grupos e lutas travadas pela 
redemocratização do país. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conceitos de cultura 
 

 A formação das matrizes 
populacionais brasileiras(indígenas, 
africanas e europeias). Políticas de 
ações afirmativas. Combate ao 
racismo e à discriminação de todos os 
tipos de preconceitos 

 
 As formas de organização social e 

política: a noção de Estado 
 
 O papel das religiões e da cultura para 

a formação dos povos antigos e suas 
implicações no presente 

 
 As lutas sociais que buscavam a 

aplicação de direitos inerentes às 
classes sociais, aos gêneros, aos 
grupos étnicos, dentre outros 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Data show 

 Livro 

didático 

 Quadro 

branco 

 Pincel 

 Material 

concreto 

 50 dias 

letivos 

Bimestre Objetivos Conteúdos 
Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 
 
 
 

 
 
Conceitos de cultura 

 

 
Conceitos de cultura 

 

 Data show 

 Livro 

didático 

 50 dias 

letivos 



 

 

 
 
3º 

Bimestre 
 
 
 
 
 

 

 Identificar os processos de formação das 
culturas e dos povos, relacionando-os com o 
espaço geográfico ocupado. 

 Compreender os papéis dos povos indígenas, 
das diversas sociedades africanas e dos povos 
europeus na sociedade brasileira e suas 
implicações sociais na atualidade. 

 Identificar os mecanismos de organização do 
poder político com vistas à compreensão da 
ideia de Estado e/ou de outras formas de 
ordenação social. 

 O papel das religiões e da cultura para 
a formação dos povos antigos e suas 
implicações no presente 

 
 As lutas sociais que buscavam a 

aplicação de direitos inerentes às 
classes sociais, aos gêneros, aos 
grupos étnicos, dentre outros 

  

 Quadro 

branco 

 Pincel 

 Material 

concreto 

Bimestre Objetivos Conteúdos 
Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 
 
 
 
 
4º 

Bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cidadania, diversidade cultural e respeito às 

diferenças socioeconômicas, 
 
 Compreender os marcos históricos dos 

direitos humanos como conquistas e 

lutas travadas pelos movimentos 

sociais. 

 Identificar os processos de produção, 

hierarquização e difusão dos marcos de 

memória e discutir a presença e/ou a 

ausência de diferentes grupos que 

compõem a sociedade na nomeação 

desses marcos de memória. 

 Conhecer formas de marcação da 

passagem do tempo em distintas 

sociedades, incluindo os povos 

indígenas originários e os povos 

africanos. 

 Inventariar os patrimônios materiais e 

imateriais da humanidade e analisar 

 
 Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, Constituição Federal do 

Brasil, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Estatuto do Idoso, Lei 

Maria da Penha, Declaração e 

Plataforma de Ação de Pequim - 4ª 

ConferênciaMundial sobre a Mulher, 

Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, Leis 10.639/03 e 

11.645/08  

 
 • Cidadania, diversidade cultural e 

respeito às diferenças 

socioeconômicas, étnico-raciais, 

religiosa, de gênero, de orientação 

sexual, de idade, culturais e históricas. 

Combate ao bullying e à LGBTfobia  

 
 • Compreensão do outro e respeito às 

diferenças socioeconômicas, 

 Data show 

 Livro 

didático 

 Quadro 

branco 

 Pincel 

 Material 

concreto 

 50 dias 

letivos 



 

 

 mudanças e permanências desses 

patrimônios ao longo do tempo. 

 

 
 

étnicoraciais, religiosa, de gênero, de 

orientação sexual, de idade, culturais, 

dentre outras 

 
 • Noção de espaço e compreensão 

das condições que explicam a sua 
ocupação como as desigualdades 
socioespaciais da região 

 
 
 
 
 

PLANEJAMENTO ANUAL – 5º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTES 

 

1º Bimestre 

Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

cronograma 

- Conhecer fundamentos da linguagem visual 

e aplicar seus princípios em criação de 

trabalhos artísticos variados. 

- Expressividade por meio de tema que 

contextualizem a ação criadora. 

- Pesquisar e exercitar as diferentes 

características das cores e elaborar novos 

parâmetros. 

- Apreciar e conhecer a vida e obras de 

Tarsila do Amaral. 

-Trabalhar pontilhismo 

- Cores primárias, secundárias e terciárias. 
- Cores frias e quentes e suas representações na natureza e 

as reproduzidas pelo homem. 

- Elementos básicos da linguagem visual: textura, forma, 

volume, luz, ritmo, movimento, equilíbrio. 

- Técnicas de artísticas variadas. 

- Diferentes tipos de tamanhos de suporte para elaboração 

de trabalhos de arte. 

- Apreciação de obras artísticas como Tarsila do Amaral. 

- Pontilhismo. 

- Lápis de cor 

- Giz de cera 

- Cola colorida 

- Tintas 

- Pincéis 

- Sucata 

- Caderno 

- Atividades 

xerocadas 

- Cartazes 

50 dias 

letivos 

  - Revistas  

  - Livro texto  

  - Folha branca  



 

 

  - Tesoura 

- Cola 

- Diversos papeis. 

 

 
2º Bimestre 

Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

cronograma 

- Pesquisar e conhecer as diversas áreas de 

produção e trabalho artístico. 

- Conhecer, identificar e criar diferentes 

modalidades teatrais. 

- Frequentar espaços culturais diversos, 

conhecendo aspectos e formas importantes na 

formação do espectador. 

-Desenvolver a criatividade. 

- Conhecer a vida e obras de Vicent Van 

Gogh. 

- Trabalhar autorretrato. 

- Profissões artísticas: pintor, escultor, arquiteto, artesão, 

musicista, ato, fotógrafo, designer, poeta, circense e 

escritor. Diálogo: Improvisação e criação de pequenas 

cenas de textos infantis. 

- Expressão vocal e corporal. 

- Desenho de observação e imaginação sobre a cidade, 

construções tridimensionais. 

- Proporção 

- Trabalhando fundo branco e preto. 

- Conhecendo a vida e obras de Vicent Van Gogh. 

- Trabalhando autorretrato. 

- Lápis de cor 

- Giz de cera 

- Cola colorida 

- Tintas 

- Pincéis 

- Sucata 

- Caderno 

- Atividades 

xerocadas 

- Cartazes 

50 dias 

letivos 

  - Revistas  

  - Livro texto  

  - Folha branca  

  - Tesoura 
- Cola 

- Diversos papeis 

 



 

 

 

 

 

 
3º Bimestre 

Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

cronograma 

- Estudar manifestações artísticas e artesanais 

produzidas no Brasil e relacionar as 

influências regionais. 

- Apreciar obras artísticas locais criticidade. 

Observando fundamentos visuais e 

estabelecendo conceitos e significados 

propostos pelo artista. 

- Criar textos dramáticos e produzir atividades 

cênicas por meio de diferentes linguagens. 

- Investigar e elaborar trabalhos em arte sobre 

a diversidade cultural brasileira e folclore 

com atividades lúdicas. 

- Estudo do artesanato regional, com ênfase no nacional. 
- Arte no Brasil e seus artistas regionais. 

- Técnicas artísticas variadas com instrumentos e 

materiais diversificados. 

- Criação livre de desenhos, pinturas, esculturas, 

colagens, mosaicos, cinema, vídeo. 

- Arte como manifestação da cultura e identidade de um 

povo. 

- Apreciação de obras artísticas em períodos e 

movimentos diferenciados. 

- Manifestações folclóricas populares. 

- Lápis de cor 

- Giz de cera 

- Cola colorida 

- Tintas 

- Pincéis 

- Sucata 

- Caderno 

- Atividades 

xerocadas 

- Cartazes 

- Revistas 

50 dias 

letivos 

  - Livro texto  

  - Folha branca  

  - Tesoura 
- Cola 

- Diversos papeis. 

 



 

 

 

 

 

 
4º Bimestre 

Objetivos Conteúdos Recursos 
didáticos 

cronograma 

- Perceber diferentes elementos que 

compreendem o som. 

-Ouvir e apreciar vários ritmos. 

- Conhecer as características de ritmo, 

melodia e harmonia em diversas músicas. 

- Registrar sons de forma alternativa e criativa 

utilizando elementos da natureza. 

- Pesquisar estilos e movimentos da música 

popular brasileira e compor canções. 

- Perceber diversos ritmos encontrados em 

cantigas de roda, marchinhas, marchas, 

samba, rock, valsa, bailão, indígenas e 

africanas. 

- Trabalhar o dia da Consciência Negra. 

- Fazer a releitura da obra Monalisa de 

Leonardo da Vinci 

- Estilo e gêneros musicais. 
- Noções de ritmo, melodia e harmonia. 

- Confecção de instrumentos musicais. 

- História dos principais estilos e movimentos da música 

popular brasileira (MPB). 

- Criações musicais, parodiais. 

- Comunidade quilombola do DF 

- Trabalhando o dia da Consciência Negra. 

- Conhecer canções e ritmos diversos. 

- Releitura da obra Monalisa de Leonardo da Vinci. 

- Lápis de cor 

- Giz de cera 

- Cola colorida 

- Tintas 

- Pincéis 

- Sucata 

- Caderno 

- Atividades 

xerocadas 

- Cartazes 

- Revistas 

- Livro texto 

- Folha branca 

- Tesoura 

- Cola 
- Diversos papeis 

50 dias 

letivos 



 

 

 

 
 

PLANEJAMENTO ANUAL 

Componente Curricular: Português -   5º ano 

Bimestre Objetivos Conteúdos 
Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 
 
 
 
 
1º 

Bimestre 
 
 
 

 

• Compreender regularidades e irregularidades 
ortográficas aplicadas em produção de texto. 
• Revisar e corrigir a grafia empregada na 
produção textual; 
• Contrapor ocorrências de interferências da 
fala na escrita,  
• Estabelecer relações entre normas 
sistematizadas e uso na fala e na escrita. 
• Aplicar conhecimentos morfossintáticos na 
leitura e escrita. 
• Aplicar regras convencionais de acentuação 
gráfica na produção escrita. 
• Utilizar a língua escrita como meio de 
informação e de transmissão de cultura e como 
instrumento para planejar e realizar tarefas 
concretas 
• Aplicar vocabulário a partir deatividades de 
pesquisa em jornais e revistas, Internet e 
enciclopédia. 
• Utilizar a língua escrita como meio de 
informação e de transmissão de cultura e como 
instrumento para planejar e realizar tarefas 
concretas.  

Análise linguística/semiótica 

• Letra maiúscula: nomes próprios, início de 
frases e parágrafos; 
• Acentuação de palavras conhecidas; 
• Classificação quanto a tonicidade 
(oxítona, paroxítona e proparoxítona); 
• Artigo, preposição e conjunção; 
• Elementos coesivos e de coerência (para 
garantir a progressão temática e 
conceitual); 
• Pontuação; 
• acentuação; 
Escrita/produção de texto 

• Autobiografia 
• Sufixos: esa e eza; Fonemas /ch/, /ksi/, 
/s/, /z/ sons da letra X; 
• Dígrafos 

 Data show 

 Livro 

didático 

 Quadro 

branco 

 Pincel 

 Material 

concreto 

 cartolina 

 50 dias 

letivos 

     Bimestre Objetivos Conteúdos 
Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 
 
 

• Ler com fluência e compreensão diversos 
gêneros textuais. 
• Ler textos em diferentes gêneros; 
• Empregar recursos expressivos (ênfase, 

 
 Problemas: adição e subtração de 

números naturais e números racionais 
cuja representação decimal é finita. 

 Data show 

 Livro 

didático 

 50 dias 

letivos 



 

 

 
 
2º 

Bimestre 
 
 
 
 

 

entonação de acordo com a pontuação etc.) 
durante a leitura. 
• Utilizar conhecimentos prévios e buscar pistas 
textuais, intertextuais e Contextuais; 
Identificar e selecionar informações relevantes 
para a compreensão do texto, de acordo com 
os objetivos da leitura. 
• Desenvolver a compreensão global do texto 
lido; 
• Corresponder relações entre o texto e outros 
textos (intertextualidade) e recursos de 
natureza suplementar que acompanham 
(gráficos, tabelas, desenhos, fotos etc.) no 
processo de compreensão e interpretação do 
texto. 
• Compreender a especificidade do texto 
literário lidando com seus elementos estéticos 
e discursivos. 
• Compreender a especificidade da autoria, a 
relação intrínseca entre autor e obra. 
• Demonstrar que textos literários mobilizam 
desejos humanos, inclusive o desejo de 
expressar-se. 

 
 Propriedades da igualdade e noção de 

equivalência. 
 
 Medidas de comprimento, área, massa, 

tempo, temperatura e capacidade. 
 
 Problemas: multiplicação e divisão de 

números racionais cuja representação 
decimal é finita por números naturais. 

 
 Problemas de contagem. 

 
 Grandezas diretamente proporcionais. 

Problemas envolvendo a partição de 
um todo em duas partes proporcionais. 

 
 Propriedades da igualdade e noção de 

equivalência. 
 
 Problemas envolvendo a partição de 

um todo em duas partes proporcionais. 

 

 Quadro 

branco 

 Pincel 

 Material 

concreto 

Bimestre Objetivos Conteúdos 
Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 
 
 
 
 
3º 

Bimestre 
 
 
 

Compreender e valorizar obras decorrentes da 
cultura popular em publicações antigas e 
atuais. 
• Descrever no texto figuras de linguagens 
(metáfora, antítese etc.). 
• Ler e interpretar diversos textos literários, 
identificando o uso dos mesmos em contextos 
variados. 
• Identificar na leitura elementos que compõem 
a narrativa, presentes em diversos gêneros. 
 

•Debates, entrevistas; seminário: 
exposição oral na sala; 
• Planejamento e produção de textos 
orais; comédia, piada, tragédia, drama; 
Leitura/escuta 

• Textos: verbal (escrita), não verbal; 
comparação e diferenciação de diversos 
gêneros textuais; 
• Elementos que compõem a 
apresentação de diversos gêneros e seu 
contexto de produção; 

 Data show 

 Livro 

didático 

 Quadro 

branco 

 Pincel 

 Material 

concreto 

 50 dias 

letivos 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oralidade 

• Organizar a fala, selecionando e monitorando 
o uso de recursos (tipo de vocabulário, 
pronúncia, entonação, gestos etc.) adequado 
são gênero oral a ser produzido. 
• Debater tema em grupo, entrevistar com o 
intuito de esclarecer dúvidas ou ampliar 
conhecimento; 
• Interpretar e opinar oralmente sobre pinturas 
e obras literárias e de arte conhecidas. 
• Planejar e produzir textos; relatar e expor 
temas estudados em 
• Representar cenas de textos dramáticos, 
reproduzindo as falas das personagens; 

Escrita/produção de texto 

• Gêneros que apresentam a narrativa em 
sua organização interna, reconto oral e 
produção escrita, análise, percepção de 
elementos da narrativa presentes em 
diferentes gêneros; 
• Notícias e manchetes, carta de leitor,  
• Fábula: produção de reconto  
• Análise das diversas formas de uso:por 
que, por quê, porque, porquê 

 

Bimestre Objetivos Conteúdos 
Recursos 
didáticos 

Cronograma 

 
 
 
 
 
 
4º 

Bimestre 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Escrita/produção de texto 
• Produzir textos escritos em diferentes 
gêneros; 
• Identificar na leitura e empregar na escrita 
elementos que compõem a narrativa, 
presentes em diversos gêneros. 
• Refletir, revisar e reescrever textos 
produzidos considerando um ou mais aspectos 
a seguir: organização em parágrafos (quando 
for o caso), sequência lógica de ideias, 
coerência. pontuação e sua relação com o 
sentido produzido no texto. 

 

• Poesia/popular (Cordel):  
• Peças teatrais; 
• Entrevista, criação de suportes para 
publicação: mural, varal, revistas, jornais, 
placas, faixas, folhetos, cartazes; 
• Concordância nominal, concordância 
verbal, sujeito e verbo, gerúndio; 
• Elementos coesivos e de coerência;  
• Manuseio e uso de dicionário; sinônimos 
e antônimos  
 

 Data show 

 Livro 

didático 

 Quadro 

branco 

 Pincel 

 Material 

concreto 

 50 dias 

letivos 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 6º ANO 
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 

1º 

 Compreender a importância da ciência 
geográfica e seus conceitos, 
desenvolvendo a interpretação da 
relação da sociedade com a natureza, 
questões ambientais e interação com o 
seu espaço de vivência. 

 Conceitos e importância. 

 Classificação e finalidades. 
 Relação ser humano/ 

natureza/sociedade. 

 O trabalho e a transformação do 
espaço geográfico. 

 Impactos ambientais. 

 Preservação do meio ambiente. 

 Aula expositiva; 

 Leitura acompanhada pelo 
professor; 

 Estudo dirigido; 
 Pesquisas; 

 Produção de texto; 

 Trabalhos individuais e/ou grupo. 

 

 Vídeos; 

 Questionários; 

 Mapas; 

 Livro didático. 

 Avaliação individual; 

 Avaliação com consulta 
de material; 

 Trabalho manuscrito; 
 Participação nas 

atividades escolares; 

 Estudo dirigido. 

 
1º

 B
IM

ES
TR

E 
–

 1
1 

/ 
0

2 
a 

2
5 

/ 
04

 

 
2 

º 
B
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TR
E 

–
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6
 /

 0
4 

a 
08

 /
 0

7
 

 
2º 

 Localizar a Terra no universo e suas 
especificidades. 

 
 Estudar o DF e o entorno 

destacando a Região 
Administrativa (RA) de origem 
dos alunos. 

 Aula expositiva; 
 Leitura acompanhada pelo 

professor; 

 Estudo dirigido; 
 Pesquisas; 

 Produção de texto; 

 Trabalhos individuais e/ou grupo. 

 Vídeos; 
 Questionários; 

 Mapas; 

 Livro didático. 

 Avaliação individual; 
 Avaliação com consulta 

de material; 

 Trabalho manuscrito; 
 Participação nas 

atividades escolares; 

 Estudo dirigido. 
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COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 6º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 
CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 
3º 

 Entender e utilizar a cartografia 
identificando suas técnicas de 
localização e de orientação. 

 Localizar o planeta Terra no universo.
 Movimentos da Terra e suas consequências.

 Noções básicas de Cartografia.

 Escalas e mapas.

 Orientação: pontos cardeais, coordenadas e fusos 
horários.

 Aula expositiva; 
 Leitura acompanhada pelo 

professor; 

 Estudo dirigido; 
 Pesquisas; 

 Produção de texto; 

 Trabalhos individuais e/ou grupo. 

 

 Vídeos; 

 Questionários; 
 Mapas; 

 Livro didático. 

 Avaliação 
individual; 

 Avaliação com 
consulta de 

material; 

 Trabalho 
manuscrito; 

 Participação nas 
atividades 
escolares; 

 Estudo dirigido. 

3º
 B

IM
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TR
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– 
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0
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–
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7
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0 

a 
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2
 

 
4º 

 Conhecer a estrutura e dinâmica do 
planeta Terra. 

 Estrutura e dinâmica da Terra. 
 Litosfera: formas de relevo terrestre. 

 Hidrosfera. 

 Atmosfera: tipos de climas do planeta 
Terra. 

 Formação vegetal da superfície terrestre. 

 Aula expositiva; 
 Leitura acompanhada pelo professor; 

 Estudo dirigido; 

 Pesquisas; 

 Produção de texto; 

 Trabalhos individuais e/ou grupo. 

 

 Vídeos; 

 Questionários; 

 Mapas; 

 Livro didático. 

 Avaliação 
individual;

 Avaliação com 
consulta de 
material;

 Trabalho 
manuscrito;

 Participação nas 
atividades 
escolares;

 Estudo dirigido.
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CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês SÉRIE: 6º ANO 
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

 

 
1º 

 

 
 Interagir em situações de 

intercâmbio oral, 
demonstrando iniciativa 
para utilizar a língua 
inglesa. 

 Fazer apresentações 
pessoais. 

 Ouvir diálogos 
 Reconhecer documentos de 

identificação. 

 Interpretar gráficos. 
 Reconhecer números 

 Informações pessoais 
 Relação de parentesco e 

laços familiares 

 Expressões usadas para o 
convívio social e o uso da 
língua estudada 

 Compreensão 
(reconhecimento de 
palavras cognatas, pistas 
do contexto discursivo, 
mobilização de 
conhecimentos prévios) 
em situações de interação 

 Informações sobre si e 
sobre outros e troca de 
informações pessoais no 
processo 

 
 
 

 Aulas explicativas 

 Aulas expositivas 
 Ditados 

 Atividades de listening 
 Atividades de 

compreensão de texto 

 Repetição 
 Produções de texto 

 Teatro 
 Conversas informais. 

 

 
 Som 

 Livro 

 Data show 
 Flashcards 

 Cartazes 
 Laboratório de 

informática. 

 Fotos. 

 Mapas 
 Dominó 

P
ro

d
u

çõ
es

 e
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ri
ta

s 

P
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p
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A
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P
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d
u
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ra

is
 

 

1º
 B

IM
ES

TR
E 

(C
O

LO
C

A
R

 D
A

TA
) 

 

2 
º 

B
IM

ES
TR

E 
(C

O
LO

C
A

R
 D

A
TA

) 

 
 

2º 

 Reconhecer, com o apoio de 
palavras cognatas e pistas 
do contexto discursivo, o 
assunto e as informações 
principais em textos orais 
sobre temas familiares 

 Identificar se algumas 
informações são verdadeiras 
ou falsas e corrigir 
informações. 

 Aplicar os conhecimentos 
da língua inglesa para falar 
de si e de outras pessoas, 
explicitando informações 
pessoais e características 
relacionadas a gostos, 

• Gostos e preferências a respeito de 
aspectos diversos (comida, roupas, 
lugares etc.) próprios e de colegas. 
• Uso de palavras cognatas 
• Comandos do dia a dia e 

construção de diálogos 
• Sons específicos da língua 
estudada em contraste com os da 
língua materna 
• Relato de peças/produções 
audiovisuais 
• Fatos ou sequência de fatos 
constantes de recursos visuais 

 

 
 Aulas explicativas 

 Aulas expositivas 

 Ditados 
 Atividades de listening 
 Atividades de 

compreensão de texto 

 Repetição 

 Produções de texto 

 Teatro 
 Conversas informais. 

 
 

 Som 

 Livro 

 Data show 

 Flashcards 

 Cartazes 
 Laboratório de 

informática. 

 Fotos. 

 Calendário 
 Jogos 

P
ro

d
u

çõ
es

 e
sc

ri
ta

s 

P
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ti
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p
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ão
 

A
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D
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o

s 

P
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d
u
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 o
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 preferências e rotinas. 
 Nomear países e 

nacionalidades 

 Identificar matérias 
escolares 
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COMPONENTE CURRICULAR: Inglês SÉRIE: 6º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 
AVALIAÇÃO 

CRONOGRAM 
A 

BIMESTRAL 

 

3º 

 

 Apresentar e descrever membros 
da família. 

 Informar e/ou solicitar 
informações sobre as relações de 
parentesco. 

 Expressar sentimentos. 

 Apresentar e reconhecer os 
cômodos de uma casa e sua 
mobília. 

 Solicitar e dar informações sobre 
a localização de pessoas e coisas. 

 Informações pessoais de terceiros 
adquiridas em interações (entrevistas, 
diálogos simples etc.) 

 • Recortes temáticos de produções escritas 
autorais individuais e coletivas 

 Elementos extratextuais (ilustrações, 
manchetes, títulos), levantamento de 
hipóteses sobre um texto escrito 

 • Identificação e classificação do gênero do 
texto por meio dos traços distintivos 

 • Uso de dicionários e outros recursos de 
pesquisa para compreensão de vocabulário 
específico na leitura de texto escrito 

 • Textos instrucionais de gêneros 

 
 Aulas explicativas

 Aulas expositivas

 Ditados

 Atividades de listening
 Atividades de 

compreensão de texto

 Repetição

 Produções de texto
 Teatro

 Conversas informais.
 Dinâmicas

 
 Som 

 Livro 

 Data show 
 Flashcards 

 Cartazes 

 Laboratório 
de 
informática. 

 Bingo 

 Objetos sala 

de aula 

P
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  instrucionais como receita, rótulos, bulas e 
placas 

 Textos em ambientes eletrônicos • Tiras, 
quadrinhos, memes e legendas em meio 
eletrônico 

    

 
4º 

 

 Reconhecer e nomear cores. 
 Engajar-se em diálogos cotidianos 

sobre quantidades. 

 Identificar e nomear objetos 
escolares. 

 Reconhecer e nomear animais. 
 Dar e receber comandos em 

inglês. 

 Textos de diferentes naturezas e origem em 
suportes diversos (eletrônico, jornais, 
mídias etc.) 

 Organização de ideias e seleção em função 
do gênero e do objetivo do texto 

• Produção de parágrafos na língua estudada de 
forma organizada e coerente 

 Produção escrita de histórias a partir de 
recursos audiovisuais (quadrinho, 
ilustrações etc.), entre outros 

 Aulas explicativas

 Aulas expositivas

 Ditados

 Atividades de listening
 Atividades de 

compreensão de texto

 Repetição

 Produções de texto

 Teatro
 Conversas informais.
 Dinâmicas

 
 

 Som 

 Livro 

 Data show 

 Flashcards 

 Cartazes 

 Laboratório 
de 
informática. P
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COMPONENTE CURRICULAR: História 6º ANO 
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 
1º 

 Compreender as diferentes noções de 
tempo e periodizações. 

 Compreender o processo de estudo e 
análise da história e o papel do historiador 
e a importância da história na construção 
dos diversos grupos. 

 Identificar a produção do saber histórico e 
o significado e importância das fontes. 

 Conhecer e comparar hipóteses de 
surgimento e migração dos seres humanos. 

 Identificar as rotas de povoamento das 
Américas. 

 O historiador. 

 Tempo e cronologia. 

 Fontes e oralidade. 

 Migrações e primeiros humanos. 
 Paleolítico e Neolítico. 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Avaliação bimestral; 
 Construção de modelos 

didáticos; 

 Pesquisa bibliográfica. 

 

 Livro didático; 

 Quadro; 
 Recursos virtuais; 

 Jogos; 

 Debates; 
 Filmes e vídeos. 

1. Prova Escrita – 3,00 
2. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação e 
atividades no 
caderno) – 3,00 

3. Trabalho em grupo – 
2,00 

4. Trabalho individual 
– 2,00 
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2º 

 Compreender o conceito de Antiguidade 
Clássica e a importância para a tradição 
ocidental. 

 Identificar, localizar e analisar as 
sociedades antigas no território mundial. 

 Conhecer aspectos sociais, econômicos, 
políticos e culturais das sociedades 
antigas. 

 

 Egito e Mesopotâmia 

 Núbia, Axum e Nok 
 Oriente 

 Histórico de Grécia e Roma 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Avaliação bimestral; 
 Construção de modelos 

didáticos; 

 Pesquisa bibliográfica. 

 Livro didático; 

 Quadro; 

 Recursos virtuais; 
 Jogos; 

 Debates; 

 Filmes e vídeos. 

1. Projeto Bimestral – 
2,00 

2. Prova Escrita – 3,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

– 2,00 
4. Trabalho em grupo – 

2,00 
5. Trabalho individual 

– 1,00 
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COMPONENTE CURRICULAR: História 6º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
 

RECURSOS DIDÁTICOS 
 

AVALIAÇÃO 

 
CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 
3º 

 Explicar as transformações políticas, culturais e 
sociais da Grécia Antiga. 

 Caracterizar a formação da Roma Antiga: 
Monarquia, República e Império. 

 Compreender os conceitos de cidadania e de 
império e analisar o impacto deles na 
organização do mundo antigo. 

 Compreender a herança política dos povos da 
antiguidade nas relações políticas, sociais e de 
trabalho. 

 Sintetizar o fim do Império romano e a 
importância e constituição das sociedades 
germânicas. 

 Cidadania e política na Grécia e 
Roma 

 Império: conceito, conquistas e 
conflitos 

 Expansão imperialista 

 Fim do império e bárbaros 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 
 Avaliação 

bimestral; 
 Construção de 

modelos didáticos; 

 Pesquisa 
bibliográfica. 

 Livro didático; 

 Quadro; 

 Recursos virtuais; 
 Jogos; 

 Debates; 

 Filmes e vídeos. 

1. Projeto Bimestral – 2,00 
2. Prova Escrita – 3,00 
3. Conteúdo Atitudinal – 2,00 
4. Trabalho em grupo – 2,00 
5. Trabalho individual  – 1,00 
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4º 

 Conhecer a formação dos reinos germânicos e o 
papel dos Carolíngios. 

 Compreender como se deu o processo de 
formação do feudalismo. 

 Caracterizar as formas de organização de 
diferentes sociedades e períodos. 

 Analisar o papel da religião cristã na organização 
cultural dos povos europeus. 

 Caracterizar as relações econômicas, políticas e 
culturais na era medieval. 

 

 Expansão germânica e passagem 
para o medieval 

 Reino Franco, Carolíngios 

 Relações feudais 
 Período Medieval: constituição 

social, trabalho e cultura 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Avaliação bimestral; 
 Construção de 

modelos didáticos; 
 Pesquisa 

bibliográfica. 

 Livro didático; 

 Quadro; 

 Recursos virtuais; 

 Jogos; 
 Debates; 
 Filmes e vídeos. 

1. Projeto Bimestral – 2,00 
2. Prova Escrita – 3,00 
3. Conteúdo Atitudinal – 2,00 
4. Trabalho em grupo – 2,00 
5. Trabalho individual  – 1,00 
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Planejamento 

 

 
Componente Curricular: Língua Portuguesa III                                                 Ciclo – Turma: 6º anos 

Bimestre Objetivos Conteúdos Procedimentos Recursos 
Didáticos 

 
 
 
 
 
 
 

1º 
bimestre 

 Utilizar as variedades linguísticas, 
sabendo adequá-las a circunstâncias 
da situação comunicativa de que 
participam. 

 Compreender e interpretar textos orais 
e escritos em diferentes situações de 
participação social. 

 Valer-se da linguagem em relações 
pessoais, sendo capaz de expressar 
sentimentos, experiências, ideias e 
opiniões. 

 Reconhecer as principais diferenças 
tipológicas e de gêneros textuais. 

 Identificar registros formal e informal de 
acordo com as condições de 
produção/recepção de texto. 

 Reconhecer a 
parcialidade/imparcialidade em textos 
jornalísticos e tornar-se consciente das 
escolhas feitas enquanto produtor de 
textos. 

 Estabelecer relação entre os diferentes 

gêneros jornalísticos, compreendendo a 

centralidade da notícia. 

 Analisar, considerando o gênero textual 

 Variação linguística; 

 Leitura de textos jornalísticos com ênfase 

em temas relacionados à cidadania; 

 Apreciação e réplica de textos de 

diferentes tipos e gêneros; 

 Planejamento e produção de entrevistas 

orais; 

 Contexto de produção, circulação e 

recepção de textos e práticas 

relacionadas à defesa de direitos e à 

participação social; 

 Estratégias de escrita: textualização, 

revisão e edição; 

 Conversação espontânea; 

 Fonortografia; 

 Léxico/morfologia: Estrutura e formação 

de palavras; substantivo; adjetivo, locução 

adjetiva, artigos. 

 Semântica: formação de palavras; 

 Coesão; 

 Sequências textuais. 

 
 
 

 Leitura, compreensão 
e interpretação de 
textos; 

 Produção textual; 

 Exercícios de revisão 
e de fixação; 

 Fichamento. 

 

- Livro didático; 
- Apostilas; 
- Recursos audiovisuais 
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 e a intenção comunicativa, a função e 

as flexões de substantivos e adjetivos e 

de verbos nos modos Indicativo, 

Subjuntivo e Imperativo: afirmativo e 

negativo. 

 Empregar, adequadamente, as regras 

de concordância nominal (relações 

entre os substantivos e seus 

determinantes) e as regras de 

concordância verbal (relações entre o 

verbo e o sujeito simples e composto). 

 Identificar, em textos, períodos 

compostos por orações separadas por 

vírgula sem a utilização de conectivos, 

nomeando-os como períodos 

compostos por coordenação. 

 Identificar, em texto ou sequência 

textual, orações como unidades 

constituídas em torno de um núcleo 

verbal e períodos como conjuntos de 

orações conectadas. 

 Classificar, em texto ou sequência 

textual, os períodos simples e 

compostos. 

 Identificar sintagmas nominais e verbais 

na oração. 

 Utilizar, ao produzir texto, 

conhecimentos linguísticos e 

gramaticais: tempos verbais, 

concordância nominal e verbal, regras 

ortográficas, pontuação etc. 

 Utilizar, ao produzir texto, recursos de 

coesão referencial (nome e pronomes), 

recursos semânticos de sinonímia, 

 

 
 Efeitos de sentido: conotação e 

denotação. 

 Curadoria de informação (comentário, 

vlog, anúncio publicitário). 

 Tomada de nota. 

 Léxico e morfologia: pronomes e verbos. 

 Morfossintaxe: sujeito simples e 

composto. 

 Coesão. 

 Sequências textuais. 

 

 
 Relação entre contexto de produção e 

características composicionais e 

estilísticas dos gêneros (carta de 

solicitação, reclamação, petição online, 

carta aberta, abaixo-assinado e proposta). 

 Estratégias e procedimentos de leitura, 

planejamento e produção em textos 

reivindicatórios e propositivos. 

 Léxico/morfologia: numeral e interjeição. 

 Coesão. 

 Sequências textuais. 

 Modalização. 

 
 Caracterização do campo jornalístico e 

relação entre os gêneros em circulação, 

mídias e práticas da cultura digital 

(notícia, reportagem, crônica, comentário, 

charge, meme) 

 Estratégias de leitura: distinção de fato, 

opinião e identificação de teses e 

 

 
 

 Leitura, compreensão 
e interpretação de 
textos; 

 Produção textual; 

 Exercícios de revisão 
e de fixação; 

 Exibição de filme. 

 

- Livro didático; 
 - Apostilas; 

 - Recursos audiovisuais; 

 

 

 
 

2º 
bimestre 

 

 

 
 

 
 

3º 
bimestre 

 

 - Livro didático; 
 - Apostilas; 
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4º 
bimestre 

antonímia e homonímia e mecanismos 

de representação de diferentes vozes 

(discurso direto e indireto). 

argumentos. 

 Estratégia de produção: 

planejamento de textos informativos, 

argumentativos e apreciativos 

(propaganda, artigo publicitário). 

 Textualização, tendo em vista as suas 

condições de produção, as características 

do gênero em questão, o estabelecimento 

de coesão, adequação à norma padrão e 

o uso adequado de ferramentas de 

edição. 

 Produção e edição de textos 

publicitários. 

 Coesão. 

 Sequências textuais. 

 Modalização. 

 Figuras de linguagem. 

 

 

 
 

 Leitura, compreensão 
e interpretação de 
textos; 

 Produção textual; 

 Exercícios de revisão 
e de fixação; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leitura, compreensão 
e interpretação de 
textos; 

 Produção textual; 

 Exercícios de revisão 
e de fixação; 

 



 

 

 

 

PLANO DE CURSO – EDUCAÇÃO FÍSICA – 6º ANO 
 

Bim Conteúdo Objetivos Movimentos e 
Fundamentos 

Expectativa de 
Aprendizagem 

Processo Avaliativo 

1º 
Bimestre 

* Ginástica de 
Condicionamento 
Físico 

- Conhecer sobre o corpo; 
- Experimentar atividades como 
alongamentos e exercícios físicos 
percebendo a relação com o próprio 
corpo. 

- Exercícios físicos que 
envolvam as capacidades 
físicas. 

- - Aulas práticas (3,0) 
- Teste Consulta (1,5) 
- Apresentação de 
Portfólio (1,5) 
- Avaliação de 
Conhecimentos (3,0) 
- Participação efetiva (1,0) 

- Esporte de 
Marca 
(Atletismo) 

- Propor e produzir alternativas para 
experimentação dos esportes não 

disponíveis e ou acessíveis na 
comunidade e das demais práticas 

Corridas: 
Curtas e longas; 

- com barreiras, 
- revezamento, 
- de resistência 

Realizar corridas de 
velocidade, resistência e 
com barreiras, 
- Realizar corridas com 

  corporais. diferentes velocidades,  

  - Praticar um ou mais esportes de - Identificar as provas de  

  marca, usando habilidades técnico- corridas.  

  táticas básicas;   

  - Experimentar e fruir esportes de   

  marca.   

 Esporte de 
Invasão 
(Handebol) 

- Experimentar e fruir esportes de 
invasão, valorizando o trabalho 
coletivo e o protagonismo; 

- Conhecer a origem e 
desenvolvimento do esporte no 

Corridas: 
- com ou sem bola, 
- com mudança de 
direção, 
Condução: 

- Identificar, através dos 
jogos pré-desportivos, o 
handebol; 

- Aplicar, durante os jogos 
pré-desportivos, o 

 

  Brasil; Com a mão dominante e handebol,  

  - Entender as regras básicas e suas 
possibilidades de adaptação na 

não dominante; 
Arremessos: 

- Cooperar com os colegas, 
- Reconhecer os conceitos 

 

  escola; Com a mão dominante, de vitória e derrota como  

  - Fundamentos técnicos e táticos da Em direção ao alvo parte integrante do  

  modalidade praticada.  desporto.  

  - Praticar um ou mais esporte de    

  invasão, visando habilidades    

  técnico-táticas básicas e respeito às    

  regras.    

 Jogos Criação e adaptação de regras Experimentar a criação - Criação de regras  

 Cooperativos e 
Pré-desportivos 

(de inclusão e participação) 
Cooperação x Competição 

e adaptação de regras 
que possibilitem a 
inclusão de todos nas 

adaptáveis à sua prática; 
- Respeito às diferenças; 
- Cooperação. 

 

   atividades propostas   



 

 

 

 
 

Bim Conteúdo Objetivos Movimentos e 
Fundamentos 

Expectativa de 
Aprendizagem 

Processo Avaliativo 

2º 
Bimestre 

    - Aulas práticas (3,0) 
- Teste Consulta (1,5) 
- Apresentação de 
Portfólio (1,5) 
- Avaliação de 
Conhecimentos (3,0) 
- Participação efetiva (1,0) 
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COMPONENTE CURRICULAR: Artes 6º ANO 
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 
1º 

 Analisar o conceito de arte e sua 

influência na sociedade. 

 Analisar diferentes representações 
artísticas como linguagem estética e 
comunicacional. 

 Analisar a Arte Rupestre. 

 Analisar a Arte Grega e Romana. 


 Conceitos de e finalidades de Arte em 

diferentes contextos históricos e 
sociais; a Arte como linguagem social. 

 Introdução de diferentes formas de 
linguagens expressivas: cinema e 
fotografia. 

 Arte Rupestre (teatro e visuais). 

 Arte Grega e Romana (teatro e 
visuais) 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 
 Construção de modelos didáticos; 

 Criação de cenas. 

 Composição musical. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Jogos; 

 Laboratório. 

 Instrumentos musicais. 



1. Projeto Bimestral – 2,00 
2. Prova Escrita – 2,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 1,00 

4. Teatro de Sombras – 
3,00 

5. Confecção de Máscaras 
– 2,00 

 
1º

 B
IM

ES
TR

E 
– 

15
 /

 0
2 

a 
2

6 
/ 

04
 

 
2 

º 
B

IM
ES

TR
E 

–
 2

7
 /

 0
4 

a 
09

 /
 0

7
 

 
2º 

 Analisar a Arte Medieval 
 Analisar a Arte Romântica 

 Analisar a Tragédia e Comédia 

 Analisar o Teatro Jesuíta. 

 

 Arte Medieval (Teatro e 
Visuais) 

 Arte Romântica (Teatro e 
Visuais) 

 Tragédia e Comédia 

 Teatro Jesuíta 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Construção de modelos 
didáticos; 

 Criação de cenas. 

 Composição musical. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 Vídeos; 
 Livro didático; 

 Jogos; 

 Laboratório. 

 Instrumentos musicais. 

1. Projeto Bimestral – 2,00 
2. Prova Escrita – 2,00 
3. Conteúdo Atitudinal – 

1,00 
4. Cena de Teatro – 3,00 
5. Fotografia Cênica – 2,00 
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COMPONENTE CURRICULAR: Artes 6º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 
CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 

3º 

 Analisar os elementos da linguagem 
teatral. 

 Introdução ao Teatro Brasiliense. 

 Iniciação aos jogos dramáticos. 
 Apreciação de música de mídia. 

 Iniciação a expressividade vocal. 

 Elementos da linguagem teatral e musical: voz, 
corpo, expressão corporal, figurino, iluminação, 
sonoplastia, cenário, maquiagem e adereços. 

 História do teatro Brasiliense. 

 Jogos Dramáticos. 
 Música de mídia (jingles, canções, propagandas, 

novelas, filmes). 

 Expressividade vocal (cuidado com a voz; 
respiração) 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 
 Construção de modelos 

didáticos; 

 Criação de cenas. 

 Composição musical. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Jogos; 

 Laboratório. 

 Instrumentos 
musicais. 

1. Projeto Bimestral – 
2,00 

2. Prova Escrita – 2,00 
3. Conteúdo 

Atitudinal – 1,00 
4. Teatro de Fantoche 

– 3,00 
5. Apresentação 

Musical – 2,00 

3º
 B

IM
ES

TR
E 

–
 2

6 
/ 

0
7 

a 
0

4 
/ 

10
 

 
4 

º 
B

IM
ES

TR
E 

–
 0

5
 /

 1
0 

a 
20

 /
 1

2
 

 

4º 

 Analisar a utilização de espaços artísticos 
no DF. 

 Apreciação de musicais. 

 Iniciação a ação cênica. 

 

 Eventos e espaços de produção musical no DF (Club 
do Choro, Escola de Música, Casa do Cantador). 

 Multiplicidade da obra cênica (musicais). 
 Jogos Dramáticos com elementos de ação cênica. 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Construção de modelos 
didáticos; 

 Criação de cenas. 
 Composição musical. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Jogos; 

 Laboratório. 

 Instrumentos 
musicais. 

1. Projeto Bimestral – 
2,00 

2. Prova Escrita – 2,00 
3. Conteúdo 

Atitudinal – 1,00 
4. Maquiagem Cênica 

(idoso) – 3,00 
5. Apresentação de 

Dança – 2,00 
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COMPONENTE CURRICULAR: Artes 6º ANO  
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 
1º 

 Analisar o conceito de arte e sua 
influência na sociedade. 

 Analisar diferentes representações 
artísticas como linguagem estética e 
comunicacional. 

 Analisar a Arte Rupestre. 

 Analisar a Arte Grega e Romana. 


 Conceitos de e finalidades de Arte em 
diferentes contextos históricos e 
sociais; a Arte como linguagem social. 

 Introdução de diferentes formas de 
linguagens expressivas: cinema e 
fotografia. 

 Arte Rupestre (teatro e visuais). 

 Arte Grega e Romana (teatro e 
visuais) 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 
 Construção de modelos didáticos; 

 Criação de cenas. 

 Composição musical. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Jogos; 

 Laboratório. 

 Instrumentos musicais. 



1. Projeto Bimestral – 2,00 
2. Prova Escrita – 2,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 1,00 

4. Teatro de Sombras – 
3,00 

5. Confecção de Máscaras 
– 2,00 

 
1º

 B
IM

ES
TR

E 
– 

15
 /

 0
2 

a 
2

6 
/ 

04
 

 
2 

º 
B

IM
ES

TR
E 

–
 2

7
 /

 0
4 

a 
09

 /
 0

7
 

 
2º 

 Analisar a Arte Medieval 
 Analisar a Arte Romântica 

 Analisar a Tragédia e Comédia 

 Analisar o Teatro Jesuíta. 

 

 Arte Medieval (Teatro e 
Visuais) 

 Arte Romântica (Teatro e 
Visuais) 

 Tragédia e Comédia 

 Teatro Jesuíta 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Construção de modelos 
didáticos; 

 Criação de cenas. 
 Composição musical. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 Vídeos; 
 Livro didático; 

 Jogos; 

 Laboratório. 

 Instrumentos musicais. 

1. Projeto Bimestral – 2,00 
2. Prova Escrita – 2,00 
3. Conteúdo Atitudinal – 

1,00 
4. Cena de Teatro – 3,00 
5. Fotografia Cênica – 2,00 
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COMPONENTE CURRICULAR: Artes 6º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 
CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 

3º 

 Analisar os elementos da linguagem 
teatral. 

 Introdução ao Teatro Brasiliense. 

 Iniciação aos jogos dramáticos. 

 Apreciação de música de mídia. 

 Iniciação a expressividade vocal. 

 Elementos da linguagem teatral e musical: voz, 
corpo, expressão corporal, figurino, iluminação, 
sonoplastia, cenário, maquiagem e adereços. 

 História do teatro Brasiliense. 

 Jogos Dramáticos. 
 Música de mídia (jingles, canções, propagandas, 

novelas, filmes). 

 Expressividade vocal (cuidado com a voz; 
respiração) 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 
 Construção de modelos 

didáticos; 

 Criação de cenas. 

 Composição musical. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Jogos; 

 Laboratório. 

 Instrumentos 
musicais. 

1. Projeto Bimestral – 
2,00 

2. Prova Escrita – 2,00 
3. Conteúdo 

Atitudinal – 1,00 

4. Teatro de Fantoche 
– 3,00 

5. Apresentação 
Musical – 2,00 

3º
 B

IM
ES

TR
E 

–
 2

6 
/ 

0
7 

a 
0

4 
/ 

10
 

 
4 

º 
B

IM
ES

TR
E 

–
 0

5
 /

 1
0 

a 
20

 /
 1

2
 

 

4º 

 Analisar a utilização de espaços artísticos 
no DF. 

 Apreciação de musicais. 

 Iniciação a ação cênica. 

 

 Eventos e espaços de produção musical no DF (Club 
do Choro, Escola de Música, Casa do Cantador). 

 Multiplicidade da obra cênica (musicais). 
 Jogos Dramáticos com elementos de ação cênica. 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Construção de modelos 
didáticos; 

 Criação de cenas. 

 Composição musical. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Jogos; 

 Laboratório. 

 Instrumentos 
musicais. 

1. Projeto Bimestral – 
2,00 

2. Prova Escrita – 2,00 
3. Conteúdo 

Atitudinal – 1,00 
4. Maquiagem Cênica 

(idoso) – 3,00 
5. Apresentação de 

Dança – 2,00 
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COMPONENTE CURRICULAR: Ciências Naturais 6º ANO 
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 
 
 
 

1º 

 Perceber a Terra como um Planeta que 
propicia o surgimento da vida como a 
conhecemos. 

 Identificar a variedade de ambientes da 
Terra. 

 Reconhecer a biosfera como um grande 
ecossistema. 

 Reconhecer a diversidade ambiental da 

Terra. 

 Relacionar a biodiversidade com a 
existência de diferentes condições 
ambientais. 

 Caracterizar os principais tipos de 

ecossistemas brasileiros e as formas de 
adaptação dos seres que neles vivem. 

 Reconhecer, em situações naturais ou 
apresentadas em textos ou imagens, 
que os seres vivos mantêm relações 
tróficas entre si. 

 Compreender as diversas relações ente 
os elementos da biosfera. 

 

TEORIAS SOBRE A ORIGEM DA VIDA 
1. Condições para a vida na Terra. 

ECOSSISTEMAS 
1. Importância e preservação de 

ecossistemas 
2. Níveis ecológicos de organização do 

indivíduo à biosfera 

3. Sustentabilidade e conservação 
4. Fatores bióticos e abióticos e 

condições de sobrevivência •Seres 
autotróficos e heterotróficos 

5. Habitat e nicho ecológico 
6. Cadeia alimentar e diferenciação 

entre seres autotróficos e 
heterotróficos. 

7. Teia alimentar 
8. Biomas brasileiros: características 

gerais, determinantes ecológicos, 
fauna e flora 

9. Adaptações de seres vivos no 
Cerrado 

10. Aproveitamento de recursos 
naturais do Cerrado 

11. Conhecimentos tradicionais 
(plantas medicinais e gêneros 
alimentícios) 

12. Conservação e manejo de 
ecossistemas, desenvolvimento 
sustentável e educação ambiental e 
extinção dos animais e plantas; 
tráfico de animais silvestres. 

 Aula expositiva; 

 Estudo dirigido; 

 Produção de texto 
 Desenhos esquemáticos 

 Mapas de conceitos. 

 Pesquisa. 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Dicionário; 

 Cartolina; 

 Lápis de cor; 

 Jornais; 

 Revista. 

10 pontos 

 Avaliação 
 Trabalhos 

 Participação 

 Projetos 

 
1º

 B
IM

ES
TR

E 
– 

15
 /

 0
2 

a 
2

6 
/ 

04
 

 
2 

º 
B

IM
ES

TR
E 

–
 2

7
 /

 0
4 

a 
09

 /
 0

7
 



 

 

 
 

2º 

 Identificar o ar como uma 
mistura de gases contendo 
principalmente nitrogênio e 
oxigênio na sua composição; 

 Reconhecer a elasticidade, o 
“peso” e a pressão do ar em 
situações concretas; 

 Descrever a atmosfera 
caracterizando as diferentes 
camadas; 

 Relacionar os diferentes fatores 
envolvidos das condições 
atmosféricas e na previsão do 
tempo. 

 Associar alterações na 
composição do ar; 

 Avaliar as consequências 
atmosféricas para o meio 
ambiente e para os seres vivos. 

 
AR 

 
1. Composição do ar 
2. Ciclo do oxigênio 
3. Atmosfera 
4. Camadas atmosféricas 
5. Pressão atmosférica 
6. Importância do ar para o meio 

ambiente 
7. Efeitos globais da poluição 

atmosférica 
8. Aquecimento global e suas 

interferências no ciclo 
hidrológico global 

9. Poluição do ar 
10. Doenças transmissíveis pelo ar 

 Aula expositiva; 
 Estudo dirigido; 

 Produção de texto 

 Desenhos esquemáticos 

 Mapas de conceitos. 

 Pesquisa. 

 Experiências. 

 Vídeos; 
 Livro didático; 

 Dicionário; 

 Balão de aniversário; 

 Seringa; 

 Jornais; 

 Revistas. 

10 pontos 

 Avaliação 

 Trabalhos 

 Participação 

 Projetos 
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COMPONENTE CURRICULAR: Ciências Naturais 6º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 

DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 
CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 



 

 

 

 
3º 

 Conhecer a distribuição da água na 
Terra; 

 Aprender qual é a composição da água; 

 Conhecer os estados físicos da água; 
 Relacionar as variações de temperatura 

com as mudanças de estado da matéria; 

  Relacionar a vida do ser humano à 
disponibilidade de água e conscientizar- 
se da necessidade de cuidar dessa água, 
evitando seu desperdício e 
contaminação. 

 Perceber a importância do tratamento 
da água, garantindo a sua qualidade. 

 Identificar as fontes de poluição da água. 

ÁGUA 
 
1. Declaração Universal dos Direitos da Água 

2. Estados físicos da água 
3. Mudanças de estado físico da água 
4. Ciclo hidrológico 
5. Recursos hídricos 
6. Abastecimento hídrico 
7. Noções de flutuação de corpos: densidade, empuxo e 

tensão superficial 
8. Água e os ecossistemas terrestres e aquáticos 
9. Tratamento da água 
10. Tipos de água: potável, destilada, poluída, salgada, 

salobra, termal, etc. 

11. Uso racional da água 
12. Tratamento de águas residuais (esgotos) 
13. Poluição da água 
14. Doenças relacionadas com a água Solo 

 Aula expositiva; 
 Estudo dirigido; 

 Produção de texto 

 Desenhos esquemáticos 

 Mapas de conceitos. 

 Pesquisa. 

 Experiências. 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Dicionário; 

 Jornais; 

 Revistas. 

10 pontos 

 Avaliação 

 Trabalhos 

 Participação 

 Projetos 

3º
 B

IM
ES

TR
E 

– 
26

 /
 0

7 
a 

0
4 

/ 
10

 

 
4 

º 
B

IM
ES

TR
E 

–
 0

5
 /

 1
0 

a 
20

 /
 1

2
 

 
4º 

 Identificar e comparar os solos quanto 
ao tipo de partículas predominantes 
na sua composição; 

 Distinguir os solos quanto à 
permeabilidade em relação à água. 

 Conhecer as principais causas da 
poluição do solo e suas consequências 

 Reconhecer as atividades das 
bactérias e fungos na fertilidade do 
solo. 

 Compreender as principais doenças 
relacionadas com o solo. 

 
SOLO 

1. Solo e ecossistemas 

2. Tipos de solo 

3. Solo e agricultura (noções de ciclo do nitrogênio) 

4. Noções de manejo e conservação do solo 

(assoreamento, erosão, correção do solo, 

queimadas, desmatamento, reflorestamento, etc.) 

5. Consumo sustentável 

6. Lixo: reaproveitamento, reciclagem e coleta 

seletiva 

7. Poluição do solo 

8. Doenças relacionadas com o solo 

9. Noções de higiene 

 Aula expositiva; 
 Estudo dirigido; 

 Produção de texto 

 Desenhos esquemáticos 

 Mapas de conceitos. 

 Pesquisa. 

 Experiências. 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Dicionário; 

 Jornais; 

 Revistas. 

10 pontos 

 Avaliação 
 Trabalhos 

 Participação 

 Projetos 
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CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Matemática 6º ANO 
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

 Desenvolver no aluno a . Sistema de numeração 

 Origem e 
evolução dos 
números: 
abordagem 
histórica de 
sistemas de 
numeração 

 Base decimal 

 Noções de 
conjuntos e 
símbolos 
matemáticos 

Números naturais e 
operações 

 Estruturação do 
raciocínio lógico 
e sequencial 

 Situações- 
problema e 
expressões 
numéricas 
envolvendo 
adição, 
subtração, 
multiplicação, 
divisão, 
potenciação e 
raiz quadrada 

 Números primos 
e compostos 

 Múltiplos e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Aula expositiva; 
-Exercícios 
- Leitura de textos; 
- Leitura e análise de 

tabelas; 
- Estudo dirigido; 

   

 percepção espacial e noções de    

 geometria primária.    

 Identificar as características    

 principais de cada figura    

 geométrica e suas    

 planificações.    

 Compreender e realizar    

 processos de cálculos mentais    

 e escritos com operações no    

 
1º 

Conjunto dos números naturais. 
 

Mostrar que a linguagem 
numérica nasceu da 
necessidade do homem de 
representar quantidades de 
objetos. 

- Quadro branco / 

canetão / Apagador; 
- Livro didático; 

-Textos manuais; 
- Listas de 

Exercícios 

 

- Prova 4,00 
- Atividade avaliativa 
3,00 
- Caderno 2,00 
- Participação, 
assiduidade, 
iniciativa 1,00. 

 

15/02/2019 
a 

26/04/2019 

 Mostrar símbolos inventados    

 pelos hindus e aperfeiçoados    

 pelos arábes e que são usados    

 para representar, atualmente os    

 números.    

 Identificar o conjunto dos 
números naturais N. Mostrar os 

   

 símbolos romanos e onde são    

 utilizados atualmente.    

 Reconhecer o antecessor e o    

 sucessor de um número    

 natural.    

 Operar com os números    



 

 

 naturais: adicionar, multiplicar, divisores 

 Critérios de 
divisibilidade de 
números naturais 

    

subtrair,  

Resolver problemas que  

envolvam técnicas simples de  

contagem.  

Resolver problemas envolvendo  

operações com números  

naturais.  

  

Verificar pelo algoritmo da 
 Mínimo múltiplo 

comum com 

ênfase em 

situações- 

problema 

 Máximo divisor 

comum com 

ênfase em 

situações- 

problema 

Frações 

 Definição, 

identificação e 

representação 

algébrica e 

geométrica 

 Operações / 

situações- 

problema 

    

 divisão, se um número natural     

 é ou não divisível por outro.     

 Saber que existem regras     

 práticas que nos permitem     

 verificar se um número natural     

 é divisível, por 2,3,4,5,6,7,8,9 e     

 
2º 

10. 

Conceito de número primo e 

como identificá-lo. 

Decompor um número natural 

composto em fatores primos. 

 

- Aula expositiva; 
-Exercícios 
- Leitura de textos; 
- Leitura e análise de 
tabelas; 
- Estudo dirigido; 

- Quadro branco / 

canetão / Apagador; 
- Livro didático; 

-Textos manuais; 
- Listas de 

Exercícios 

- Prova 4,00 
- Atividade avaliativa 
3,00 
- Caderno 2,00 
- Participação, 
assiduidade, 
iniciativa 1,00. 

 
27/04/2019 

a       
09/07/2019 

 Conceituar M.M.C e M.D.C .     

  
Conceituar frações e aplica-las 

    

 na resolução de problemas     

 relacionando-as com números     

 decimais e porcentagem.     
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CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR:  Matemática 6º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 
CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

  
 
 
 
 
 
 

Conceituar números decimais e 

Números decimais 

 Definição, identificação e 

representação algébrica e 

geométrica 

 Sistema Monetário 

 Operações / situações- 

problema 

 Noções de porcentagem 

Unidades de medidas convencionais 

e não convencionais, principais 

transformações e instrumentos de 

medidas 

 Comprimento 

 Massa 

 Capacidade 

 Tempo 

  
 
 
 
 

 
- Quadro branco / 

canetão / 

Apagador; 
- Livro didático; 

-Textos manuais; 
- Listas de 

Exercícios 

 
 
 
 
 
 
 

- Prova 4,00 
- Atividade 
avaliativa 3,00 
- Caderno 2,00 
- Participação, 
assiduidade, 
iniciativa 1,00. 

 

 aplicá-los na resolução de   

3º 

problemas, fazendo relação com 
sistema monetário. 

 
Fazer a relação entre frações e 
números decimais. 

- Aula expositiva; 
-Exercícios 
- Leitura de textos; 
- Leitura e análise de 
tabelas; 

29/07/2019 
A      

04/10/2019 

  - Estudo dirigido;  

 Reconhecer, utilizar e aplicar as   

 unidades de medidas   

   
Noções de Estatística 

 

- Aula expositiva; 

 
- Quadro branco / 

canetão / 

Apagador; 
- Livro didático; 

-Textos manuais; 
- Listas de 

Exercícios 

 
 
- Prova 4,00 

 

4º 
Conhecer, compreender e aplicar 

conceitos básicos de geometria e 

estatística. 

 Identificação e classificação 

de gráficos e tabelas 

Introdução à Geometria 

-Exercícios 
- Leitura de textos; 
- Leitura e análise de 
tabelas; 

- Atividade 
avaliativa 3,00 
- Caderno 2,00 
- Participação, 

05/10/2019 
A 

20/12/2019 

  
 Ponto, reta e plano 

- Estudo dirigido; assiduidade, 
iniciativa 1,00. 

 

   Ângulos    



 

 

   Posições relativas entre as 

retas 

 Figuras planas: conceitos, 

representação e 

classificação 

 Triângulos e quadriláteros 

 Circunferência e círculo 

 Raio e diâmetro 

 Perímetro 

    

 
 

 
 
 

Obs: Os componentes avaliativos não são rígidos e poderão mudar de acordo com o perfil das turmas. Isso será observado no decorrer do ano letivo. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Artes 7º ANO 
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

CRONOGRAMA 
BIMESTRAL 

 
1º 

 Analisar a influência da Igreja Católica 
na Idade Média. 

 Analisar a arte no Renascimento. 
 Analisar o teatro Medieval. 

 Analisar o teatro Jesuítico. 

 Analisar a Comédia de Costumes. 

 Influência da Igreja Católica em produções 
artísticas na Idade Média. 

 Arte no Renascimento. 
 Teatro Medieval (principais gêneros 

teatrais). 

 Teatro Jesuítico (José de Anchieta) 

 Comédia de Costumes (Martins Pena) 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Construção de modelos 
didáticos; 

 Criação de cenas. 
 Composição musical. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 Vídeos; 
 Livro didático; 

 Jogos; 

 Laboratório. 

 Instrumentos 
musicais. 

1. Projeto Bimestral – 2,00 
2. Prova Escrita – 2,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 1,00 

4. Teatro de Bonecos – 
3,00 

5. Confecção de Bonecos 
– 2,00 

1º
 B

IM
ES

TR
E 

– 
15

 /
 0

2 
a 

2
6 

/ 
04

 

 
2 

º 
B

IM
ES

TR
E 

–
 2

7
 /

 0
4 

a 
09

 /
 0

7
 

 

2º 

 Analisar os elementos da linguagem 
teatral. 

 Apreciação de técnicas circenses. 

 Analisar a função da música na 
sociedade. 

 Analisar as manifestações musicais 
locais. 

 

 Elementos da linguagem teatral (figurino, 
iluminação, sonoplastia, cenário, 
maquiagem e adereços). 

 Conceito de Circo e apreciação circense. 

 Funções da música na sociedade 
 Manifestações musicais locais, regionais e 

nacionais. 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Construção de modelos 
didáticos; 

 Criação de cenas. 

 Composição musical. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Jogos; 

 Laboratório. 

 Instrumentos 

musicais. 

1. Projeto Bimestral – 
2,00 

2. Prova Escrita – 2,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

– 1,00 
4. Cena de teatro – 3,00 
5. Fotografia Cênica – 

2,00 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2018 
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Artes 7º ANO 
 

 
BIM 

 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 
AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 
BIMESTRAL 

3º 
 Analisar as obras barrocas. 

 Apreciar as manifestações afro-brasileiras. 
 Analisar a influência internacional na cultura 

musical nacional. 

 Apreciar os jogos teatrais. 
 Apreciar montagem teatral. 

 Barroco. 

 Manifestações culturais afro-brasileiras 
 Influência de manifestações musicais 

internacionais na cultura musical nacional. 

 Jogos Teatrais 
 Montagem teatral. 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Construção de modelos 
didáticos; 

 Criação de cenas. 

 Composição musical. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Jogos; 
 Laboratório. 

 Instrumentos 
musicais. 

1. Projeto Bimestral – 
2,00 

2. Prova Escrita – 2,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

– 1,00 
4. Maquete de Cenário 

– 3,00 
5. Apresentação 

Musical – 2,00 

3º
 B

IM
ES

TR
E 

– 
26

 /
 0

7 
a 

0
4 

/ 
10

 

 
4 

º 
B

IM
ES

TR
E 

–
 0

5
 /

 1
0 

a 
20

 /
 1

2
 

4º 
 Analisar artistas que contribuem para 

formação musical do DF. 

 Analisar as obras do Rococo. 
 Analisar a expressividade vocal. 

 Analisar as manifestações brasileiras. 

 

 Artistas que contribuem para a formação do 
patrimônio musical do DF. 

 Rococo. 

 Expressividade vocal. 
 Manifestações brasileiras (maracatu, congada, 

bumba-meu-boi, capoeira, frevo). 

 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 
 Estudo dirigido; 

 Construção de modelos 
didáticos; 

 Criação de cenas. 

 Composição musical. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 
 Jogos; 

 Laboratório. 

 Instrumentos 
musicais. 

1. Projeto Bimestral – 
2,00 

2. Prova Escrita – 2,00 

3. Conteúdo Atitudinal 
– 1,00 

4. Maquiagem Cênica 
(animais) – 3,00 

5. Apresentação de 
Dança – 2,00 
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PLANO CURRICULAR – ANO LETIVO 2019 
ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Português SÉRIE: 7º ANO 
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

  
 
 
 
 

 
Valorizar a leitura como elemento do 
processo comunicativo. 

 Estratégias de escrita: 
textualização, revisão e 
edição. 

 Léxico/morfologia: gênero, 
número, e grau do 
substantivo e do adjetivo. 

 Ortografia (g ou j) 
 Leitura dos textos 

propostos na Unidade 1 do 
livro didático. 

 Organização temporal no 
texto narrativo. 

 Conversação espontânea 
 Apreciação e réplica de 

textos de diferentes tipos e 
gêneros. 

 Textualização, tendo em 
vista suas condições de 
produção, as 
características do gênero 
em questão, o 
estabelecimento de 
coesão, adequação à 
norma padrão e o uso 
adequado  de ferramentas 
de edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Aulas expositivas. 

 Reagrupamentos. 

 Sequências didáticas. 

 Estudo dirigido. 

 Pesquisa Bibliográfica. 

 Leitura e produção de 
textos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Livro didático. 

 Recursos 
audiovisuais. 

 Laboratório de 
informática. 

 Material impresso. 

 Jornais, revistas, 
etc. 

 
 
 
 
 
 

Projeto: 2,0 
Teste: 2,0 

 

1º
 B

IM
ES

TR
E 

(C
O

LO
C

A
R

 D
A

TA
) 

 

2 
º 

B
IM

ES
TR

E 
(C

O
LO

C
A

R
 D

A
TA

) 

 Compreender e refletir sobre os usos da Prova: 3,0 
 língua em diferentes situações de Produção de texto: 2,0 
 interação. Atitudes: 1,0 

1º 
Observar e identificar elementos 
pertinentes a gêneros textuais. 

 
Compreender o papel de estruturas 

 

 linguísticas na construção do texto.  

 Compreender e produzir gêneros textuais.  

 Analisar diferentes discursos.  



 

 

   Estratégias de escrita: 
textualização, revisão e 
edição. 

 Textualização, tendo em 
vista suas condições de 
produção, as 
características do gênero 
em questão, o 
estabelecimento de 
coesão, adequação à 
norma padrão e o uso 
adequado de ferramentas 
de edição. 

 Sintaxe: frase, oração e 
período; termos essenciais 
da oração. 

 Morfossintaxe: sujeito 
simples e composto. 

 Fonologia: acentuação 
gráfica (acentuação dos 
ditongos e hiatos) 

 Conversação espontânea. 
 Leitura de textos 

jornalísticos com ênfase 
em questões de gênero na 
contemporaneidade. 

 Criação de artigos 
jornalísticos (anúncios e 
classificados). 

 Apreciação e réplica de 
textos de diferentes tipos e 
gêneros. 

 Caracterização do campo 
jornalístico e relação entre 
os gêneros em circulação, 
mídias e práticas da 
cultura digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aulas expositivas. 

 Reagrupamentos. 

 Sequências didáticas. 

 Estudo dirigido. 

 Pesquisa Bibliográfica. 

 Leitura e produção de 
textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Livro didático. 

 Recursos 
audiovisuais. 

 Laboratório de 
informática. 

 Material impresso. 

 Jornais, revistas, 
etc. 

 
 
 
 

Projeto: 2,0 

 

  Teste: 2,0 
  Prova: 3,0 
  Produção: 2,0 
  Atitudes: 1,0 

  

Valorizar a leitura como elemento do 

 

 processo comunicativo.  

 
Compreender e refletir sobre os usos da 

 

 língua em diferentes situações de  

 interação.  

2º 
Observar e identificar elementos 
pertinentes a gêneros textuais. 

 
Compreender o papel de estruturas 

 

 linguísticas na construção do texto.  

 
Compreender e produzir gêneros textuais. 

 

 
Analisar diferentes discursos. 
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CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2019 
ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Português SÉRIE: 7º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 
CRONOGRAM 

A 
BIMESTRAL 

 

 
3º 

 

 
Valorizar a leitura como elemento do processo 
comunicativo. 

 
Compreender e refletir sobre os usos da língua 
em diferentes situações de interação. 

 

Observar e identificar elementos pertinentes a 
gêneros textuais. 

 

Compreender o papel de estruturas linguísticas 
na construção do texto. 

 Estratégias de escrita: textualização, revisão e 
edição. 

 Textualização, tendo em vista suas condições 
de produção, as características do gênero em 
questão, o estabelecimento de coesão, 
adequação à norma padrão e o uso 
adequado de ferramentas de edição. 

 Apreciação e réplica de textos de diferentes 
tipos e gêneros. 

 Produção e edição de textos publicitários. 
 Contexto de produção, circulação e recepção 

de textos e práticas relacionadas à defesa de 
direitos e participação social. 

 Leitura de textos da Unidade 3 do livro 
didático. 

 Coesão (pronomes e coesão textual). 

 Morfossintaxe - estudo das preposições. 
 Ortografia – há ou a. 

 
 
 
 

 
 Aulas expositivas. 

 Reagrupamentos. 

 Sequências didáticas. 

 Estudo dirigido. 

 Pesquisa Bibliográfica. 

 Leitura e produção de 
textos. 

 
 
 
 

 Livro 
didático. 

 Recursos 
audiovisuais 

 Laboratório 
de 
informática. 

 Material 
impresso. 

 Jornais, 
revistas, etc. 

 

Projeto: 2,0 
Teste: 2,0 
Prova: 3,0 
Produção de texto: 
2,0 
Atitudes: 1,0 

 
3º

 B
IM

ES
TR

E 
(C

O
LO

C
A

R
 D

A
TA

) 

 
4 

º 
B

IM
ES

TR
E 

(C
O

LO
C

A
R

 D
A

TA
) 

 Compreender e produzir gêneros textuais.   

 Analisar diferentes discursos.   

 Valorizar a leitura como elemento do processo 
comunicativo. 

 Estratégias de escrita: textualização, revisão e 
edição. 

 Textualização, tendo em vista suas condições 
de produção, as características do gênero em 
questão, o estabelecimento de coesão, 
adequação à norma padrão e o uso 
adequado de ferramentas de edição. 

 Apreciação e réplica de textos de diferentes 
tipos e gêneros. 

 Elaboração e reportagem (manchete e 
notícia) e entrevista. 

 Planejamento e produção de entrevistas 

 

 
 Aulas expositivas. 

 Reagrupamentos. 

 Sequências didáticas. 

 Estudo dirigido. 

 Pesquisa Bibliográfica. 

 Leitura e produção de 
textos. 

 
 Livro 

didático. 

 Recursos 
audiovisuais 

 Laboratório 
de 
informática. 

 Material 
impresso. 

 Jornais, 
revistas, etc. 

 

Projeto: 2,0 
Teste: 2,0 
Prova: 3,0 
Produção de texto: 
2,0 
Atitudes: 1,0 

 Compreender e refletir sobre os usos da língua 
em diferentes situações de interação. 

4º Observar e identificar elementos pertinentes a 
gêneros textuais. 

 Compreender o papel de estruturas linguísticas 
na construção do texto. 

 Compreender e produzir gêneros textuais. 



 

 

 Analisar diferentes discursos. orais. 
 Sintaxe: tipos de predicado. 

 Ortografia: mal/mau; mas/mais. 

 Leitura de textos da Unidade 4. 
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COMPONENTE CURRICULAR: Inglês SÉRIE: 7º ANO 
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

 

1º 

 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. 

• 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 

 
 

 Aula expositiva 

 Aula explicativa 

 Atividades de Listening 

 Ditados 

 Música 

 Exercícios de fixação 

 
 Data show 

 Cartazes 

 Livro 

 Som 

 Letras de música 

 Ditado 

- Participação 
 

- Verificações de 
aprendizagem 

 
- Atividades de 
fixação 

 

1º
 B

IM
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E 

(C
O
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C

A
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 D
A

TA
) 

 

2 
º 

B
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E 
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O
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C
A

R
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A
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) 

 

 
2º 

 
 
 

 
• 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. 

• 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 

 
 
 
 
 
 

 Aula explicativa 

 Aula expositiva 

 Exercícios 

 Ditados 

 Dinâmicas 

 
 
 
 
 

 Livro 

 Dicionário 

 Data show 

 Som 

 Letras de música 

 Cartazes 

 Vídeos 

Verificação de 
aprendizagem 

Testes 
Participação 

Produções escritas. 
Trabalhos 

Reagrupamentos 
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CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
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COMPONENTE CURRICULAR: Inglês SÉRIE: 7º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 
CRONOGRAM 

A 
BIMESTRAL 

 
3º 

 Explorar textos de opiniões, 

 Analisar fóruns online, 
 Perguntar e responder sobre 
ações de rotina. 

 Identificar frequência quando 
algo acontece 

 Fazer leitura de imagem. 

 Falar de ações no presente. 
 Nomear e descrever vocabulário 

sobre vestimentas e acessórios. 

 
 

• Cartazes apropriados a um contexto específico 
pré-determinado 
• Narrativas literárias 
• Relato de histórias fictícias ou reais 
• Bilhetes, cartões e mensagens de felicitações 

 
 

 Aula explicativa 

 Aula expositiva 

 Exercícios 

 Ditados 

 Dinâmicas 

 

 
- Vídeos; 
- Livro didático; 
- Jogos; 
- Laboratório. 
- flashcards 
-Som 

Testes 
Produções orais e 

escritas. 
Verificação de 

aprendizagem. 
Reagrupamento 

 
1º

 B
IM

ES
TR

E 
(C

O
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C
A

R
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A
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) 

 
2 

º 
B
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C

A
R

 D
A
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) 

4º 

 

 Oferecer comidas e bebidas para 
alguém. 

 Aceitar e/ou recusar ofertas. 

 Nomear meios de transporte 

 Explorar receitas e mapas 

• Culturas relacionadas à língua estudada 
• Expressões linguísticas 
• Diferenças culturais 
• Conhecimento de sítios eletrônicos de pesquisa 
para busca de informações na língua estudada 

 

 Aula explicativa 

 Aula expositiva 
 Exercícios 

 Ditados 

 Atividades de listening 

 teatro 

 
- Vídeos; 
- Livro didático; 
- Jogos; 
- Laboratório. 
- flashcards 
-Som 

Testes 
Produções orais e 

escritas. 
Verificação de 

aprendizagem. 
Reagrupamento 
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COMPONENTE CURRICULAR: Artes 7º ANO 
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

CRONOGRAMA 
BIMESTRAL 

 
1º 

 Analisar a influência da Igreja Católica 
na Idade Média. 

 Analisar a arte no Renascimento. 
 Analisar o teatro Medieval. 

 Analisar o teatro Jesuítico. 

 Analisar a Comédia de Costumes. 

 Influência da Igreja Católica em produções 
artísticas na Idade Média. 

 Arte no Renascimento. 
 Teatro Medieval (principais gêneros 

teatrais). 

 Teatro Jesuítico (José de Anchieta) 

 Comédia de Costumes (Martins Pena) 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Construção de modelos 
didáticos; 

 Criação de cenas. 
 Composição musical. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 Vídeos; 
 Livro didático; 

 Jogos; 

 Laboratório. 

 Instrumentos 
musicais. 

1. Projeto Bimestral – 2,00 
2. Prova Escrita – 2,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 1,00 

4. Teatro de Bonecos – 
3,00 

5. Confecção de Bonecos 
– 2,00 

1º
 B

IM
ES

TR
E 

– 
15

 /
 0

2 
a 

2
6 

/ 
04

 

 
2 

º 
B

IM
ES

TR
E 

–
 2

7
 /

 0
4 

a 
09

 /
 0

7
 

 

2º 

 Analisar os elementos da linguagem 
teatral. 

 Apreciação de técnicas circenses. 

 Analisar a função da música na 
sociedade. 

 Analisar as manifestações musicais 
locais. 

 

 Elementos da linguagem teatral (figurino, 
iluminação, sonoplastia, cenário, 
maquiagem e adereços). 

 Conceito de Circo e apreciação circense. 

 Funções da música na sociedade 
 Manifestações musicais locais, regionais e 

nacionais. 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Construção de modelos 
didáticos; 

 Criação de cenas. 

 Composição musical. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Jogos; 

 Laboratório. 

 Instrumentos 

musicais. 

1. Projeto Bimestral – 
2,00 

2. Prova Escrita – 2,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

– 1,00 
4. Cena de teatro – 3,00 
5. Fotografia Cênica – 

2,00 
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COMPONENTE CURRICULAR: Artes 7º ANO 
 

 
BIM 

 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 

DIDÁTICOS 

 
AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 
BIMESTRAL 

3º 
 Analisar as obras barrocas. 

 Apreciar as manifestações afro-brasileiras. 
 Analisar a influência internacional na cultura 

musical nacional. 

 Apreciar os jogos teatrais. 
 Apreciar montagem teatral. 

 Barroco. 

 Manifestações culturais afro-brasileiras 
 Influência de manifestações musicais 

internacionais na cultura musical nacional. 

 Jogos Teatrais 
 Montagem teatral. 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Construção de modelos 
didáticos; 

 Criação de cenas. 
 Composição musical. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Jogos; 
 Laboratório. 

 Instrumentos 
musicais. 

1. Projeto Bimestral – 
2,00 

2. Prova Escrita – 2,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

– 1,00 
4. Maquete de Cenário 

– 3,00 
5. Apresentação 

Musical – 2,00 

3º
 B

IM
ES

TR
E 

– 
26

 /
 0

7 
a 

0
4 

/ 
10

 

 
4 

º 
B

IM
ES

TR
E 

–
 0

5
 /

 1
0 

a 
20

 /
 1

2
 

4º 
 Analisar artistas que contribuem para 

formação musical do DF. 

 Analisar as obras do Rococo. 

 Analisar a expressividade vocal. 
 Analisar as manifestações brasileiras. 

 

 Artistas que contribuem para a formação do 
patrimônio musical do DF. 

 Rococo. 

 Expressividade vocal. 
 Manifestações brasileiras (maracatu, congada, 

bumba-meu-boi, capoeira, frevo). 

 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Construção de modelos 
didáticos; 

 Criação de cenas. 

 Composição musical. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Jogos; 

 Laboratório. 

 Instrumentos 
musicais. 

1. Projeto Bimestral – 
2,00 

2. Prova Escrita – 2,00 

3. Conteúdo Atitudinal 
– 1,00 

4. Maquiagem Cênica 
(animais) – 3,00 

5. Apresentação de 
Dança – 2,00 

 
 

 



 

 

 

 

Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

Centro de Ensino Fundamental 101 – Recanto das Emas 
 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020  

CEF 101 – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 
 

 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 7° ANO 
 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS RECURSOS 

DIDÁTICOS 

AVALIAÇÃO  

 

 

 

1º 

- Conhecer e vivenciar práticas de 

manifestações corporais radicais, 

alternativas ou não convencionais 

associadas a um estilo de vida 

ativo e sustentável; 

 

-Conhecer e identificar conceitos 

sobre o corpo humano, bem como 

conceitos necessários para a 

prática de atividade física que 

proporcione benefícios à saúde; 
 

-Vivenciar exercícios de 

alongamento, conscientizando- 

se sobre musculaturas 

diretamente relacionadas ao 

equilíbrio. 

- Jogos olímpicos de 

inverno; 

- Autocorreção Postural 
 

- Slackline. 

- Aula expositiva; 
 

- Aulas práticas; 
 

- Recursos audiovisuais; 
 

- Pesquisas 

bibliográfica; 
 

- Oficinas 
 

- Debates e Seminários. 

- Vídeos; 
 

- Slides; 
 

- Jogos e brincadeiras; 
 

- Materiais esportivos; 
 

- Outros materiais. 

- Projeto bimestral 

(2,0) 

- Prova (2,0) 
 

- Conteúdo atitudinal 

(1,0) 
 

- Trabalho (2,0) 
 

- Aula prática (3,0) 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

2º 

-Reconhecer jogos, lutas, 

esportes, ginásticas e atividades 

rítmico-expressivas e suas 

relações com o desenvolvimento 

de capacidades físicas e 

elementos psicomotores; 
 

-Adotar atitudes de respeito 

mútuo, dignidade e solidariedade, 

repudiando qualquer espécie de 

discriminação e preconceito, 

reforçando conceito de cidadania; 

- Capacidades Físicas; 
 

- Quadrilhas, bumba meu 

boi, boi bumbá, capoeira, 

frevo, ciranda, catira, 

carimbo, maculelê, baião, 

xaxado, bandeirão. 
 

-Organização de gincanas. 

- Aula expositiva; 
 

- Aulas práticas; 
 

- Recursos audiovisuais; 
 

- Pesquisas 

bibliográfica; 
 

- Debates e Seminários. 

- Vídeos; 
 

- Slides; 
 

- Jogos e brincadeiras; 
 

- Materiais esportivos; 
 

- Outros materiais. 

- Projeto bimestral 

(2,0) 

- Prova (2,0) 
 

- Conteúdo atitudinal 

(1,0) 
 

- Trabalho (2,0) 
 

- Aula prática (3,0) 

 

 -Colaborar na organização de 

campeonatos, gincanas e outros 

eventos no âmbito escolar. 

    

 

 

 

3º 

-Participar, criar, recriar e resgatar 

brincadeiras e jogos vivenciando- 

os para ampliação de 

oportunidades lúdicas; 
 

- Conhecer e identificar conceitos 

sobre o corpo humano, bem como 

conceitos necessários para a 

prática de atividade física que 

proporcione benefícios à saúde. 

- Jogos cooperativos, jogos 

competitivos, jogos 

populares e brincadeiras; 

- Conhecimento do 

próprio corpo, 

alimentação saudável, 

noções de grupos 

alimentares e cuidados na 

manipulação e 

higienização de alimentos. 

- Aula expositiva; 
 

- Aulas práticas; 
 

- Recursos audiovisuais; 
 

- Pesquisas 

bibliográfica; 
 

- Debates e Seminários. 

- Vídeos; 
 

- Slides; 
 

- Jogos e brincadeiras; 
 

- Materiais esportivos; 
 

- Outros materiais. 

- Projeto bimestral 

(2,0) 

- Prova (2,0) 
 

- Conteúdo atitudinal 

(1,0) 
 

- Trabalho (2,0) 
 

- Aula prática (3,0) 

 



 

 

 

 
 

 

4º 

- Conhecer e identificar 

conceitos sobre o corpo 

humano, bem como conceitos 

necessários para a prática de 

atividade física que 

proporcione benefícios à 

saúde; 

-Participar de atividades 

recreativas e esportivas que 

possibilitem a combinação e 

relação de habilidades motoras 

com funções e sistemas 

corporais. 

-Sistema esquelético 
 

-Voleibol. 

- Aula expositiva; 
 

- Aulas práticas; 
 

- Recursos audiovisuais; 
 

- Pesquisas 

bibliográfica; 
 

- Debates e Seminários. 

- Vídeos; 
 

- Slides; 
 

- Jogos e brincadeiras; 
 

- Materiais esportivos; 
 

- Outros materiais. 

- Projeto bimestral 

(2,0) 

- Prova (2,0) 
 

- Conteúdo atitudinal 

(1,0) 
 

- Trabalho (2,0) 
 

- Aula prática (3,0) 
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CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês SÉRIE: 7º ANO 
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

 

1º 

 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. 

 
 Internet slang 
 Review: verb to be, there 

to be, imperative. 

 Kinds of music 
 Musical instruments 

 Present continuos 

 
 

 Aula expositiva 

 Aula explicativa 

 Atividades de Listening 

 Ditados 

 Música 

 Exercícios de fixação 

 
 Data show 

 Cartazes 

 Livro 

 Som 

 Letras de música 

 Ditado 

- Participação 
 

- Verificações de 
aprendizagem 

 
- Atividades de 
fixação 

 

1º
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A
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 D
A
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) 
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C
A
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A
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2º 

 Perguntar e responder sobre 
a rotina de uma pessoa. 

 Falar sobre a sua própria 
rotina. 

 Identificar e nomear 
feriados. 

 Explorar quadros e tabelas. 
 Nomear partes do corpo 

 

 Holidays 
 Action verbs 
 Present simple ( I, you, 

we, they) 

 Adverbs of frequency 

 The body 
 Present simple (he, she, it) 

 
 
 
 

 Aula explicativa 

 Aula expositiva 

 Exercícios 

 Ditados 

 Dinâmicas 

 
 

 Livro 

 Dicionário 

 Data show 

 Som 

 Letras de música 

 Cartazes 

 Vídeos 

Verificação de 
aprendizagem 

Testes 
Participação 

Produções escritas. 
Trabalhos 

Reagrupamentos 
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COMPONENTE CURRICULAR: Inglês SÉRIE: 7º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 
CRONOGRAM 

A 
BIMESTRAL 

 
3º 

 Explorar textos de opiniões, 

 Analisar fóruns online, 
 Perguntar e responder sobre 
ações de rotina. 

 Identificar frequência quando 
algo acontece 

 Fazer leitura de imagem. 

 Falar de ações no presente. 
 Nomear esportes 
 Nomear e descrever vocabulário 

sobre vestimentas e acessórios. 

 

 
 Sports 

 Review: present simple 

 Object pronouns 
 Clothes 

 Present simple or present contínuos? 

 
 
 

 Aula explicativa 

 Aula expositiva 

 Exercícios 

 Ditados 

 Dinâmicas 

 
 
 

- Vídeos; 

- Livro didático; 
- Jogos; 
- Laboratório. 
- flashcards 
-Som 

Testes 
Produções orais e 

escritas. 
Verificação de 

aprendizagem. 
Reagrupamento 

 
1º

 B
IM

ES
TR

E 
(C

O
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C
A

R
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A
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) 

 
2 

º 
B
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O
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C

A
R

 D
A
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) 

4º 

 

 Oferecer comidas e bebidas para 
alguém. 

 Aceitar e/ou recusar ofertas. 

 Nomear meios de transporte 
 Explorar receitas e mapas 

 
 Mean of transportation 

 Question words 

 Food 

 Countable and uncountable nouns 
 Expressions of quantity 

 

 Aula explicativa 

 Aula expositiva 

 Exercícios 

 Ditados 

 Atividades de listening 

 teatro 

 
- Vídeos; 
- Livro didático; 
- Jogos; 
- Laboratório. 
- flashcards 
-Som 

Testes 
Produções orais e 

escritas. 
Verificação de 

aprendizagem. 
Reagrupamento 
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COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 7º ANO 
 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

 
 
 

 
1º 

• Reconhecer a 
necessidade da ampliação do 
conjunto dos números 
naturais através de situações 
contextualizadas: 
• Operar com números 
inteiros: adicionar, 
multiplicar, subtrair, calcular 
potências; 
• Resolver problemas 
que envolvam operações com 
números inteiros; 
• Localizar números 
inteiros na reta numérica, 
utilizando a ordenação no 
conjunto 
• Operar com números 
racionais em forma decimal e 
fracionária: adicionar 
multiplicar, subtrair, dividir e 
calcular potências e calcular a 
raiz quadrada de quadrados 
perfeitos; 
• Associar uma fração à 
sua representação decimal e 
vice-versa; 
• Resolver problemas 
que envolvam números 
racionais; 
• Localizar números 
racionais na reta numérica, 

• Números e 
operações; 
• Potência de um 
número racional e suas 
propriedades; 
• Números quadrados 
perfeitos; 
• Conjunto dos 
números inteiros e 
racionais; 
• Módulo de números 
inteiros e racionais; 
• Comparação de 
números inteiros e 
racionais; 
• Representação, na 
reta, dos números inteiros e 
racionais; 
• Operações com 
números inteiros e 
racionais: adição e 
subtração; 
• Operações com 
números inteiros e 
racionais: multiplicação, 
divisão, potenciação e 
radiciação; 
• Expressões 
numéricas  com  números 
inteiros e racionais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Aula expositiva; 
- Leitura de textos; 
- Leitura e análise de 
mapa e imagens; 
- Estudo dirigido; 
- Pesquisa em laboratório; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Projetor de 
imagens; 
- Vídeos; 
- Livro didático; 
- Laboratório. 

 
- Pesquisa 
individual 1,00 
- Trabalho em 
grupo 2,00 
- Avaliação escrita 
3,00 
- Conteúdo 
atitudinal 1,00 
- Auto-avaliação 
1,00 
- Portfólio 2,00 

 
15/02/2018 

A 

26/04/2018 

  utilizando a ordenação no      

conjunto.  

  
27/04/2018 

 A 

 09/07/2018 

  • Equações  
 
 
- Aula expositiva; 
- Leitura de textos; 
- Leitura e análise de 
mapa e imagens; 
- Estudo dirigido; 
- Pesquisa em laboratório; 

   

  • Igualdade, conjunto  - Pesquisa  

  universo e conjunto  individual 1,00  

  solução de uma equação.  - Trabalho em  

 • Identificar a raiz de • Equações  grupo 2,00  

 uma equação do primeiro equivalentes - Projetor de - Avaliação escrita  

 grau; • Equações do 1º grau imagens; 3,00  

2º 
• Resolver uma equação 
do primeiro grau; 
• Resolver problemas 

com uma incógnita 
• Resolução de 
equações do 1º grau 

- Vídeos; 
- Livro didático; 
- Laboratório. 

- Conteúdo 
atitudinal 1,00 
- Auto-avaliação 

 

 que envolvam uma equação • Problemas com  1,00  

 do primeiro grau. equações do 1º grau  - Portfólio 2,00  

  • Aplicações das    

  equações: as fórmulas    

  matemáticas    
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 COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 7º ANO 
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 
CRONOGRAM 

A 
BIMESTRAL 
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3º 

• Identificar grandezas 
diretamente proporcionais; 
• Identificar grandezas 
inversamente proporcionais; 
• Resolver problemas que 
envolvam grandezas direta ou 
inversamente         proporcionais; 
• Interpretar e utilizar o 
símbolo %; 
• Resolver problemas que 
envolvam o cálculo de 
porcentagem. 

 
 
 
 

• Razão e Proporção; 
• Propriedade das proporções ; 
• Grandezas diretamente e 
inversamente  proporcionais; 
• Porcentagem. 

 

 
- Aula expositiva; 
- Leitura de textos; 
- Leitura e análise de mapa 
e imagens; 
- Estudo dirigido; 
- Pesquisa em laboratório. 

 
 

 
- Projetor de 
imagens; 
- Vídeos; 
- Livro didático; 
- Laboratório. 

 

- Pesquisa 
individual 1,00 
- Trabalho em 
grupo 2,00 
- Avaliação 
escrita 3,00 
- Conteúdo 
atitudinal 1,00 
- Auto- 
avaliação 1,00 
- Portfólio 2,00 

29/07/20 
18 
A    

04/10/20 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
05/10/20 
18 

A 
20/12/20 
18 

 
 

 
4º 

• Reconhecer as principais 
propriedades dos triângulos 
isósceles e equiláteros, e dos 
principais quadriláteros: 
quadrado, retângulo, 
paralelogramo, trapézio, losango; 
• Identificar segmento, 
ponto médio de um segmento, 
triângulo e seus elementos, 
polígonos e seus elementos; 
• Reconhecer a altura de um 
triângulo relativa a um de seus 
lados; 
• Construir 
perpendiculares, paralelas e 
mediatriz de um segmento usando 
régua e  compasso; 
• Construir um triângulo a 
partir de seus lados, com régua e 
compasso; 
• Utilizar o grau como 
unidade de medida de ângulo; 
• Utilizar instrumentos para 
medir ângulos. 

 
 

 
• Geometria; 
• Ângulos; 
• Medidas de ângulos; 
• Operações com medidas de 
ângulos; 
• Ângulos consecutivos e 
adjacentes; 
• Bissetriz de um ângulo; 
• Classificação dos ângulos; 
• Reconhecendo triângulos e suas 
propriedades; 
• Áreas das principais figuras 
planas; 
• Áreas de figuras compostas; 
• Problemas envolvendo geometria 
aplicada ao cotidiano. 

 
 
 
 
 

 
- Aula expositiva; 
- Leitura de textos; 
- Leitura e análise de mapa 
e imagens; 
- Estudo dirigido; 
- Pesquisa em laboratório; 

 
 
 
 
 
 
 

- Projetor de 
imagens; 
- Vídeos; 
- Livro didático; 
- Laboratório. 

 

- Pesquisa 
individual 1,00 
- Trabalho em 
grupo 2,00 
- Avaliação 
escrita 3,00 
- Conteúdo 
atitudinal 1,00 
- Auto- 
avaliação 1,00 
- Portfólio 2,00 

 

 
 

Obs: Os componentes avaliativos não são rígidos e poderão mudar de acordo com o perfil das turmas. Isso será observado no decorrer do ano letivo. 
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CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: PORTUGUÊS SÉRIE: 7º ANO 
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

 

1º 

 

 
-UTILIZAR AS VARIEDADES LINGUÍSTICAS, 
SABENDO ADEQUÁ-LAS ÀS 
CIRCUNSTÂNCIAS DA SITUAÇÃO 
COMUNICATIVA DE QUE PARTICIPAM. 

-DESENVOLVER ESTRATÉGIAS DE 
LEITURA. 

 

-ORGANIZAÇÃO TEMPORAL NO 
TEXTO NARRATIVO; 
-TIPOS DE DISCURSO: DIRETO E 
INDIRETO; 
-TEXTOS TEATRAIS; 
-POESIA. 

Aula expositiva; 
- Aula prática; 
- Estudo dirigido; 
-Construção de modelos 
didáticos; 
- Criação de artigos 
jornalísticos;. 
-Práticas de escrita e leitura. 

 

 
- Vídeos; 
- Livro didático; 
- Jogos; 
-Revistas; 
-Jornais. 

D
it

ad
o

; 

R
ee

sc
ri

tu
ra

 d
e 

te
xt

o
s;

 

Tr
ab

al
h

os
 c

o
n

te
xt

u
al

iz
ad

o
s;

 

A
va

lia
çã

o
. 

 

1º
 B

IM
ES

TR
E 

(1
5/

02
  a

 2
5/

07
) 

 

2 
º 

B
IM

ES
TR

E 
(2

7/
04

  a
 0

9/
07

) 

 
2º 

 
-VALORIZAR A LEITURA COM FONTE 
DE INFORMAÇÃO, RECORRENDO A 
MATERIAIS ESCRITOS EM FUNÇÃO DE 
DIFERENTES OBJETIVOS. 
-PRODUZIR GÊNEROS NARRATIVOS, 
OBSERVANDO DIFERENTES 
DISCURSOS NARRATIVOS, BEM COMO 
O FOCO DA PESSOA DO DISCURSO. 

 

-LEITURA DE GÊNEROS 
JORNALÍSTICOS COM ÊNFASE EM 
QUESTÕES DE GÊNEROS NA 
CONTEMPORANEIDADE; 
- TEXTO EXPOSITIVO; 
-PARODIA. 

Aula expositiva; 
- Aula prática; 
- Estudo dirigido; 
-Construção de modelos 
didáticos; 
- Criação de artigos 
jornalísticos;. 
-Práticas de escrita e leitura. 
-Cópias de textos orais. 

 
 
 

- Vídeos; 
- Livro didático; 
- Jogos; 
-Revistas; 
-Jornais. 

D
it

ad
o

; 

R
ee

sc
ri

tu
ra

 d
e 

te
xt

o
s;

 

Tr
ab

al
h

o
s 

co
n

te
xt

u
al

iz
ad

o
s;

 

A
va

lia
çã

o
. 
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CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: PORTUGUÊS SÉRIE: 7º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 
CRONOGRAM 

A 
BIMESTRAL 

 
3º 

 
 
 

-PRODUZIR GÊNEROS ORAIS E ESCRITOS 
EXPOSITIVOS E ARGUMENTATIVOS MAIS 
CURTOS LIGADOS A DIFERENTES 
ESFERAS. 
-LOCALIZAR INFORMAÇÕES EXPLÍCITAS E 
IMPLÍCTAS EM UM TEXTO. 

 
 
 

-REPRESENTAÇÃO TEATRAL; 
-MÚSICA REGIONAL; 
-LEITURA DE TEXTOS REGIONAIS: O CERRADO, A 
MATRIZ DA CULTURA BRASILEIRA; 
-PONTUAÇÃO; 
-FRASE, ORAÇÃO E PERÍODO. 

Aula expositiva; 
- Aula prática; 
- Estudo dirigido; 
-Construção de modelos 
didáticos; 
- Criação de artigos 
jornalísticos;. 
-Práticas de escrita e leitura. 
-Cópias de textos orais; 
-Composição musical. 

 

 
- Vídeos; 
- Livro didático; 
- Jogos; 
-Revistas; 
-Jornais. 

D
it

ad
o

; 

R
ee

sc
ri

tu
ra

 d
e 

te
xt

o
s;

 

Tr
ab

al
h

o
s 

co
n

te
xt

u
al

iz
ad

o
s;

 

A
va

lia
çã

o
. 

 
3º

 B
IM

ES
TR

E 
(2

6/
07

  a
 0

4/
10

) 

 
4º

 B
IM

ES
TR

E 
(0

5/
10

 a
 2

0/
12

) 

 
4º 

 
 

 
-IDENTIFICAR /ANALISAR TEXTOS CURTOS 
PRODUZIDOS COM DIFERENTES ASPECTOS 
TIPOLÓGICOS EM DIFERENTES ESFERAS. 
-ANALISAR DIFERENTES DISCURSOS 
VEICULADOS POR MEIOS DE COMUNICAÇÃO, 
CONSIDERANDO DIVERSAS TECNOLOGIAS. 

 

 
-CRIAÇÃO DE POESIA; 
-REGRAS DE ACENTUAÇÃO; 
-TIPOS DE SUJEITO; 
-TIPOS DE PREDICADO. 

Aula expositiva; 
- Aula prática; 
- Estudo dirigido; 
-Construção de modelos 
didáticos; 
- Criação de artigos 
jornalísticos;. 
-Práticas de escrita e leitura. 
-Cópias de textos orais. 

 

 
- Vídeos; 
- Livro didático; 
- Jogos; 
-Revistas; 
-Jornais. 

D
it

ad
o

; 

R
ee

sc
ri

tu
ra

 d
e 

te
xt

o
s;

 

Tr
ab

al
h

o
s 

co
n

te
xt

u
al

iz
ad

o
s;

 

A
va

lia
çã

o
. 
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COMPONENTE CURRICULAR: Ciências Naturais 8º ANO 
 

 

BIM OBJETIVO CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 
 
 

 
1º 

Matéria e Energia 
 Reconhecer as diferentes fontes e tipos 

de energia utilizadas nas residências e 
cidades. 

 Classificar as fontes de energia em 
renováveis e não renováveis e propor 
medidas que possibilitem a substituição 
do uso de energia não renováveis por 
renováveis. 

 Identificar e descrever as 
funcionalidades dos componentes que 
fazem parte do circuito e dos aparelhos 
elétricos de uma residência como, fios, 
interruptores, lâmpadas, LEDs, 
disjuntores, pilhas, baterias etc. 

 Montar circuitos que possibilitem 
simular uma instalação elétrica 
residencial. 

 Identificar os tipos de transformação de 
energia que ocorrem em aparelhos 
elétricos residenciais como chuveiro, 
ferro, TV e liquidificador e discutir as 
características dos aparelhos que 
apresentam maior consumo de energia 
apontando soluções para o uso racional. 

 Identificar as potências de diversos 

aparelhos elétricos residenciais e 
relacionar a potência do aparelho ao 
consumo de energia. 

 Calcular o consumo de energia elétrica 
relacionando potência e tempo médio 
de uso para cada eletrodoméstico e 
avaliar o impacto de cada equipamento 
no consumo mensal e no valor da conta 

Matéria e Energia 

 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 
• Impactos socioambientais da 
produção de energia elétrica 
• Transmissão e uso responsável da 
energia elétrica 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 
 Atividade avaliativa; 

 Seminário; 

 Trabalhos; 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Quadro; 

 Mapas mentais; 

1. Projeto Bimestral – 2,00 
2. Prova Escrita – 3,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 1,00 

4. Seminário – 2,00 
5. Trabalho escrito – 2,00 

 
1º

 B
IM

ES
TR

E 
– 

11
/ 

02
   

a 
  2

5
  /

 0
4

 

 
2 

º 
B

IM
ES

TR
E 

–
 2

6
 /

 0
4 

 a
  0

8 
/ 

07
 



 

 

 de energia elétrica. 

 Propor ações coletivas sustentáveis que 
considerem o uso de aparelhos mais 
eficientes e promovam mudanças de 
hábitos de consumo responsável da 
energia elétrica. 

 Discutir e avaliar as vantagens e 
desvantagens das usinas de energia 
considerando custos e impactos 
socioambientais de geração e 
transmissão. 

     

 
 
 
 

2º 

Vida e Evolução 

 Identificar as estruturas reprodutivas 
das plantas, relacionando-as às 
estratégias de reprodução e 
indicando, quando for o caso, a 
atuação dos polinizadores no 
processo. 

 Identificar adaptações reprodutivas 
das plantas, associando-as à seleção 
natural. 

 Discorrer sobre a interação dos fatores 
ambientais e da competição intra- e 
interespécies no desenvolvimento de 
estratégias e estruturas reprodutivas 
nas plantas. 

 Conhecer as principais estratégias 
reprodutivas dos animais. 

 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. 

 Destacar a atuação da seleção natural 
na modificação das espécies ao longo 
do tempo, dando ênfase às estratégias 
e estruturas reprodutivas. 

Vida e Evolução 
 Estruturas reprodutivas das 

plantas 

 Polinizadores 
 Estratégias de reprodução das 

plantas 

 Reprodução das plantas e 

seleção natural 

 Estratégias de reprodução dos 
animais 

 Comportamento sexual dos 
animais 

 Períodos reprodutivos dos 
animais 

 Competição intra-espécie e 
reprodução 

 Seleção natural e reprodução 

dos animais 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Atividade avaliativa; 

 Seminário; 

 Trabalhos; 

 Vídeos; 
 Livro didático; 

 Quadro 

 Mapas mentais; 

1. Projeto Bimestral – 2,00 

2. Prova Escrita – 3,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 1,00 

4. Seminário – 2,00 
5. Trabalho escrito – 2,00 
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COMPONENTE CURRICULAR: Ciências naturais 8º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

CRONOG 

RAMA 
BIMESTR 

AL 

 
 
 
 

3º 

Vida e Evolução 
 

 Conhecer as transformações físicas e 
psíquicas promovidas pela atuação dos 
hormônios sexuais na puberdade. 

 Identificar as principais glândulas que 
atuam no amadurecimento do sistema 
reprodutor do ser humano. 

 Relacionar as transformações do corpo 
ocorridas na puberdade com a atuação das 
glândulas e hormônios sexuais 
coordenados pelo sistema nervoso. 

 Conhecer os principais métodos 
contraceptivos e reconhecer que diferem 
em termos de atuação no organismo e 
eficácia. 

 Discutir sobre a responsabilidade e o 
respeito que cada indivíduo deve ter com 
o seu próprio corpo e com o dos outros e 
discutir sobre a corresponsabilidade e o 
respeito entre os indivíduos na escolha e 
uso de métodos contraceptivos. 

 Conhecer as principais infecções sexuais 
que afetam os indivíduos 
contemporâneos. 

 Identificar os agentes causadores das ISTs. 

 Discorrer sobre prevenção de ISTs. 

 Comparar os métodos de prevenção de 
ISTs, indicando aqueles mais eficazes. 

Vida e Evolução 

 

 Sistema reprodutor masculino, feminino e intersexo 

 Puberdade 

 Hormônios do sistema reprodutor; 

 Maturação do sistema reprodutor e puberdade 

 Transformações físicas e psíquicas promovidas pelos 

hormônios sexuais 

 Métodos contraceptivos 

 Cuidados com o corpo: relações sexuais 

 Gravidez na adolescência 

  Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e 

gravidez 

  Estatuto da criança e do adolescente: o Artigos 3º, 

4º, 8º, 13, 15, 16, 17 e 18. 

 IST: sintomas, agentes causadores, modos de 

transmissão e prevenção 

 Agentes de saúde, orientação médica e 

conhecimento no combate e prevenção de infecções 

sexualmente transmissíveis 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Atividade avaliativa; 
 Seminário; 

 Trabalhos; 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Quadro 

 Mapas mentais; 

 Data show; 

 

1. Prova Escrita – 3,00 
2. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 2,00 

3. Seminário – 3,00 
4. Trabalho escrito – 

2,00 

3º
 B

IM
ES

TR
E 

–
 2

9 
/ 

0
7 

a 
0

4 
/ 

10
 



 

 

 
 
 
 

 
4º 

Terra e Universo 
 

 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 orbitas, inclinação do plano 
de orbita, inclinação do eixo de rotação. 

 Associar a ocorrência das estações do ano 
à conjunção dos movimentos de rotação e 
translação e a inclinação do eixo de 
rotação da Terra em relação a sua órbita e 
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 Terra. 

 Relacionar climas regionais aos padrões de 
circulação atmosférica e oceânica. 

 Conhecer as principais variáveis 
envolvidas na previsão do tempo como 
temperatura, pressão e umidade do ar. 

 Reconhecer as mais impactantes 
alterações climáticas regionais e globais 
provocadas pela intervenção humana e 
apontar ações humanas que podem 
provocar mudanças climáticas. 

 Discutir soluções para restabelecer o 
equilíbrio ambiental das regiões que 
sofreram alterações climáticas. 

Terra e Universo 

 
 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 

 Variáveis envolvidas na previsão do tempo: o 

Temperatura; o Pressão; o Umidade 

 Alterações climáticas 
 Equilíbrio ambiental 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Atividade avaliativa; 

 Seminário; 

 Trabalhos 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Quadro 

 Mapas mentais 

 Data show 

1. Projeto Bimestral – 2,00 

2. Prova Escrita – 3,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 1,00 

4. Seminário – 2,00 
5. Trabalho escrito – 2,00 
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COMPONENTE CURRICULAR: História 8º ANO 
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 
1º 

 Compreender as principais características do 
Iluminismo e sua influência na sociedade atual. 

 Conhecer as particularidades da Inglaterra e da 
França nos séculos XVII a XIX 

  Analisar os processos e impactos da Revolução 
Francesa e Industrial na Europa e no Mundo. 

 Iluminismo e Liberalismo. 

 Revolução Inglesa. 

 Revolução Industrial. 
 Revolução Francesa. 
 Napoleão e Revoluções de 1830. 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Avaliação bimestral; 
 Construção de modelos 

didáticos; 

 Pesquisa bibliográfica. 

 

 Livro didático; 

 Quadro; 

 Jogos; 

 Debates; 

 Laboratório; 

 Filmes 

1. Prova Escrita – 3,00 
2. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação e 
atividades no caderno) 
– 3,00 

3. Trabalho em grupo – 
2,00 

4. Trabalho individual – 
2,00 

 
1º

 B
IM

ES
TR

E 
– 

15
 /

 0
2 

a 
2

6 
/ 

04
 

 
2 

º 
B

IM
ES

TR
E 

–
 2

7
 /

 0
4 

a 
09

 /
 0

7
 

 
 

2º 

 Compreender a influência dos movimentos 
Europeus na Revolução Americana. 

 Explicar os movimentos e as rebeliões na 
América Portuguesa e relacioná-los aos 
acontecimentos na Europa. 

 Identificar a singularidade da Revolução de São 
Domingos e seus desdobramentos 

 Identificar e contextualizar os processos de 
independência nas Américas do norte e do sul 
e o pan-americanismo. 

 Caracterizar a organização política e social no 
Brasil após da chegada da Corte portuguesa. 

 Analisar as disputas políticas durante o 
primeiro reinado. 

 

 Independência dos EUA 

 Conjurações mineira e baiana 
 Haiti 

 Independência da América 
espanhola e pan-americanismo 

 Independência do Brasil 

 Primeiro Reinado 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Avaliação bimestral; 

 Construção de modelos 

didáticos; 

 Pesquisa bibliográfica. 

 Livro didático; 
 Quadro; 

 Jogos; 

 Debates; 

 Laboratório; 

 Filmes 

1. Projeto Bimestral – 
2,00 

2. Prova Escrita – 3,00 
3. Conteúdo Atitudinal – 

2,00 
4. Trabalho em grupo – 

2,00 
5. Trabalho individual – 

1,00 
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COMPONENTE CURRICULAR: História 8º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 
CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 
3º 

 Discutir a ideia de tutela e a participação de negros e indígenas na 
sociedade brasileira. 

 Compreender os movimentos contrários ao poder central ocorridas no 
período Regencial 

 Identificar os processos econômicos, sociais e políticos durante o 
Segundo Reinado 

 Reconhecer as questões que levam o Brasil à Guerra do Paraguai e suas 
diferentes versões. 

 Analisar o processo de atores da Abolição da Escravidão no Brasil 

 Compreender as condições da sociedade brasileira pós-abolição 
 Identificar, analisar e compreender o papel da cultura negra na estrutura 

social, econômica e cultural da atualidade. 

 Tutela de indígenas e negros 
 Período Regencial e 

rebeliões 

 Segundo reinado 
 Guerra do Paraguai 

 Escravidão e Abolicionismo 
 Legados da escravidão na 

sociedade brasileira 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Construção de 
modelos didáticos; 

 Criação de cenas. 

 Composição musical. 

 Pesquisa 
bibliográfica. 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Jogos; 

 Laboratório. 

 Instrumentos 
musicais. 

1. Projeto 
Bimestral – 2,00 

2. Prova Escrita – 
3,00 

3. Conteúdo 
Atitudinal – 2,00 

4. Trabalho em 
grupo – 2,00 

5. Trabalho 
individual – 1,00 

3º
 B

IM
ES

TR
E 

– 
26

 /
 0

7 
a 

0
4 
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a 
20

 /
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2
 

 

4º 

 Descrever os movimentos revolucionários do século XIX e as ideias 
construídas e defendidas por eles. 

Compreender o papel dos diversos atores sociais nas mudanças ocorridas 
no período pós-revolução industrial. 

Conceituar o imperialismo e compreender o processo de inserção 
comercial da África no mundo e suas consequências para o Continente 
africano e seus grupos sociais. 

Contextualizar e analisar os processos de resistência contra o 
imperialismo e o capitalismo. 

 

 Teorias Sociais: socialismo, 
anarquismo, comunismo 

 Movimento operário e papel 
das mulheres 

 Imperialismo e resistência 
 África e o capitalismo 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 
 Construção de 

modelos didáticos; 

 Criação de cenas. 

 Composição musical. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Jogos; 

 Laboratório. 

 Instrumentos 
musicais. 

1. Projeto 
Bimestral – 2,00 

2. Prova Escrita – 
3,00 

3. Conteúdo 
Atitudinal – 2,00 

4. Trabalho em 
grupo – 2,00 

5. Trabalho 
individual – 1,00 

 

 



 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SEE – DRE RECANTO DAS EMAS 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 101 

 
 
 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Artes 8º ANO 
 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

AVALIAÇÃO 
 

CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 
1º 

 Analisar o período Impressionista. 
 Analisar o período Realista. 

 Analisar a origem da fotografia. 

 Apreciar a arte na América Latina. 
 Analisar o teatro Renascentista Inglês. 

 Impressionismo. 

 Realismo (teatro e visuais) 
 Formação de PlateiaElementos da 

linguagem teatral (figurino, iluminação, 
sonoplastia, cenário, maquiagem, adereços) 

 Teatro Renascentista inglês. 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 
 Construção de modelos 

didáticos; 

 Criação de cenas. 

 Composição musical. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 

- Vídeos; 
- Livro didático; 
- Jogos; 
- Laboratório. 
- Instrumentos musicais. 

1. Projeto Bimestral – 
2,00 

2. Prova Escrita – 2,00 
3. Conteúdo 

Atitudinal 
(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 1,00 

4. Cena de Teatro – 
3,00 

5. Confecção de 
Figurino 2,00 

 
1º

 B
IM

ES
TR

E 
– 

15
 /

 0
2 

a 
2

6 
/ 

04
 

2 
º 

B
IM
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TR

E 
–

 2
7

 /
 0

4 
a 

09
 /

 0
7

 

 
 

2º 

 Analisar a Comédia Dell’Arte 

 Analisar o teatro Elisabetano. 

 Apreciar os elementos da linguagem teatral. 

 Apreciar uma montagem teatral. 

 Analisar a importância da formação de 
plateia. 

 

 Comédia Dell’Art (Goldoni e Moliere) 
 Teatro Elisabetano (William Shakespeare) 
 Elementos da linguagem teatral (figurino, 

iluminação, sonoplastia, cenário, 
maquiagem, adereços) Arte na América 
Latina (Frida Kahlo, Diego Rivera, José 
Clemente Orozco) 

 Montagem Teatral. 

 Nascimento da Fotografia 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Construção de modelos 
didáticos; 

 Criação de cenas. 
 Composição musical. 

 Pesquisa bibliográfica. 

- Vídeos; 
- Livro didático; 
- Jogos; 
- Laboratório. 
- Instrumentos musicais. 

 
1. Projeto Bimestral – 

2,00 
2. Prova Escrita – 2,00 
3. Conteúdo 

Atitudinal 
(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 1,00 

4. StopMotion – 3,00 
5. Fotografia Cênica – 

2,00 
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COMPONENTE CURRICULAR: Artes 8º ANO 
 

 
BIM 

 
OBJETIVOS 

 
CONTEÚDOS 

 
PROCEDIMENTOS 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

AVALIAÇÃO  
 

CRONOGRAMA 
BIMESTRAL 

 
3º 

 Analisar o repertorio musical local. 

 Apreciar música romântica. 
 Analisar o Movimento Modernista 

Brasileiro. 
 Apreciação de leitura dramática e análise 

de textos teatrais. 

 Analise das manifestações afro-brasileiras. 

 Repertorio musical local, regional e 
nacional. 

 Música Romântica. 

 Movimento Modernista Brasileiro. 
 Leitura dramática e análise de textos 

teatrais. 

 Estudo das manifestações afro-brasileiras. 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Construção de modelos didáticos; 

 Criação de cenas. 

 Composição musical. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Jogos; 

 Laboratório. 

 Instrumentos 
musicais. 

 
1. Projeto Bimestral – 

2,00 
2. Prova Escrita – 2,00 

3. Conteúdo Atitudinal 
– 1,00 

4. Leitura Dramática – 
3,00 

5. Apresentação 
Musical – 2,00 

 
3º

 B
IM

ES
TR

E 
– 

26
 /

 0
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a 
0

4 
/ 
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4 

º 
B

IM
ES

TR
E 

–
 0
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4º 

 Analisar a Semana de 1922. 

 Apreciação de jogos dramáticos. 
 Analisar a importância da formação de 

plateia. 
 Analisar o teatro Romântico, Realista e 

Naturalista. 

 

 Semana de Arte Moderna de 1922. 

 Jogos dramáticos e ação cênica. 
 Formação de plateia. 
 Teatro Romântico, Realista e Naturalista. 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 
 Construção de modelos didáticos; 

 Criação de cenas. 

 Composição musical. 

 Pesquisa bibliográfica. 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Jogos; 

 Laboratório. 

 Instrumentos 

musicais. 

 
1. Projeto Bimestral – 

2,00 

2. Prova Escrita – 2,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

– 1,00 
4. Vídeo do Minuto – 

3,00 
5. Apresentação de 

Dança – 2,00 
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COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 8º ANO 
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 

1º 

 Localização, regionalização e 
características do espaço. 

 Localizar e identificar os continentes 
americano e africano no mundo. 

 Cartografia: continentes, oceanos e 
mares: ênfase na América e na África. 

 Análise de sistemas político- 
econômicos do mundo: Guerra Fria, 
países capitalistas e socialistas; países 
desenvolvidos, emergentes; do Norte 
e do sul (centrais e periféricos). 

 Aula expositiva; 
 Leitura acompanhada pelo 

professor; 

 Estudo dirigido; 

 Pesquisas; 

 Produção de texto; 

 Trabalhos individuais e/ou grupo. 

 

 Vídeos; 

 Questionários; 

 Mapas; 

 Livro didático. 

 Avaliação individual; 
 Avaliação com consulta 

de material; 

 Trabalho manuscrito; 

 Participação nas 
atividades escolares; 

 Estudo dirigido. 

 
1º

 B
IM

ES
TR

E 
– 

11
 /

 0
2 

a 
2

5 
/ 

04
 

 
2 

º 
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E 

–
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6
 /

 0
4 

a 
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 /
 0

7
 

 
2º 

 Compreender o processo histórico de 
dependência econômico político 
cultural da América e da África na 
construção do mundo globalizado. 

 
 Relações de mercados mundiais: 

globalização da economia; 

 Colonização de exploração e 
povoamento: América e África. 

 Aula expositiva; 
 Leitura acompanhada pelo 

professor; 

 Estudo dirigido; 
 Pesquisas; 

 Produção de texto; 

 Trabalhos individuais e/ou grupo. 

 Vídeos; 
 Questionários; 

 Mapas; 

 Livro didático. 

 Avaliação individual; 
 Avaliação com consulta 

de material; 

 Trabalho manuscrito; 
 Participação nas 

atividades escolares; 

 Estudo dirigido. 
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COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 8º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 
CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 
3º 

 Conhecer aspectos físicos, 
ambientais, demográficos, 
políticos, sociais e econômicos do 
continente americano. 

 Localização, regionalização e características do 
espaço natural. 

 Aspectos demográficos, políticos, sociais e 
econômicos com ênfase nos estados Unidos e 
Canadá. 

 Diversidades e contrastes. 

 Dependências tecnológicas. 

 Urbanização e suas consequências. 

 Relação de interdependência da cidade com o 
campo. 

 Blocos econômicos da América e suas relações com 
os mercados mundiais 

 Aula expositiva; 
 Leitura acompanhada pelo 

professor; 

 Estudo dirigido; 
 Pesquisas; 

 Produção de texto; 

 Trabalhos individuais e/ou grupo. 

 

 Vídeos; 

 Questionários; 
 Mapas; 

 Livro didático. 

 Avaliação 
individual; 

 Avaliação com 
consulta de 
material; 

 Trabalho 
manuscrito; 

 Participação nas 
atividades 
escolares; 

 Estudo dirigido. 

3º
 B
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TR
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– 
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a 

0
4 

/ 
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4 

º 
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–
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7
 /

 1
0 

a 
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 /
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2
 

 
4º 

 Conhecer aspectos físicos, 
ambientais, demográficos, políticos, 
sociais e econômicos do continente 
africano. 

 Aspectos demográficos, políticos, sociais e 
econômicos. 

 Diversidade étnica e social. 

 Conflitos étnicos, políticos e religiosos. 

 Segregação racial na África do Sul – 
Apartheid. 

 Cultura africana e influências no Brasil. 

 Aula expositiva; 
 Leitura acompanhada pelo professor; 

 Estudo dirigido; 

 Pesquisas; 
 Produção de texto; 

 Trabalhos individuais e/ou grupo. 

 

 Vídeos; 

 Questionários; 

 Mapas; 

 Livro didático. 

 Avaliação 
individual;

 Avaliação com 
consulta de 
material;

 Trabalho 
manuscrito;

 Participação nas 
atividades 
escolares;

 Estudo dirigido.
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COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 8º ANO 
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 
1º 

- Pesquisar e estudar os benefícios que 

a atividade física regular exerce sobre o 
corpo humano, tendo em vista a 
promoção da saúde. 

- Compreender criticamente as 
transformações sócias relacionadas ao 
esporte, participando de forma 

consciente das modalidades propostas; 
- Vivenciar atividades que desenvolvam 
a consciência corporal e favoreçam o 

autoconhecimento. 
- Conhecer a História e Regras do 
desportos 

 Ginástica de Condicionamento 
Físico 

 Conhecimento sobre o corpo 

- Esporte de Marca 
(Atletismo) 

 Esporte de Invasão 
(Handebol) 

 Noções de Nutrição e 
Alimentação Saudável. 

 Esporte de rede (Badminton e 
Peteca) 

 Aulas Práticas 

 Aula Expositivas 

 Pesquisa escolar 

 Textos distribuídos 

 Material esportivo 
para aulas práticas 

 Vídeos 

- Pesquisa Escolar = 2,00 
Teste Consulta=1,5 

- Atitudinal (assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 1,00 

- Pratica= 2,00 
- Portfólio= 1,5 
- Avaliação= 2,00 

 
1º
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E 
– 
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 /
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4 
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/ 
07

 

 
2º 

- Realizar ações corporais de 
acordo com suas possibilidades, 
visando um melhor entendimento 
no jogo de voleibol e rugby; 
- Ampliar os conhecimentos 
relacionados às danças típicas; 
- Participar de jogos pré- 
desportivos, propiciando momentos 
de confraternização entre os pares. 

- Jogos Cooperativos e Pré- 
desportivos 

- Esporte de rede (Voleibol), 
- Esporte de rede (Badminton) 
- Atividades de Danças Culturais 
Festivas. 
- Rugby 

 Aulas Práticas 
 Aula Expositivas 

 Projeto Cultural (Festa Junina) 

 Estudo Dirigido 

 Textos distribuídos 
 Material esportivo 

para aulas práticas 

 Vídeos 

 Pesquisa Internet 

- Teste Consulta= 1,5 
- Apresentação de 
Portfólio=1,5 

- Avaliação: 3,00 
- Projeto Cultural = 2,00 
- Conteúdo Atitudinal = 1,0 
- Prática= 1,0 
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COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 8º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 
CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

3º 

- Conhecer as características básicas e os 
elementos que constituem a tradição das 
danças de salão; 
- Aprimorar as atividades de cooperação, 

interação e pesquisa na realização de 
evento de ciências. 

- Esporte de Invasão (Basquetebol) 
- Esporte de Invasão (Futebol de Salão) 
- Danças e Atividades (Expressão corporal, espaços, 
gestos e ritmos relacionados às danças urbanas; 
- Feira de Ciências (Bioeconomia) 

 Aulas Práticas 
 Aula Expositivas 

 Pesquisa escolar 

- Textos distribuídos 
- Material esportivo 
para aulas práticas 
- Vídeos e aparelho de 
som 

- Pesquisa Internet 
- Laboratório 

- Apresentação de 
Portfólio=1,5 
- Teste Consulta=1,5 
- Avaliação: 2,00 
- Projeto Dança= 3,00 
- Feira de Ciências 
=2,0 

3º
 B

IM
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TR
E 

– 
29

 /
 0

7 
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0
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/ 
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–
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7
 /
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0 

a 
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/ 
12

 

4º 

- 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. 

- Lutas; 
- Práticas Corporais de Aventura (Características 
gerais das práticas corporais de aventura na natureza) 
- Esporte de rede (Tênis de Mesa); 
- Esportes de Combate 

 Aulas Práticas 
 Aula Expositivas 

 Pesquisa escolar 

- Textos distribuídos 
- Material esportivo 
para aulas práticas 

- Vídeos 
Pesquisa Internet 

Teste Consulta= 1,5 
- Apresentação de 
Portfólio=1,5 

- Avaliação: 3,00 
- Conteúdo Atitudinal 
= 1,0 
- Prática= 3,0 
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COMPONENTE CURRICULAR: Português SÉRIE:  8º ANO 
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

 

 
1º 

• Compreender a relação de sujeito 
e verbos para estruturação 
sintática, bem como questões 
decorrentes de diferentes 
formas de estruturação. 

 

• Identificar e analisar gêneros de 
diferentes constituições tipológicas 
(narrar, descrever, expor, 
argumentar e prescrever) em 
diferentes esferas (escolar, 
jornalística, televisiva, literária). 

 
• Produzir textos narrativos não 
lineares, expositivos, 
argumentativos e prescritivos- 
injuntivos. 

• Incentivar o aluno a ouvir, 
transmitir e debater ideias e 
maneira organizada. 

 
 Revisão de classes 

gramaticais (substantivos, 
adjetivos, pronomes, 
advérbios, verbos). 

 Frase, oração e período. 
Termos essenciais da 

oração: sujeito e predicado. 
Tipos de sujeito. 

 Sujeito indeterminado. 

 Oração sem sujeito. 

 Gêneros textuais: charges e 
anedotas. 

 Leitura e interpretação de 
textos narrativos (Unidade 
de 1 do livro didático). 

 Produção textual: 
Elaboração de crítica 
relacionada ao livro 
“Extraordinário”. 

 
 
 
 

 
 Aulas expositivas. 

 Reagrupamentos. 

 Sequências didáticas. 

 Estudo dirigido. 

 Pesquisa Bibliográfica. 

 Leitura e produção de 
textos. 

 
 
 
 
 

 Livro didático. 

 Recursos 
audiovisuais. 

 Laboratório de 
informática. 

 Material impresso. 

 Jornais, revistas, 
etc. 

 
 
 
 
 
 

Projeto: 2,0 
Teste: 2,0 
Prova: 3,0 
Produção de texto: 1,0 
Atitudes: 2,0 

 

1º
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2º 

• Identificar e analisar gêneros de 
diferentes constituições tipológicas 
(narrar, descrever, expor, 
argumentar e prescrever) em 
diferentes esferas (escolar, 
jornalística, televisiva, literária). 
• Produzir textos narrativos não 
lineares, expositivos, 
argumentativos e prescritivos- 
injuntivos. 
Aumentar e aprofundar esquemas 
cognitivos pela ampliação do léxico 
e de suas respectivas redes 
semânticas. 

 Transitividade verbal, 
complemento verbal.

 Predicação verbal.

 Gêneros textuais: crônicas, 
poesias (relacionadas às 
culturas africanas e 
indígenas).

 Acentuação gráfica.
 Uso dos porquês.
 Produção textual: crônicas.

 
 
 

 Aulas expositivas. 

 Reagrupamentos. 

 Sequências didáticas. 

 Estudo dirigido. 

 Pesquisa Bibliográfica. 

 Leitura e produção de 
textos. 

 
 

 Livro didático. 

 Recursos 
audiovisuais. 

 Laboratório de 
informática. 

 Material impresso. 

 Jornais, revistas, 
etc. 

 
 
 
 

Projeto: 2,0 
Teste: 2,0 
Prova: 3,0 
Produção: 1,0 
Atitudes: 2,0 
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COMPONENTE CURRICULAR: Português SÉRIE:  8º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 
CRONOGRAM 

A 
BIMESTRAL 

 
3º 

 
Ampliar o repertório de leitura. 
Valorizar a leitura como parte do 
processo comunicativo. 
Analisar e refletir sobre a língua em 
diferentes situações de interação. 
Analisar diferentes discursos. 
Ampliar o léxico e sua rede semântica. 
Produzir textos de diversos gêneros. 

 

Conotação e Denotação 
Adjunto adnominal 
Complemento nominal 
Aposto e vocativo 
Criação de textos instrucionais 
Leitura e interpretação de textos. 
Acentuação gráfica 

 
 Aulas expositivas. 

 Reagrupamentos. 

 Sequências didáticas. 

 Estudo dirigido. 

 Pesquisa Bibliográfica. 

 Leitura e produção de 
textos. 

 Livro 
didático. 

 Recursos 
audiovisuais 

 Laboratório 
de 
informática. 

 Material 
impresso. 

 Jornais, 
revistas, etc. 

 

Projeto: 2,0 
Teste: 2,0 
Prova: 3,0 
Produção de texto: 
1,0 

 

Atitudes: 2,0 

 
1º
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4º 

 
Ampliar o repertório de leitura. 
Valorizar a leitura como parte do 
processo comunicativo. 
Analisar e refletir sobre a língua em 
diferentes situações de interação. 
Analisar diferentes discursos. 
Ampliar o léxico e sua rede semântica. 
Produzir textos de diversos gêneros. 

 

Leitura e interpretação de textos. 
Noções de colocação pronominal. 
Conjunções coordenativas. 
Orações coordenadas. 
Criação de charges. 

 
 Aulas expositivas. 

 Reagrupamentos. 

 Sequências didáticas. 

 Estudo dirigido. 

 Pesquisa Bibliográfica. 

 Leitura e produção de 
textos. 

 Livro 
didático. 

 Recursos 
audiovisuais 

 Laboratório 
de 
informática. 

 Material 
impresso. 

 Jornais, 
revistas, etc. 

 

Projeto: 2,0 
Teste: 2,0 
Prova: 3,0 
Produção de texto: 
1,0 
Atitudes: 2,0 
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COMPONENTE CURRICULAR: Inglês SÉRIE: 8º ANO 
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

 

1º 

• 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. 

 
 

 
• 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 

 
 
 

 Aula explicativa 

 Listening 

 Exercícios de fixação 

 Textos 

 Aula expositiva 

 Ditados 

 Prática oral e escrita 

 Música 

 
 
 
 

 Data show 

 Som 

 Livro 

 Cartazes 
 Laboratório de 

informática 

Participação, 
Exercícios, 

Testes, 
Estudo dirigido 
Reagrupamento 
Avaliação oral 
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2º 

• 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. 

 

• 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. 

 

 
 Aula explicativa 

 Listening 

 Exercícios de fixação 

 Textos 

 Aula expositiva 

 Ditados 

 Prática oral e escrita 

 Música 

 
 
 

 Data show 

 Som 

 Livro 

 Cartazes 

 Laboratório de 

informática 

Participação, 
Exercícios, 

Testes, 
Estudo dirigido 
Reagrupamento 
Avaliação oral 
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CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês SÉRIE: 8º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 
CRONOGRAM 

A 
BIMESTRAL 

 

3º 

• 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. 

 
• 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 e- 
mail, 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 gráfico- 
visuais e pontuação 
• Comparative and superlative adjectives. 

 
 
 

 Aula explicativa 

 Listening 

 Exercícios de fixação 

 Textos 

 Aula expositiva 

 Ditados 

 Prática oral e escrita 

 Música 

 
 

 
 Data show 

 Som 

 Livro 

 Cartazes 

 Laboratório 
de 
informática 

Participação, 
Exercícios, 

Testes, 
Estudo dirigido 
Reagrupamento 
Avaliação oral 
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4º 

 
 
 

• Desenvolver a habilidade de escrita na 
língua estudada, de forma colaborativa. 
• Entender e reproduzir processos de 

composição de palavras e sintagmas na 
língua estudada. 
• 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 projetos futuros 
(pessoais, familiares, comunitários ou 
planetários). 

• Análise e interpretação crítica e reflexiva do teor e 
do conteúdo de textos de variados gêneros por meio 
do estudo comparativo de diferentes perspectivas 
acerca de um mesmo tema. 
• Texto de variados gêneros, tais como postagens em 
blogs e redes sociais, mensagens de e-mail, textos 
literários (contos e poesia), jornalísticos e 
acadêmicos. 
• Observação, compreensão e reprodução de 
processos de composição de palavras e sintagmas em 
contextos significativos de interação, de modo a 
desenvolver uma aprendizagem colaborativa e 
progressivamente consciente da língua estudada. 
• Textos de variados gêneros, tais como postagens 
em blogs e redes sociais, mensagens de e-mail, textos 
literários (poesia e narrativas em contos e romances), 
jornalísticos e acadêmicos. 
• Estratégias de escrita (planejamento, produção de 

 
 
 
 
 

 Aula explicativa 

 Listening 

 Exercícios de fixação 

 Textos 

 Aula expositiva 

 Ditados 

 Prática oral e escrita 

 .Música 

 
 
 
 

 
 Data show 

 Som 

 Livro 

 Cartazes 

 Laboratório 
de 
informática 

Participação, 
Exercícios, 

Testes, 
Estudo dirigido 
Reagrupamento 
Avaliação oral 



 

 

  rascunho, revisão e edição final)     
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COMPONENTE CURRICULAR: Ciências Naturais 8º ANO 
 

 

BIM OBJETIVO CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 
 
 

 
1º 

Matéria e Energia 
 Reconhecer as diferentes fontes e tipos 

de energia utilizadas nas residências e 
cidades. 

 Classificar as fontes de energia em 
renováveis e não renováveis e propor 
medidas que possibilitem a substituição 
do uso de energia não renováveis por 
renováveis. 

 Identificar e descrever as 
funcionalidades dos componentes que 
fazem parte do circuito e dos aparelhos 
elétricos de uma residência como, fios, 
interruptores, lâmpadas, LEDs, 
disjuntores, pilhas, baterias etc. 

 Montar circuitos que possibilitem 
simular uma instalação elétrica 
residencial. 

 Identificar os tipos de transformação de 
energia que ocorrem em aparelhos 
elétricos residenciais como chuveiro, 
ferro, TV e liquidificador e discutir as 
características dos aparelhos que 
apresentam maior consumo de energia 
apontando soluções para o uso racional. 

 Identificar as potências de diversos 

aparelhos elétricos residenciais e 
relacionar a potência do aparelho ao 
consumo de energia. 

 Calcular o consumo de energia elétrica 
relacionando potência e tempo médio 
de uso para cada eletrodoméstico e 
avaliar o impacto de cada equipamento 
no consumo mensal e no valor da conta 

Matéria e Energia 

 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 
• Impactos socioambientais da 
produção de energia elétrica 
• Transmissão e uso responsável da 
energia elétrica 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 
 Atividade avaliativa; 

 Seminário; 

 Trabalhos; 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Quadro; 

 Mapas mentais; 

1. Projeto Bimestral – 2,00 
2. Prova Escrita – 3,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 1,00 

4. Seminário – 2,00 
5. Trabalho escrito – 2,00 
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 de energia elétrica. 

 Propor ações coletivas sustentáveis que 
considerem o uso de aparelhos mais 
eficientes e promovam mudanças de 
hábitos de consumo responsável da 
energia elétrica. 

 Discutir e avaliar as vantagens e 
desvantagens das usinas de energia 
considerando custos e impactos 
socioambientais de geração e 
transmissão. 

     

 
 
 
 

2º 

Vida e Evolução 

 Identificar as estruturas reprodutivas 
das plantas, relacionando-as às 
estratégias de reprodução e 
indicando, quando for o caso, a 
atuação dos polinizadores no 
processo. 

 Identificar adaptações reprodutivas 
das plantas, associando-as à seleção 
natural. 

 Discorrer sobre a interação dos fatores 
ambientais e da competição intra- e 
interespécies no desenvolvimento de 
estratégias e estruturas reprodutivas 
nas plantas. 

 Conhecer as principais estratégias 
reprodutivas dos animais. 

 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. 

 Destacar a atuação da seleção natural 
na modificação das espécies ao longo 
do tempo, dando ênfase às estratégias 
e estruturas reprodutivas. 

Vida e Evolução 
 Estruturas reprodutivas das 

plantas 

 Polinizadores 
 Estratégias de reprodução das 

plantas 

 Reprodução das plantas e 

seleção natural 

 Estratégias de reprodução dos 
animais 

 Comportamento sexual dos 
animais 

 Períodos reprodutivos dos 
animais 

 Competição intra-espécie e 
reprodução 

 Seleção natural e reprodução 

dos animais 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Atividade avaliativa; 

 Seminário; 

 Trabalhos; 

 Vídeos; 
 Livro didático; 

 Quadro 

 Mapas mentais; 

1. Projeto Bimestral – 2,00 

2. Prova Escrita – 3,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 1,00 

4. Seminário – 2,00 
5. Trabalho escrito – 2,00 
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COMPONENTE CURRICULAR: Ciências naturais 8º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

CRONOG 

RAMA 
BIMESTR 

AL 

 
 
 
 

3º 

Vida e Evolução 
 

 Conhecer as transformações físicas e 
psíquicas promovidas pela atuação dos 
hormônios sexuais na puberdade. 

 Identificar as principais glândulas que 
atuam no amadurecimento do sistema 
reprodutor do ser humano. 

 Relacionar as transformações do corpo 
ocorridas na puberdade com a atuação das 
glândulas e hormônios sexuais 
coordenados pelo sistema nervoso. 

 Conhecer os principais métodos 
contraceptivos e reconhecer que diferem 
em termos de atuação no organismo e 
eficácia. 

 Discutir sobre a responsabilidade e o 
respeito que cada indivíduo deve ter com 
o seu próprio corpo e com o dos outros e 
discutir sobre a corresponsabilidade e o 
respeito entre os indivíduos na escolha e 
uso de métodos contraceptivos. 

 Conhecer as principais infecções sexuais 
que afetam os indivíduos 
contemporâneos. 

 Identificar os agentes causadores das ISTs. 

 Discorrer sobre prevenção de ISTs. 

 Comparar os métodos de prevenção de 
ISTs, indicando aqueles mais eficazes. 

Vida e Evolução 

 

 Sistema reprodutor masculino, feminino e intersexo 

 Puberdade 

 Hormônios do sistema reprodutor; 

 Maturação do sistema reprodutor e puberdade 

 Transformações físicas e psíquicas promovidas pelos 

hormônios sexuais 

 Métodos contraceptivos 

 Cuidados com o corpo: relações sexuais 

 Gravidez na adolescência 

  Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e 

gravidez 

  Estatuto da criança e do adolescente: o Artigos 3º, 

4º, 8º, 13, 15, 16, 17 e 18. 

 IST: sintomas, agentes causadores, modos de 

transmissão e prevenção 

 Agentes de saúde, orientação médica e 

conhecimento no combate e prevenção de infecções 

sexualmente transmissíveis 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Atividade avaliativa; 
 Seminário; 

 Trabalhos; 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Quadro 

 Mapas mentais; 

 Data show; 

 

1. Prova Escrita – 3,00 
2. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 2,00 

3. Seminário – 3,00 
4. Trabalho escrito – 

2,00 
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4º 

Terra e Universo 
 

 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 orbitas, inclinação do plano 
de orbita, inclinação do eixo de rotação. 

 Associar a ocorrência das estações do ano 
à conjunção dos movimentos de rotação e 
translação e a inclinação do eixo de 
rotação da Terra em relação a sua órbita e 
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 Terra. 

 Relacionar climas regionais aos padrões de 
circulação atmosférica e oceânica. 

 Conhecer as principais variáveis 
envolvidas na previsão do tempo como 
temperatura, pressão e umidade do ar. 

 Reconhecer as mais impactantes 
alterações climáticas regionais e globais 
provocadas pela intervenção humana e 
apontar ações humanas que podem 
provocar mudanças climáticas. 

 Discutir soluções para restabelecer o 
equilíbrio ambiental das regiões que 
sofreram alterações climáticas. 

Terra e Universo 

 
 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 

 Variáveis envolvidas na previsão do tempo: o 

Temperatura; o Pressão; o Umidade 

 Alterações climáticas 
 Equilíbrio ambiental 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Atividade avaliativa; 

 Seminário; 

 Trabalhos 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Quadro 

 Mapas mentais 

 Data show 

1. Projeto Bimestral – 2,00 

2. Prova Escrita – 3,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 1,00 

4. Seminário – 2,00 
5. Trabalho escrito – 2,00 
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COMPONENTE CURRICULAR: Ciências Naturais       9º ANO 
 

 

BIM OBJETIVO CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 
 
 

 
1º 

Matéria e Energia 
 

• Apontar situações do cotidiano em que 
as mudanças de estados físicos de 
materiais podem ter impactos 
significativos e discutir as mudanças de 
estados físicos da matéria, identificando as 
variáveis envolvidas nesses 

processos. 
• Identificar nas situações cotidianas as 
transformações que ocorrem na natureza, 
nas fábricas, nos veículos, no nosso corpo, 
relacionando-as aos diferentes tipos de 
reações químicas. 
• Reconhecer e distinguir reagentes e 
produtos de uma reação química, 
estabelecendo proporções entre suas 
massas. 
• Discutir a formação de novas 
substâncias a partir da quebra e formação 
de ligações entre os elementos químicos. 
• Analisar a evolução dos principais 
modelos da estrutura da matéria, 
considerando contextos históricos, sociais 
e tecnológicos. 
• Discutir se as cores dos ambientes 
influenciam na temperatura, na claridade, 
no bem estar, na percepção e no 
ofuscamento de objetos. 
• Planejar e executar experimentos que 
evidenciem a composição da luz branca. 
• Provar experimentalmente que a cor de 
um objeto está relacionada à cor da luz 
que o ilumina. 

Matéria e Energia 
 

• Estrutura da matéria 

• Modelo de constituição da matéria 
• Aspectos quantitativos das 
transformações químicas 
• Ligações químicas 
• Elementos químicos 
• Modelos de estrutura da matéria 
• Composição da luz branca 
• Cores primárias de luz 
• Luz e cor de objetos 
• Mecanismos e aparelhos de 
transmissão e recepção de imagem e 
som 
• Radiações eletromagnéticas 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 
 Atividade avaliativa; 

 Seminário; 

 Trabalhos; 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Quadro; 

 Mapas mentais; 

1. Projeto Bimestral – 2,00 
2. Prova Escrita – 3,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 1,00 

4. Seminário – 2,00 
5. Trabalho escrito – 2,00 
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 • Apontar e justificar as cores de 
pigmentos e as cores de luz que são mais 
adequadas para ambientes específicos 
como hospitais, escolas, órgãos públicos, 
comércios etc. 
• Debater a revolução nos sistemas de 
comunicação com base na evolução 
histórica dos mecanismos de transmissão e 
recepção de imagem e som. 

     

 
 
 
 
 
 

2º 

Vida e Evolução 
• Investigar os mecanismos de 
transmissão e recepção de dados via ondas 
de rádio, cabos e via Internet, identificando 
as funções de objetos como rádios, 
televisão, antenas, satélites, 
computadores, rede de Internet etc. nos 
processos de transmissão de imagem e 
som. 
• Explorar as implicações do uso das 

radiações eletromagnéticas em controle- 
remoto, telefone celular, forno de micro- 
ondas, fotocélulas etc. 
• Reconhecer as fontes das diferentes 

radiações eletromagnéticas. 
• Classificar as radiações 

eletromagnéticas por suas frequências e 
comprimentos de onda. 
• Discutir o papel do avanço tecnológico 

na aplicação das radiações na medicina 
diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância 
nuclear magnética) e no tratamento de 
doenças (radioterapia, cirurgia ótica a 
laser, infravermelho, 
ultravioleta etc.). 
• Compreender a atuação dos gametas na 
transmissão de informação genética e 
associar as características físicas entre as 
gerações de uma mesma família. 
• Compreender que o patrimônio 
genético de um indivíduo é fornecido em 
igual parte pelos gametas dos genitores. 
• Conhecer as principais leis estabelecidas 
pela genética 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 transmissão de 
características hereditárias. 
• Explorar modelos que representem o 
processo de transmissão de informação 
genética entre gerações. 

Vida e Evolução 
 

• Mecanismos e aparelhos de 
transmissão e recepção de imagem e 
som 
• Radiações eletromagnéticas 

• Hereditariedade 
• Transmissão de informação genética 
• Relação entre ascendência e 
descendência 
• Reprodução e transmissão da 
informação genética 
• Informação genética e características 
físicas 

• História da genética 
• Noções básicas da genética 
mendeliana 

• Experimentos de Mendel 
• Genes e traços hereditários 
• Alelos dominantes e alelos 
recessivos 
• História do pensamento 
evolucionista 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Atividade avaliativa; 

 Seminário; 

 Trabalhos; 

 Filme 

 Vídeos; 
 Livro didático; 

 Quadro 

 Mapas mentais; 

1. Projeto Bimestral – 2,00 
2. Prova Escrita – 3,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 1,00 

4. Seminário – 2,00 
5. Trabalho escrito – 2,00 



 

 

 • Conhecer a história do pensamento 
evolucionista; 
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COMPONENTE CURRICULAR: Ciências Naturais 9º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 
AVALIAÇÃO 

 
CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 

3º 

Vida e Evolução 
 

• Destacar o ineditismo das ideias de 
Lamarck e Darwin considerando o contexto 
histórico. 
• Destacar a contribuição da teoria da 
evolução e do conceito de seleção natural de 
Darwin ao pensamento evolucionista. 
• Comparar as diferenças e semelhanças 
entre as ideias evolucionistas de Lamarck e 
Darwin e associar as ideias evolucionistas de 
Darwin à diversidade biológica 

observada. 
• Ilustrar a atuação da seleção natural em 
populações animais. 
• Associar a transmissão de características 

Vida e Evolução 

 

• 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 
• Unidades de Conservação 
• Tipos de Unidades de Conservação 
• Objetivos e importância das 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Atividade avaliativa; 

 Seminário; 

 Trabalhos; 

 Documentário 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Quadro 
 Mapas mentais; 

 Data show; 

1. Projeto Bimestral – 
2,00 

2. Prova Escrita – 3,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 1,00 

4. Seminário – 2,00 
5. Trabalho escrito – 

2,00 
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 genéticas ao surgimento de variações em uma 
determinada espécie. 
• Associar o surgimento de novas espécies a 
partir de espécies preexistentes e associar a 
evolução das espécies à descendência com 
modificações. 
• Destacar a influência do ambiente e da 
competição na seleção de características 
genéticas das espécies. 
• Compreender a ideia de ancestral comum, 
considerando as modificações das espécies ao 
longo do tempo. 
• Conhecer o que são Unidades de 
Conservação. 
• Conhecer os principais tipos de Unidades 
de Conservação e destacar as diferenças entre 
os tipos de Unidades de Conservação. 
• Compreender que as Unidades de 
Conservação são estabelecidas com os 
objetivos de preservar e/ou conservar 
determinadas regiões. 

Unidades de Conservação     

 
 
 

 
4º 

 
• Pesquisar estratégias e ações bem 
sucedidas na solução de problemas e riscos 
ambientais. 
• Identificar problemas ambientais que 
afetam a sociedade local, como a escola ou a 
comunidade do entorno, e examinar suas 
causas, apontando os atores que podem 
colaborar com o enfrentamento dos 
problemas. 
• Elencar iniciativas individuais e coletivas 
para minimizar os problemas ambientais 
identificados no contexto local. 
• Destacar o papel do poder público e da 
sociedade civil na solução de problemas 
ambientais. 

 

Terra e Universo 
• Descrever a composição, formato e a 
estrutura dos componentes do Sistema Solar 
(Sol, planetas rochosos, planetas gigantes 
gasosos e corpos). 
• Reconhecer que a Via Láctea é formada por 

um conjunto de corpos celestes. 
• Reconhecer que o universo é formado por 
bilhões de galáxia com diferentes tamanhos 
e formatos e reconhecer que nossa galáxia é 
apenas uma dentre bilhões. 
• Discutir e descrever as concepções das 

diferentes culturas, incluindo os  indígenas, os 
maias e quilombolas, sobre a origem da Terra, 
do Sol ou do Sistema Solar. 
• Examinar as principais missões tripuladas 

ao       espaço,       apontando       os    desafios 

 

• Meio ambiente e sustentabilidade 
• Mitigação de problemas e riscos 
ambientais 
• Atores e fatores envolvidos em 
desequilíbrios ambientais 

• Consumo consciente 
• Poder público, sociedade civil e meio 
Ambiente 

 

Terra e Universo 
 

• Composição, estrutura e localização 
do Sistema Solar no Universo 

• O Sistema Solar e a Via Láctea 
• A Via Láctea e o Universo 
• Diferentes leituras do céu pelos 
povos e necessidades culturais 
• Sobrevivência da vida humana fora 
da Terra 

• Ciclo de vida de uma estrela 
• Efeitos da evolução estelar do Sol 
sobre o nosso planeta 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Atividade avaliativa; 

 Seminário; 

 Trabalhos 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Quadro 

 Mapas mentais 

 Data show 

1. Projeto Bimestral – 2,00 

2. Prova Escrita – 3,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 1,00 

4. Seminário – 2,00 
5. Trabalho escrito – 2,00 



 

 

 tecnológicos e fisiológicos. 
• Discutir as condições necessárias e 

limitações da vida humana fora da Terra. 
• Argumentar sobre a necessidade e 
viabilidade da sobrevivência humana fora do 
Planeta Terra considerando as características 
dos planetas, as distâncias e os tempos 
envolvidos em viagens interplanetárias e 
interestelares. 
• Conhecer os diferentes ciclos evolutivos 
estrelares e relacionar o ciclo evolutivo 
(nascimento, vida e morte) de uma estrela as 
suas dimensões. 
• Analisar o ciclo evolutivo do Sol e os efeitos 
desse processo no nosso planeta. 

     

 

 



 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SEE – DRE RECANTO DAS EMAS 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 101 

 
 
 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Ciências Naturais       9º ANO 
 

 

BIM OBJETIVO CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 
 
 

 
1º 

Matéria e Energia 
 

• Apontar situações do cotidiano em que 
as mudanças de estados físicos de 
materiais podem ter impactos 
significativos e discutir as mudanças de 
estados físicos da matéria, identificando as 
variáveis envolvidas nesses 

processos. 
• Identificar nas situações cotidianas as 
transformações que ocorrem na natureza, 
nas fábricas, nos veículos, no nosso corpo, 
relacionando-as aos diferentes tipos de 
reações químicas. 
• Reconhecer e distinguir reagentes e 
produtos de uma reação química, 
estabelecendo proporções entre suas 
massas. 
• Discutir a formação de novas 
substâncias a partir da quebra e formação 
de ligações entre os elementos químicos. 
• Analisar a evolução dos principais 
modelos da estrutura da matéria, 
considerando contextos históricos, sociais 
e tecnológicos. 
• Discutir se as cores dos ambientes 
influenciam na temperatura, na claridade, 
no bem estar, na percepção e no 
ofuscamento de objetos. 
• Planejar e executar experimentos que 
evidenciem a composição da luz branca. 
• Provar experimentalmente que a cor de 
um objeto está relacionada à cor da luz 
que o ilumina. 

Matéria e Energia 
 

• Estrutura da matéria 

• Modelo de constituição da matéria 
• Aspectos quantitativos das 
transformações químicas 
• Ligações químicas 
• Elementos químicos 
• Modelos de estrutura da matéria 
• Composição da luz branca 
• Cores primárias de luz 
• Luz e cor de objetos 
• Mecanismos e aparelhos de 
transmissão e recepção de imagem e 
som 
• Radiações eletromagnéticas 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 
 Atividade avaliativa; 

 Seminário; 

 Trabalhos; 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Quadro; 

 Mapas mentais; 

1. Projeto Bimestral – 2,00 
2. Prova Escrita – 3,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 1,00 

4. Seminário – 2,00 
5. Trabalho escrito – 2,00 
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 • Apontar e justificar as cores de 
pigmentos e as cores de luz que são mais 
adequadas para ambientes específicos 
como hospitais, escolas, órgãos públicos, 
comércios etc. 
• Debater a revolução nos sistemas de 
comunicação com base na evolução 
histórica dos mecanismos de transmissão e 
recepção de imagem e som. 

     

 
 
 
 
 
 

2º 

Vida e Evolução 
• Investigar os mecanismos de 
transmissão e recepção de dados via ondas 
de rádio, cabos e via Internet, identificando 
as funções de objetos como rádios, 
televisão, antenas, satélites, 
computadores, rede de Internet etc. nos 
processos de transmissão de imagem e 
som. 
• Explorar as implicações do uso das 

radiações eletromagnéticas em controle- 
remoto, telefone celular, forno de micro- 
ondas, fotocélulas etc. 
• Reconhecer as fontes das diferentes 

radiações eletromagnéticas. 
• Classificar as radiações 

eletromagnéticas por suas frequências e 
comprimentos de onda. 
• Discutir o papel do avanço tecnológico 

na aplicação das radiações na medicina 
diagnóstica (raio X, ultrassom, ressonância 
nuclear magnética) e no tratamento de 
doenças (radioterapia, cirurgia ótica a 
laser, infravermelho, 
ultravioleta etc.). 
• Compreender a atuação dos gametas na 
transmissão de informação genética e 
associar as características físicas entre as 
gerações de uma mesma família. 
• Compreender que o patrimônio 
genético de um indivíduo é fornecido em 
igual parte pelos gametas dos genitores. 
• Conhecer as principais leis estabelecidas 
pela genética 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 transmissão de 
características hereditárias. 
• Explorar modelos que representem o 
processo de transmissão de informação 
genética entre gerações. 

Vida e Evolução 
 

• Mecanismos e aparelhos de 
transmissão e recepção de imagem e 
som 
• Radiações eletromagnéticas 

• Hereditariedade 
• Transmissão de informação genética 
• Relação entre ascendência e 
descendência 
• Reprodução e transmissão da 
informação genética 
• Informação genética e características 
físicas 

• História da genética 
• Noções básicas da genética 
mendeliana 

• Experimentos de Mendel 
• Genes e traços hereditários 
• Alelos dominantes e alelos 
recessivos 
• História do pensamento 
evolucionista 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Atividade avaliativa; 

 Seminário; 

 Trabalhos; 

 Filme 

 Vídeos; 
 Livro didático; 

 Quadro 

 Mapas mentais; 

1. Projeto Bimestral – 2,00 
2. Prova Escrita – 3,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 1,00 

4. Seminário – 2,00 
5. Trabalho escrito – 2,00 



 

 

 • Conhecer a história do pensamento 
evolucionista; 

     

 
 
 
 
 
 
 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SEE – DRE RECANTO DAS EMAS 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 101 

 
 
 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Ciências naturais 9º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 
AVALIAÇÃO 

 
CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 

3º 

Vida e Evolução 
 

• Destacar o ineditismo das ideias de 
Lamarck e Darwin considerando o contexto 
histórico. 
• Destacar a contribuição da teoria da 
evolução e do conceito de seleção natural de 
Darwin ao pensamento evolucionista. 
• Comparar as diferenças e semelhanças 
entre as ideias evolucionistas de Lamarck e 
Darwin e associar as ideias evolucionistas de 
Darwin à diversidade biológica 

observada. 
• Ilustrar a atuação da seleção natural em 
populações animais. 
• Associar a transmissão de características 

Vida e Evolução 

 

• 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 
• Unidades de Conservação 
• Tipos de Unidades de Conservação 
• Objetivos e importância das 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Atividade avaliativa; 

 Seminário; 

 Trabalhos; 

 Documentário 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Quadro 
 Mapas mentais; 

 Data show; 

1. Projeto Bimestral – 
2,00 

2. Prova Escrita – 3,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 1,00 

4. Seminário – 2,00 
5. Trabalho escrito – 

2,00 
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 genéticas ao surgimento de variações em uma 
determinada espécie. 
• Associar o surgimento de novas espécies a 
partir de espécies preexistentes e associar a 
evolução das espécies à descendência com 
modificações. 
• Destacar a influência do ambiente e da 
competição na seleção de características 
genéticas das espécies. 
• Compreender a ideia de ancestral comum, 
considerando as modificações das espécies ao 
longo do tempo. 
• Conhecer o que são Unidades de 
Conservação. 
• Conhecer os principais tipos de Unidades 
de Conservação e destacar as diferenças entre 
os tipos de Unidades de Conservação. 
• Compreender que as Unidades de 
Conservação são estabelecidas com os 
objetivos de preservar e/ou conservar 
determinadas regiões. 

Unidades de Conservação     

 
 
 

 
4º 

 
• Pesquisar estratégias e ações bem 
sucedidas na solução de problemas e riscos 
ambientais. 
• Identificar problemas ambientais que 
afetam a sociedade local, como a escola ou a 
comunidade do entorno, e examinar suas 
causas, apontando os atores que podem 
colaborar com o enfrentamento dos 
problemas. 
• Elencar iniciativas individuais e coletivas 
para minimizar os problemas ambientais 
identificados no contexto local. 
• Destacar o papel do poder público e da 
sociedade civil na solução de problemas 
ambientais. 

 

Terra e Universo 
• Descrever a composição, formato e a 
estrutura dos componentes do Sistema Solar 
(Sol, planetas rochosos, planetas gigantes 
gasosos e corpos). 
• Reconhecer que a Via Láctea é formada por 

um conjunto de corpos celestes. 
• Reconhecer que o universo é formado por 
bilhões de galáxia com diferentes tamanhos 
e formatos e reconhecer que nossa galáxia é 
apenas uma dentre bilhões. 
• Discutir e descrever as concepções das 

diferentes culturas, incluindo os  indígenas, os 
maias e quilombolas, sobre a origem da Terra, 
do Sol ou do Sistema Solar. 
• Examinar as principais missões tripuladas 

ao       espaço,       apontando       os    desafios 

 

• Meio ambiente e sustentabilidade 
• Mitigação de problemas e riscos 
ambientais 
• Atores e fatores envolvidos em 
desequilíbrios ambientais 

• Consumo consciente 
• Poder público, sociedade civil e meio 
Ambiente 

 

Terra e Universo 
 

• Composição, estrutura e localização 
do Sistema Solar no Universo 

• O Sistema Solar e a Via Láctea 
• A Via Láctea e o Universo 
• Diferentes leituras do céu pelos 
povos e necessidades culturais 
• Sobrevivência da vida humana fora 
da Terra 

• Ciclo de vida de uma estrela 
• Efeitos da evolução estelar do Sol 
sobre o nosso planeta 

 Aula expositiva; 
 Aula prática; 

 Estudo dirigido; 

 Atividade avaliativa; 

 Seminário; 

 Trabalhos 

 

 Vídeos; 

 Livro didático; 

 Quadro 

 Mapas mentais 

 Data show 

1. Projeto Bimestral – 2,00 

2. Prova Escrita – 3,00 
3. Conteúdo Atitudinal 

(assiduidade, 
comportamento, 
participação) – 1,00 

4. Seminário – 2,00 
5. Trabalho escrito – 2,00 



 

 

 tecnológicos e fisiológicos. 
• Discutir as condições necessárias e 

limitações da vida humana fora da Terra. 
• Argumentar sobre a necessidade e 
viabilidade da sobrevivência humana fora do 
Planeta Terra considerando as características 
dos planetas, as distâncias e os tempos 
envolvidos em viagens interplanetárias e 
interestelares. 
• Conhecer os diferentes ciclos evolutivos 
estrelares e relacionar o ciclo evolutivo 
(nascimento, vida e morte) de uma estrela as 
suas dimensões. 
• Analisar o ciclo evolutivo do Sol e os efeitos 
desse processo no nosso planeta. 

     

 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SEE – DRE RECANTO DAS EMAS 

CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 101 
 
 
 

PLANO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Português SÉRIE:  9º ANO 
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

 
 

1º 

Valorizar a leitura como elemento do 
processo comunicativo. 

 

Compreender e refletir sobre os usos da 
língua em diferentes situações de 
interação. 

 

Observar e identificar elementos 
pertinentes a gêneros textuais. 

 

Compreender o papel de estruturas 
linguísticas na construção do texto. 

Compreender e produzir gêneros textuais. 

Analisar diferentes discursos. 

 Leitura e interpretação de 
textos verbais e não 
verbais (Unidade 1 livro 
didático). 

 Leitura de contos, crônicas 
e poesia contemporâneos. 

 Elaboração de texto 
argumentativo: texto de 
opinião. 

 Período composto por 
subordinação e 
coordenação. 

 Pontuação. 

 
 
 

 Aulas expositivas. 

 Reagrupamentos. 

 Sequências didáticas. 

 Estudo dirigido. 

 Pesquisa Bibliográfica. 

 Leitura e produção de 
textos. 

 
 
 

 Livro didático. 

 Recursos 
audiovisuais. 

 Laboratório de 
informática. 

 Material impresso. 

 Jornais, revistas, 
etc. 

 
 

Projeto: 2,0 
Teste: 2,0 
Prova: 3,0 
Produção de texto: 1,0 
Atitudes: 2,0 

 

1 º B I M E S T R E ( C O L O C A R
 

D A T A ) 

 
2

 
º B I M E S T R E ( C O L O C A R

 
D A T A ) 



 

 

 
 

2º 

Valorizar a leitura como elemento do 
processo comunicativo. 

 

Compreender e refletir sobre os usos da 
língua em diferentes situações de 
interação. 

 
Observar e identificar elementos 
pertinentes a gêneros textuais. 

 
Compreender o papel de estruturas 
linguísticas na construção do texto. 

 

Compreender e produzir gêneros textuais. 

Analisar diferentes discursos. 

 
 
 

 Figuras de sintaxe. 
 Construção de textos de 

humor. 

 Orações subordinadas: 
substantivas, adjetivas e 
adverbiais. 

 Construção de textos de 
mistérios e suspense. 

 
 
 

 
 Aulas expositivas. 

 Reagrupamentos. 

 Sequências didáticas. 

 Estudo dirigido. 

 Pesquisa Bibliográfica. 

 Leitura e produção de 
textos. 

 
 
 
 

 Livro didático. 

 Recursos 
audiovisuais. 

 Laboratório de 
informática. 

 Material impresso. 

 Jornais, revistas, 
etc. 

 
 

Projeto: 2,0 
Teste: 2,0 
Prova: 3,0 
Produção: 1,0 
Atitudes: 2,0 



 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SEE – DRE RECANTO DAS EMAS 
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CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Português SÉRIE:  9º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 
CRONOGRAM 

A 
BIMESTRAL 

 

3º 

Valorizar a leitura como elemento do processo 
comunicativo. 

 

Compreender e refletir sobre os usos da língua 
em diferentes situações de interação. 

 
Observar e identificar elementos pertinentes a 
gêneros textuais. 

 

Compreender o papel de estruturas linguísticas 
na construção do texto. 

 

Compreender e produzir gêneros textuais. 

Analisar diferentes discursos. 

 
 

 
 Poesia: versificação e métrica. 

 Poesia visual e de cordel. 

 Estrutura e formação de palavras. 

 Construção de textos de mistério. 

 Período composto por coordenação. 
 Texto dissertativo e argumentativo. 

 
 

 
 Aulas expositivas. 

 Reagrupamentos. 

 Sequências didáticas. 

 Estudo dirigido. 

 Pesquisa Bibliográfica. 

 Leitura e produção de 
textos. 

 
 

 Livro 
didático. 

 Recursos 
audiovisuais 

. 

 Laboratório 
de 
informática. 

 Material 
impresso. 

 Jornais, 
revistas, etc. 
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4º 

Valorizar a leitura como elemento do processo 
comunicativo. 

 

Compreender e refletir sobre os usos da língua 
em diferentes situações de interação. 

 
Observar e identificar elementos pertinentes a 
gêneros textuais. 

 
Compreender o papel de estruturas linguísticas 
na construção do texto. 

 

Compreender e produzir gêneros textuais. 

Analisar diferentes discursos. 

 
 
 

 Concordância verbal. 
 Concordância nominal. 
 Regência verbal. 

 Regência nominal. 
 Noções de redação oficial: currículo pessoal, 

ofício, memorando. 

 
 

 
 Aulas expositivas. 

 Reagrupamentos. 

 Sequências didáticas. 

 Estudo dirigido. 

 Pesquisa Bibliográfica. 

 Leitura e produção de 
textos. 

 
 

 Livro 
didático. 

 Recursos 
audiovisuais 

. 

 Laboratório 
de 
informática. 

 Material 
impresso. 

 Jornais, 
revistas, etc. 

 



 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SEE – DRE RECANTO DAS EMAS 
CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 101 

 
 
 

CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês SÉRIE: 9º ANO 
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

 
 

1º 

• Desenvolver a compreensão de textos 
orais e multimodais de cunho 
argumentativo. 
• Reconhecer contextos de expressão de 

recomendações, necessidades, obrigações 
e possibilidades. 
• Analisar e refletir sobre 

posicionamentos defendidos e refutados 
em textos orais que tratem de temas de 
interesse social e coletivo, objetivando o 
desenvolvimento do pensamento crítico e 
o respeito à diversidade. 
• Exercitar a capacidade de compreensão 

de textos orais e multimodais como 
discursos, entrevistas, conferências e 
diálogos extraídos de sites, noticiários, 

 
 
 

• Ideias-chave de textos 
orais de caráter 
argumentativo 
• Textos orais diversos, 

tais como anedota, 
conversa, exposição 
(palestra) e instruções 
• Modal verbs 

 
 

 
 Aula explicativa 

 Listening 

 Exercícios de fixação 
 Textos 

 Aula expositiva 

 Ditados 

 Prática oral e escrita 

 Música 

 
 
 

 
 Data show 

 Som 

 Livro 

 Cartazes 

 Laboratório de 
informática 

Participação, 
Exercícios, 

Testes, 
Estudo dirigido 
Reagrupamento 
Avaliação oral 

 

1º
 B

IM
ES

TR
E 

(C
O

LO
C

A
R

 D
A

TA
) 

 

2 
º 

B
IM

ES
TR

E 
(C

O
LO

C
A

R
 D

A
TA

) 

 

 
2º 

• Produzir textos orais para fins de 
exposição de informações, de modo a 
desenvolver a competência 
comunicacional e capacidade 
estratégica. 
• Ampliar, de forma progressiva, o 

campo de conhecimento lexical de 
forma a ampliar a capacidade de 
expressão de ideias e pontos de vista. 
• Acessar e usar, de forma 
contextualizada e significativa, os 
conhecimentos lexicais desenvolvidos 
em sala. 
• Debater e discutir ideias, opiniões e 

pontos de vista com base em notas, 
gráficos, tabelas de pesquisa ou 
outros dados formais. 

 
 
 
 

• Notas, gráficos, tabelas 
de pesquisa 
• Informações e opiniões 
• Linguagens do mundo 
digital (infográficos, 
fóruns de discussão, 
fotorreportagens, 
campanhas publicitárias, 
memes, entre outros) 

 
 
 

 
 Aula explicativa 

 Listening 

 Exercícios de fixação 

 Textos 

 Aula expositiva 

 Ditados 

 Prática oral e escrita 

 Música 

 
 
 
 

 
 Data show 

 Som 

 Livro 

 Cartazes 

 Laboratório de 
informática 

Participação, 
Exercícios, 

Testes, 
Estudo dirigido 
Reagrupamento 
Avaliação oral 
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CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês SÉRIE: 9º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 
CRONOGRAM 

A 
BIMESTRAL 

 
3º 

• 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. 
• Identificar argumentos 
principais e evidências/exemplos 
que os sustentam. 

 

 
• 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 
• Distinção de fatos e de opiniões em textos 
argumentativos da esfera jornalística 
• Ambientes virtuais de informação 

 

 
 Aula explicativa 

 Listening 

 Exercícios de fixação 

 Textos 

 Aula expositiva 

 Ditados 

 Prática oral e escrita 

 Música 

 
 
 

 Data show 

 Som 

 Livro 

 Cartazes 

 Laboratório 
de 
informática 

Participação, 
Exercícios, 

Testes, 
Estudo dirigido 
Reagrupamento 
Avaliação oral 

 
1º

 B
IM

ES
TR

E 
(C

O
LO

C
A

R
 D

A
TA

) 

 
2 

º 
B

IM
ES

TR
E 

(C
O

LO
C

A
R

 D
A

TA
) 

 
4º 

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, reconhecendo-a como 
instrumento de acesso à 
informação e de expansão de 
visões de mundo. 
• Analisar e interpretar diversos 

gêneros textuais, como regras de 

• Argumentação e persuasão 
• Verbos que indicam recomendação, 
necessidade, obrigação e possibilidade 
Expressão de condições no presente e no 
futuro 
• Elementos discursivos para expressar 
adição, condição, oposição, contraste, 
conclusão e síntese 
• Papel da língua estudada diferentes 
contextos (histórico, social, econômico) 
• Processo de evolução da linguagem 
•Gênero e diversidade, direitos humanos 
em contextos da língua alvo 

 
 

 Aula explicativa 

 Listening 

 Exercícios de fixação 

 Textos 

 Aula expositiva 

 Ditados 
 Prática oral e escrita 

 Música 

 
 
 

 Data show 

 Som 

 Livro 

 Cartazes 

 Laboratório 
de 
informática 

Participação, 
Exercícios, 

Testes, 
Estudo dirigido 
Reagrupamento 
Avaliação oral 



 

 

 jogos, manchetes, anúncios, 
reportagens, artigos, verbetes de 
dicionário e enciclopédia, textos 
informativos, biografias, legendas 
de filmes, 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 

• Identidade 
•Recursos tecnológicos para acesso a 
informações que facilitem a prática auditiva 
e que propiciem a ampliação de visões de 
mundo, o respeito às diferenças e a 
educação na cultura digital 
• Gêneros digitais (blogs, mensagens 
instantâneas, tweets, 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 
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CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 

 
 

PROFESSOR: FLORENCE COMPONETE CURRUCULAR: ARTES 9º ANO 
 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 
AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 



 

 

 

 
1º 

 
 

*Analisar conceito de arte e 
sua i na sociedade. 

 

*Analisar os elementos da 
linguagem visual. 

 

*Analisar diferentes 
representações artísticas 
como linguagem estética: 
belo/feio. 

 

*Analisar a origem da 
fotografia. 

*Conceito e finalidades de 
arte em diferentes contextos 
históricos e sociais. 

 

*Elementos da linguagem 
visual (cor, textura, figura, 
volume, bi 
dimensionalidade e 
tridimensionalidade. 

 

*Introdução de diferentes 
formas de linguagens 
expressivas: fotografia, 
obra. 

 

*Exposição da imagem no 
espaço. 

 
 

*Aula práticas. 
 
*Estudo dirigido. 

 

*Construção da obra. 
 

*Vídeos. 
 

*Pesquisa bibliográfica. 
 

*Aula expositivas. 

 
 
 
 
 
 
* Vídeo. 

 

*Livro didático. 
 

*Internet. 

 

*Conteúdo=3,5 
 

*Confecção de 
trabalhos=3,0 

 
*Projeto em sala= 
3,5 

 
 

15/02/2019 
A 

26/04/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27/04/2019 

A      
09/07/2019 

 
2º 

 
 

*Analisar o período da Art 
Nouveau. 

 

*Analisar a arte na América 
Latina. 

 

*Analisar a Op Art/ Pop Art. 

*Art Nouveau 
 

*Artistas e obras. 
 

*Arte na América Latina 
(Frida Kahlo, Diego Rivera, 
José Clemente Orozco). 

 
*Formação da sociedade 
por meio de estilos/ 
movimentos e identificando 
dentro do contexto. 

*Aula práticas. 
 

*Estudo dirigido. 
 

*Construção da obra. 
 

*Vídeos. 
 

*Pesquisa bibliográfica. 
 

*Aula expositivas. 

 
 

 
* Vídeo. 

 

*Livro didático. 
 

*Internet. 

 
*Conteúdo=3,5 

 

*Confecção de 
trabalhos=3,0 

 

*Projeto em sala= 
3,5 
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CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 9º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 
CRONOGRAM 

A 
BIMESTRAL 

 

3º 

 
 

*Analisar as manifestação 
brasileiras. 

 

*Analisar artistas que contribuem 
para formação cultural do D.F. 

 

*Analisara função da música na 
sociedade. 

 
 

*Manifestações brasileiras (religião, 
lendas, danças, artesanatos e culinária). 

 

Artistas que contribuem para a formação 
patrimonial da cultura do D.F. 

 

*Manifestações musicais locais, regionais 
e nacionais. 

*Aula práticas. 
 

*Estudo dirigido. 
 

*Construção da obra. 
 

*Vídeos. 
 

*Pesquisa bibliográfica. 
 

*Aula expositivas. 
 

*Criação artística. 

 
 
 
 

* Vídeo. 
 

*Livro didático. 
 

*Internet. 

 

*Conteúdo=3,5 
 

*Confecção de 
trabalhos=3,0 

 

*Projeto em 
sala= 3,5 

29/07/20 
19 
A    

04/10/20 
19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
05/10/20 
19 

A 
20/12/20 
19 

 

4º 

 
 
 
 

*Analisar a arte Cubista. 
 

*Analisar a arte Abstracionista. 
 

*Analisar a arte do Realismo. 

 
 
 
 

*Arte Cubista. 
 

*Arte Abstrata. 
 

*Arte Realismo. 

*Aula práticas. 
 

*Estudo dirigido. 
 

*Construção da obra. 
 

*Vídeos. 
 

*Pesquisa bibliográfica. 
 

*Aula expositivas. 

 
 
 
 

* Vídeo. 
 

*Livro didático. 
 

*Internet. 

 

*Conteúdo=3,5 
 

*Confecção de 
trabalhos=3,0 

 

*Projeto em 
sala= 3,5 



 

 

 

 

 
 

Obs: Os componentes avaliativos não são rígidos e poderão mudar de acordo com o perfil das turmas. Isso será observado no decorrer do ano letivo. 
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CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 

 
 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 9º ANO 
 

 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

 
 
1º 

. Conhecer as projeções 
cartográficas e suas 
diferenças. 
. Entender os fluxos da 
globalização e suas 
desigualdades no espaço 
mundial. 
. Estudar e comparar os 
diversos blocos econômicos. 
• Compreender o processo 

de desenvolvimento 
industrial, a 
revolução tecnológica e sua 
influência no mundo 
globalizado. 

• Cartografia: continentes, 
oceanos e mares. Ênfase na 
Europa, Ásia, Oceania e 
Antártida. 
.Sistemas socioeconômicos 
(capitalismo versus 
socialismo). 
. Guerra Fria. 
• Revolução tecnológica e 
formação do espaço global 
• Globalização e 
desenvolvimento 
tecnológico: aproximação 
entre os povos. 
• Blocos econômicos 
mundiais e polos de poder. 

 
 

- Aula expositiva; 
- Leitura de textos; 
- Leitura e análise de 
mapa e imagens; 
- Estudo dirigido; 
- Pesquisa em laboratório; 

 
 
 
 

- Projetor de 
imagens; 
- Vídeos; 
- Livro didático; 
- Laboratório. 

 

- Pesquisa 
individual 1,00 
- Trabalho em 
grupo 2,00 
- Avaliação escrita 
3,00 
- Conteúdo 
atitudinal 1,00 
- Auto-avaliação 
1,00 
- Portfólio 2,00 

 

15/02/2019 
A       

26/04/2019 



 

 

       
 
 
 

27/04/09/07/2019 

  Europa     

 
2º 

 
• Conhecer e analisar 
aspectos físicos, ambientais, 
demográficos, políticos, 
sociais e econômicos do 
continente 
europeu. 

• Localização, 
regionalização e 
características do espaço 
Natural. 
• Aspectos demográficos, 
políticos, sociais e 
econômicos. 
• CEI: Comunidade dos 

- Aula expositiva; 
- Leitura de textos; 
- Leitura e análise de 
mapa e imagens; 
- Estudo dirigido; 
- Pesquisa em laboratório; 

 

- Projetor de 
imagens; 
- Vídeos; 
- Livro didático; 
- Laboratório. 

- Pesquisa 
individual 1,00 
- Trabalho em 
grupo 2,00 
- Avaliação escrita 
3,00 
- Conteúdo 
atitudinal 1,00 

 

  Estados Independentes.   - Auto-avaliação  

  • Reconfiguração do espaço   1,00  

  político e econômico da   - Portfólio 2,00  

  Europa     
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CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
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COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 9º ANO 
 

 

BIM 
 

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 

PROCEDIMENTOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 

AVALIAÇÃO 
CRONOGRAM 

A 
BIMESTRAL 



 

 

 

3º 

 
 

 
• Conhecer aspectos físicos, 
ambientais, demográficos, 
políticos, sociais e econômicos 
do continente asiático. 

 

Ásia 
• Localização, regionalização e 
características do espaço 
Natural. 
• Aspectos demográficos, políticos, 
sociais e econômicos, com 
ênfase nos Tigres Asiáticos, China e 
Japão. 
• Diversidade cultural e étnica. 
• Os conflitos étnicos, políticos e 
religiosos. 

 

- Aula expositiva; 
- Leitura de textos; 
- Leitura e análise de 
mapa e imagens; 
- Estudo dirigido; 
- Pesquisa em 
laboratório; 

 
 

- Projetor de 
imagens; 
- Vídeos; 
- Livro didático; 
- Laboratório. 

 

- Pesquisa 
individual 1,00 
- Trabalho em 
grupo 2,00 
- Avaliação 
escrita 3,00 
- Conteúdo 
atitudinal 1,00 
- Auto- 
avaliação 1,00 
- Portfólio 2,00 

 

26/07/2019 
A      

04/10/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05/10/2019 
A      

20/12/2019 

 

 
4º 

 
 
 

 
• Conhecer aspectos físicos, 
ambientais, demográficos, 
políticos, sociais e econômicos 
da Oceania. 
• Conhecer aspectos físicos, 
ambientais e o Tratado da 
Antártida. 

 
Oceania 
• Localização e regionalização 
• Aspectos demográficos, políticos, 
sociais e econômicos, com 
ênfase na Austrália e Nova Zelândia 

 

Antártida 
• Localização geográfica 
• A participação brasileira na Antártida 
• Questões ambientais e pesquisas 
científicas no continente 
gelado 

 

 
- Aula expositiva; 
- Leitura de textos; 
- Leitura e análise de 
mapa e imagens; 
- Estudo dirigido; 
- Pesquisa em 
laboratório; 

 
 
 

 
- Projetor de 
imagens; 
- Vídeos; 
- Livro didático; 
- Laboratório. 

 

- Pesquisa 
individual 1,00 
- Trabalho em 
grupo 2,00 
- Avaliação 
escrita 3,00 
- Conteúdo 
atitudinal 1,00 
- Auto- 
avaliação 1,00 
- Portfólio 2,00 

 

 
 

 
Obs: Os componentes avaliativos não são rígidos e poderão mudar de acordo com o perfil das turmas. Isso será observado no decorrer do ano letivo. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 

CEF 101 – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 
 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 9° ANO 
 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS RECURSOS 

DIDÁTICOS 

AVALIAÇÃO  

 - Conhecer e vivenciar práticas de 

manifestações corporais radicais, 

alternativas ou não convencionais 

associadas a um estilo de vida 

ativo e sustentável; 

- Jogos olímpicos de 

inverno; 

- Slackline; 

- Aula expositiva; 
 

- Aulas práticas; 
 

- Recursos audiovisuais; 

- Vídeos; 
 

- Slides; 
 

- Jogos e brincadeiras; 

- Projeto bimestral 

(2,0) 

- Prova (2,0) 

 

1º 

 

-Conhecer e identificar conceitos 

sobre o corpo humano, bem como 

conceitos necessários para a 

prática de atividade física que 

proporcione benefícios à saúde; 

- Funções de aparelhos e 

sistemas orgânicos 

(Músculos); 

- Uso de Anabolizantes. 

- Pesquisas 

bibliográfica; 

- Oficinas 
 

- Debates e Seminários. 

- Materiais esportivos; 
 

- Outros materiais. 

- Conteúdo atitudinal 

(1,0) 
 

- Trabalho (2,0) 
 

- Aula prática (3,0) 

 -Vivenciar exercícios de 

alongamento, conscientizando- 

se sobre musculaturas 

diretamente relacionadas ao 

equilíbrio. 

    



 

 

 

 
 

 

2º 

-Aplicar e aperfeiçoar diversas 

habilidades inerentes a jogos, 

esportes, lutas, ginásticas e 

atividades rítmico-expressivas; 

-Compreender a diversidade de 

padrões de saúde, beleza e 

estética corporal, analisando 

criticamente padrões pela 

mídia e evitando o 

consumismo e o preconceito. 

- Handebol; 
 

- Conhecendo os 

hormônios/vitaminas e 

suas funções; 
 

- Profissionalismo no 

esporte (atletas, árbitros, 

dirigentes, mídias, 

médicos, fisioterapeutas, 

psicólogos, nutricionistas) 

- Aula expositiva; 
 

- Aulas práticas; 
 

- Recursos audiovisuais; 
 

- Pesquisas 

bibliográfica; 
 

- Debates e Seminários. 

- Vídeos; 
 

- Slides; 
 

- Jogos e brincadeiras; 
 

- Materiais esportivos; 
 

- Outros materiais. 

- Projeto bimestral 

(2,0) 

- Prova (2,0) 
 

- Conteúdo atitudinal 

(1,0) 
 

- Trabalho (2,0) 
 

- Aula prática (3,0) 

 

 -Compreender a relação das 

profissões com o mundo da 

atividade física. 

    

 

 

 

3º 

-Aplicar e aperfeiçoar diversas 

habilidades inerentes a jogos, 

esportes, lutas, ginásticas e 

atividades rítmico-expressivas; 

- Conhecer e identificar 

conceitos sobre o corpo 

humano, bem como conceitos 

necessários para a prática de 

atividade física que 

proporcione benefícios à 

saúde. 

-Conhecendo o cérebro 

humano e suas funções; 

-Conhecendo as lutas e 

suas diversas 

especificações; 
 

-Criando e recriando jogos 

e brincadeiras. 

- Aula expositiva; 
 

- Aulas práticas; 
 

- Recursos audiovisuais; 
 

- Pesquisas 

bibliográfica; 
 

- Debates e Seminários. 

- Vídeos; 
 

- Slides; 
 

- Jogos e brincadeiras; 
 

- Materiais esportivos; 
 

- Outros materiais. 

- Projeto bimestral 

(2,0) 

- Prova (2,0) 
 

- Conteúdo atitudinal 

(1,0) 
 

- Trabalho (2,0) 
 

- Aula prática (3,0) 

 



 

 

 

 
 

 

4º 

-Estabelecer relação entre 

funções orgânicas e atividade 

física, sendo capaz de elaborar 

um programa básico de 

condicionamento físico; 

- Conhecer e vivenciar práticas 

de manifestações corporais 

radicais, alternativas ou não 

convencionais associadas a um 

estilo de vida ativo e 

sustentável; 

-Atividades aquáticas; 
 

-Biótipos 
 

-Metabolismo e 

alimentação. 

- Aula expositiva; 
 

- Aulas práticas; 
 

- Recursos audiovisuais; 
 

- Pesquisas 

bibliográfica; 
 

- Debates e Seminários. 

- Vídeos; 
 

- Slides; 
 

- Jogos e brincadeiras; 
 

- Materiais esportivos; 
 

- Outros materiais. 

- Projeto bimestral 

(2,0) 

- Prova (2,0) 
 

- Conteúdo atitudinal 

(1,0) 
 

- Trabalho (2,0) 
 

- Aula prática (3,0) 

 

 - Conhecer e identificar 

conceitos sobre o corpo 

humano, bem como conceitos 

necessários para a prática de 

atividade física que 

proporcione benefícios à 

saúde. 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS 

                         Componente Curricular: Matemática  Ano: 8º  

 

Bim. Objetivos Conteúdos Procedimentos 
Recursos 
Didáticos 

Avaliação 
Cronograma 

Bimestral 

 
1º 

 Solucionar cálculos com potências de expoentes inteiros 
e aplicar esse conhecimento na representação de 
números em notação científica. 

 Resolver e elaborar problemas usando a relação entre 
potenciação e radiciação, para representar uma raiz como 
potência de expoente fracionário. 

 Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de 
uma fração geratriz para uma dízima periódica. 

 Potenciação e radiciação; 

 Números racionais. 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Atividades 
desenvolvidas em 
grupo. 

 Livro didático; 

 Laboratório; 

 Atividades. 

 Trabalho Individual – 2,00; 

 Trabalho em Grupo – 2,00; 

 Atividades Avaliativas – 

1,00; 

 Projeto Bimestral – 2,00; 

 Avaliação Bimestral – 3,00 

 
1

º 
B

IM
E

S
T

R
E

 –
 1

1
/0

2
 a

 2
5

/0
4
 

 
2

 º
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S
T

R
E

 –
 2

6
/0

4
 a

 0
8

/0
7
 

 

2º 

 Elaborar e resolver situações-problema, envolvendo 
cálculo de porcentagens relacionados a situações reais 

de consumo, utilizando inclusive recursos tecnológicos e 
visando um consumo consciente; 

 Elaborar e resolver situações-problema que envolvam 
cálculo do valor numérico de expressões algébricas, 
utilizando as propriedades das operações. 

 Solucionar situações-problema que envolvam equações 
lineares de 1º grau expressando essas resoluções gráfica 
e geometricamente utilizando o plano cartesiano e 
aplicativos matemáticos. 

 Solucionar situações-problema que envolvam equações 
lineares de 1º grau expressando essas e soluções gráfica 
e geometricamente utilizando o plano cartesiano e 
aplicativos matemáticos. 

 Utilizar aplicativos atemáticos para representar e resolver 

sistemas de equações. 

 Razão e Proporção; 

 Expressões algébricas; 

 Equações de 1º grau; 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Atividades 
desenvolvidas em 
grupo. 

 Livro didático; 

 Laboratório; 

 Atividades. 

 Trabalho Individual – 2,00; 

 Trabalho em Grupo – 2,00; 

 Atividades Avaliativas – 

1,00; 

 Projeto Bimestral – 2,00; 

 Avaliação Bimestral – 3,00 
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                      Componente Curricular: Matemática Ano: 8º 

 
 

BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS 
PROCEDIMEN 

TOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 
AVALIAÇÃO 

 
CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

3º 

 Construir e resolver, com e sem uso de tecnologias, 
situações-problema que possam ser representadas por 
equações polinomiais de 2º grau do tipo ax²= b; 

 Compreender o significado de medidas por meio de 
situações-problema que expressem seu uso no contexto 
social e em outras áreas de conhecimento, possibilitando 
a comparação entre grandezas. 

 Construir ângulos de 90°, 60°, 45° e 30°, mediatriz, 
bissetriz e polígonos regulares, utilizando instrumentos 
de desenho ou softwares de geometria dinâmica. 

 Equações de 2º grau;

 Ângulos.

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Atividades 

desenvolvidas em 
grupo. 

 Livro didático; 

 Laboratório; 

 Atividades. 

 Trabalho Individual – 2,00; 

 Trabalho em Grupo – 2,00; 

 Atividades Avaliativas – 

1,00; 

 Projeto Bimestral – 2,00; 

 Avaliação Bimestral – 3,00 
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4º 

 Elaborar e resolver situações-problema de contagem cuja 
solução envolva a aplicação do princípio multiplicativo.

 Calcular a probabilidade de eventos, com base na 
construção do espaço amostral, utilizando o princípio 

multiplicativo, e reconhecer que a soma das 
probabilidades de todos os elementos do espaço amostral 
é igual a 1.

 Utilizar conhecimentos sobre estatística para coletar, 
analisar e representar dados de uma amostra como forma 
de subsídios para tomada de decisão e elaboração de 
conjecturas acerca de situações cotidianas.

 Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para 
representar um conjunto de dados de uma pesquisa.

 Reconhecer os valores de medidas de tendência central de 
uma pesquisa estatística (média, moda e mediana) com a 
compreensão de seus significados e relacioná-los com a 
dispersão de dados, indicada pela amplitude.

 Classificar as frequências de uma variável contínua de 
uma pesquisa em classes, de modo que resumam os
dados de maneira adequada para a tomada de decisões. 

 Estudos de polígonos; 

 Noções de contagem e 
probabilidade; 

 Noções de Estatística. 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Atividades 
desenvolvidas em 
grupo. 

 Livro didático; 

 Laboratório; 

 Atividades. 

 Trabalho Individual – 2,00; 

 Trabalho em Grupo – 2,00; 

 Atividades Avaliativas – 

1,00; 

 Projeto Bimestral – 2,00; 

 Avaliação Bimestral – 3,00 
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 
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                      Componente Curricular: Matemática Ano: 9º 

 

Bim. Objetivos Conteúdos Procedimentos 
Recursos 
Didáticos 

Avaliação 
Cronograma 

Bimestral 

 
 
1º 

 Reconhecer um número irracional como um número real cuja 
representação decimal é infinita, e não periódica, e estimar a 
localização de alguns deles na reta numérica. 

 Utilizar conhecimentos sobre números reais, inclusive em 
notação científica, para expressar e realizar operações 
relacionadas ao nosso cotidiano buscando resolução de 
problemas e tomadas de decisões. 

 Compreender que, uma vez fixada uma unidade de 
comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento 

não é expresso por número racional (como as medidas de 
diagonais de um polígono e alturas de um triângulo, quando 
se toma a medida de cada lado como unidade). 

 Reconhecer um número e sua relação de pertinência aos 
conjuntos N, Z, Q, irracionais e reais e sua representação na 
reta numérica. 

 Efetuar operações que envolvam números reais, inclusive 
potências com expoentes fracionários. 

 Compreender as funções como relações de dependência 
unívoca entre duas variáveis e suas representações 
numérica, algébrica e gráfica. 

 Potenciação e radiciação; 

 Números reais; 

 Equações de 2º grau. 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Atividades 
desenvolvidas em 
grupo. 

 Livro didático; 

 Laboratório; 

 Atividades. 

 Trabalho Individual – 2,00; 

 Trabalho em Grupo – 2,00; 

 Atividades Avaliativas – 

1,00; 

 Projeto Bimestral – 2,00; 

 Avaliação Bimestral – 3,00 
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2º 

 Estruturar gráfica e algebricamente situações-problema por 
meio de funções de 1º e 2º graus, relacionando duas 
grandezas por meio de relação biunívoca existentes entre os 
elementos que as compõem, visando resolução de 

problemas, análise de conjecturas e tomada de decisões. 

 Utilizar aplicativos matemáticos na construção e resolução de 
problemas relacionados a funções e sistemas de equações. 

 Solucionar situações-problema que envolvam razão entre 
duas grandezas de espécies diferentes, tais como velocidade 
e densidade demográfica. 

 Equações de 2º grau; 

 Funções do 1º e 2º grau; 

 Sistemas de equações de 
1º e 2º Graus. 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Atividades 
desenvolvidas em 
grupo. 

 Livro didático; 

 Laboratório; 

 Atividades. 

 Trabalho Individual – 2,00; 

 Trabalho em Grupo – 2,00; 

 Atividades Avaliativas – 

1,00; 

 Projeto Bimestral – 2,00; 

 Avaliação Bimestral – 3,00 
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BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS 
PROCEDIMEN 

TOS 
RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 
AVALIAÇÃO 

 
CRONOGRAMA 

BIMESTRAL 

 

3º 

 Elaborar e resolver situações-problema que envolvam 
grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tais 

como escala, velocidade, densidade, taxa de variação, dentre 
outras, em contextos socioculturais, ambientais e de outras 
áreas. 

 Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar 
medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como 

distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus 
ou de células, capacidade de armazenamento de 
computadores, entre outros. 

 Conhecer unidades e medidas utilizadas na informática. 

 Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos 
independentes e dependentes e calcular a probabilidade de 
sua ocorrência, nos dois casos. 

 Escolher e construir o gráfico mais adequado (colunas, 
setores, linha), com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para 
apresentar um determinado conjunto de dados, destacando 
aspectos como medidas de tendência central. 

 Razão entre grandezas 
de espécies diferentes; 

 Grandezas e medidas; 

 Noções de contagem e 
probabilidade. 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Atividades 
desenvolvidas em 

grupo. 

 Livro didático; 

 Laboratório; 

 Atividades. 

 Trabalho Individual – 2,00; 

 Trabalho em Grupo – 2,00; 

 Atividades Avaliativas – 

1,00; 

 Projeto Bimestral – 2,00; 

 Avaliação Bimestral – 3,00 
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4º 

 Demonstrar relações simples entre os ângulos formados por 
retas paralelas cortadas por uma transversal. 

 Utilizar conhecimentos matemáticos sobre triângulos para 
resolver situações-problema do cotidiano. 

 Corresponder relações métricas do triângulo retângulo, 
utilizando semelhança de triângulos e o Teorema de 
Pitágoras. 

 Resolver situações-problema por meio do estabelecimento de 
relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na 
circunferência, fazendo uso, inclusive, de softwares de 
geometria dinâmica. 

 Aplicar conhecimentos de plano cartesiano, Teorema de 
Pitágoras e funções para determinar ponto médio e medidas 
de segmentos dados e 

coordenadas de suas extremidades. 

 Geometria; 

 Semelhança. 

 Polígonos; 

 Aula expositiva; 

 Aula prática; 

 Atividades 

desenvolvidas em 
grupo. 

 Livro didático; 

 Laboratório; 

 Atividades. 

 Trabalho Individual – 2,00; 

 Trabalho em Grupo – 2,00; 

 Atividades Avaliativas – 

1,00; 

 Projeto Bimestral – 2,00; 

 Avaliação Bimestral – 3,00 
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CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020  
COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 7º ANO 

BIM  

OBJETIVOS 
 

CONTEÚDOS 
 
PROCEDIMENTOS 

RECURSOS 
DIDÁTICOS 

 
AVALIAÇÃO 

 

CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 

1º 

. Localizar e identificar o 
Brasil no mundo – 
especialmente na América 
do Sul, nos hemisférios 
norte, sul e ocidental; 
. Compreender a extensão 
territorial nos sentidos 
norte-sul e leste-oeste e a 
diferença de horários em 
relação aos demais países; 
. Compreender que a 
formação do território 
brasileiro é decorrente das 
atividades econômicas 
implantadas no país a partir 
da colonização; 

• Cartografia: 
continentes, oceanos e 
mares. 
• Localização e posição 
geográfica do Brasil no 
mundo 
• Extensão territorial e 
comparação do Brasil 
com outros países 
. Fusos horários 
• Formação histórico- 
cultural do território 
brasileiro (as fronteiras e 
organização espacial) 
• Fatores de crescimento 
e distribuição da 
população brasileira: 
. Análise da pirâmide 

etária brasileira 

 Migração da população: 
interna e externa. 

. Aula expositiva; 

. Leitura de textos; 

. Leitura e análise 
de mapa e imagens; 
. Estudo dirigido; 
. Pesquisa em 
laboratório; 

. Recurso 
audiovisual; 
. Vídeos; 
. Mapa; 
. Livro didático; 
. Laboratório. 

. Trabalho 
individual; 
. Trabalho em 
grupo; 
. Teste; 
. Avaliação 
escrita; 
. Conteúdo 
atitudinal. 

 
 
 
 

11/02/2020 
A      

25/04/2020 

 
 Identificar os fatores 

relacionados ao ritmo de 
crescimento da 
população brasileira. 

    



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

2º 

. Reconhecer o Brasil como 
um país em 
desenvolvimento. 

 

. Conhecer a divisão oficial 
do Brasil em cinco 
macrorregiões; 
. Compreender aspectos 
históricos do 
planejamento regional do 
Brasil. 

• Análise do 
desenvolvimento 
socioeconômico 
brasileiro 
• Divisão Regional: IBGE 
e geoeconômica 
• Características físicas e 
socioeconômico- 
culturais das regiões 
Brasileiras. 

. Aula expositiva; 

. Leitura de textos; 

. Leitura e análise 
de mapa e imagens; 
. Estudo dirigido; 
. Pesquisa em 
laboratório; 

. Projetor de 
imagens; 
. Vídeos; 
. Livro didático; 
. Mapa; 
. Laboratório. 

. Pesquisa 
individual; 
. Trabalho em 
grupo; 
. Avaliação 
escrita; 
. Conteúdo 
atitudinal; 
. Portfólio. 

 

 

26/04/2020 
A      

08/07/2020 

  • Características físicas e 
socioeconômico- 
culturais da região 
Nordeste. 

    

 

 

 

 

 

 
 

3º 

. Compreender aspectos 
históricos do 
planejamento regional do 
Brasil. 

 

 Entender a importância 
das atividades 
agropecuárias para o 
desenvolvimento do 
país. 

. Características físicas e 
socioeconômicas da 
região Centro-Sul. 

 

• Características físicas e 
socioeconômicas da 
Amazônia. 

 

• Setores da economia do 
Brasil. 

. Aula expositiva; 

. Leitura de textos; 

. Leitura e análise 
de mapa e imagens; 
. Estudo dirigido; 
. Pesquisa em 
laboratório; 

. Projetor de 
imagens; 
. Vídeos; 
. Livro didático; 
. Mapa; 
. Laboratório. 

. Pesquisa 
individual; 
. Feira de 
Ciência; 
. Avaliação 
escrita. 
. Conteúdo 
atitudinal; 
. Portfólio. 

 
 

 

 

29/07/2020 
A      

04/10/2020 

  • Agricultura e pecuária.     



 

 

 

 
 

  

 Compreender o processo 
de industrialização do 
Brasil; 

 Verificar os fatores do 
crescimento econômico 
e industrial do Brasil; 

 

• Processo e 
consequências da 
industrialização e 
modernização 
dos meios de produção e 
desigualdades sociais. 

. Aula expositiva; 

. Leitura de textos; 

. Leitura e análise 
de mapa e imagens; 
. Estudo dirigido; 
. Pesquisa em 
laboratório; 

. Projetor de 
imagens; 
. Vídeos; 
. Livro didático; 
. Mapa; 
. Laboratório. 

. Pesquisa 
individual; 
. Trabalho em 
grupo; 
. Avaliação 
escrita; 
. Conteúdo 
atitudinal. 

 

 

 
 

07/10/2020 
A 

19/12/2020 

 

 
4º 

. Reconhecer algumas 
características do 
processo de urbanização 
no Brasil; 
. Compreender as 
transformações positivas 
na vida da população em 
função das melhorias dos 
meios de transporte e de 
comunicação. 

. Urbanização brasileira e 
suas consequências, 
observando os 
seguintes aspectos: 
emprego/desemprego, 
trabalho infantil, 
direitos e deveres de 
crianças e adolescente, 
moradia, 
transportes, educação, 
segurança e saúde; 

    

  
• Meios de transporte e 
comunicações no Brasil – 
influências 
Sociais. 

    

 

 
 

. 
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BIM OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENT O RECURSOS 
DIDÁTICOS 

AVALIAÇÃO CRONOGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 

1º 

. Conhecer as projeções 
cartográficas e suas 
diferenças. 
. Entender os fluxos da 
globalização e suas 
desigualdades no espaço 
mundial. 
. Estudar e comparar os 
diversos blocos 
econômicos. 
• Compreender o processo 
de desenvolvimento 
industrial, a 
revolução tecnológica e sua 
influência no mundo 
globalizado. 

 

 
. Localizar e identificar o 
continente europeu. 

• Cartografia: continentes, 
oceanos e mares. Ênfase 
na 
Europa, Ásia, Oceania e 
Antártida. 
.Sistemas 
socioeconômicos- 
capitalismo versus 
socialismo ( revisão ). 
. Guerra Fria ( revisão ). 
• Revolução tecnológica e 
formação do espaço global 
• Globalização e 
desenvolvimento 
tecnológico: aproximação 
entre os povos. 
• Blocos econômicos 
mundiais e polos de poder. 
Europa 
. Localização e 
regionalização da Europa. 

. Aula expositiva; 

. Leitura de 
textos; 
. Leitura e análise 
de mapa e 
imagens; 
. Estudo dirigido; 
. Pesquisa em 
laboratório; 

. Projetor de 
imagens; 
. Vídeos; 
. Livro didático; 
. Laboratório. 

. Pesquisa 
individual; 
. Trabalho em 
grupo; 
. Teste; 
. Avaliação 
escrita; 
. Conteúdo 
atitudinal; 
. Portfólio. 

 
 
 

 
11/02/2020 

A      
25/04/2020 



 

 

 

 
 

       

 

 

 

 
2º 

• Conhecer e analisar 
aspectos físicos, 
ambientais, 
demográficos, políticos, 
sociais e econômicos do 
continente 
europeu. 

Europa 
. Regionalização e 
características do espaço 
natural. 
• Aspectos demográficos, 
políticos, sociais e 
econômicos. 
• CEI: Comunidade dos 
Estados Independentes. 
• Reconfiguração do espaço 
político e econômico da 
Europa 

. Aula expositiva; 

. Leitura de 
textos; 
. Leitura e análise 
de mapa e 
imagens; 
. Estudo dirigido; 
. Pesquisa em 
laboratório; 

. Projetor de 
imagens; 
. Vídeos; 
. Livro didático; 
. Laboratório. 

. Pesquisa 
individual; 
. Trabalho em 
grupo; 
. Avaliação 
escrita; 
. Conteúdo 
atitudinal; 
. Portfólio. 

 
 

 

26/04/2020 
A      

08/07/2020 

 

 

 

 

 
3º 

• Conhecer aspectos físicos, 
ambientais, demográficos, 
políticos, sociais e 
econômicos do continente 
asiático. 

Ásia 
• Localização, 
regionalização e 
características do espaço 
Natural. 
• Aspectos demográficos, 
políticos, sociais e 
econômicos, com 
ênfase nos Tigres 
Asiáticos, China e Japão. 
• Diversidade cultural e 
étnica. 
• Os conflitos étnicos, 
políticos e religiosos. 

. Aula expositiva; 

. Leitura de 
textos; 
. Leitura e análise 
de mapa e 
imagens; 
. Estudo dirigido; 
. Pesquisa em 
laboratório; 

. Projetor de 
imagens; 
. Vídeos; 
. Livro didático; 
. Laboratório. 

. Pesquisa 
individual; 
. Trabalho em 
grupo; 
. Avaliação 
escrita; 
. Conteúdo 
atitudinal; 
. Feira de Ciência; 
. Portfólio. 

 

 

 

 

29/07/2020 
A      

04/10/2020 

 

 

4º 

• Conhecer aspectos físicos, 
ambientais, demográficos, 
políticos, sociais e 
econômicos da Oceania. 
• Conhecer aspectos físicos, 
ambientais e o Tratado da 
Antártida. 

 . Aula expositiva; 
. Leitura de 
textos; 
. Leitura e análise 
de mapa e 
imagens; 
. Estudo dirigido; 
. Pesquisa em 

. Projetor de 
imagens; 
. Vídeos; 
. Livro didático; 
. Laboratório. 

 

. Pesquisa 
individual; 
. Trabalho em 
grupo; 
. Avaliação 
escrita; 
. Conteúdo 

 



 

 

 

 
 

   laboratório;  atitudinal; 07/10/2020 
 . Auto-avaliação A 

 . Portfólio. 19/12/2020 

 

 

 
 
 

 



 

 
 

 

Anexos 
 

 

 

 

‘’PROJETO DE XADREZ” 
 
APRESENTAÇÃO 
 

Durante séculos a sociedade vem se perguntando quais são os valores 

educacionais do xadrez no âmbito cognitivo e afetivo, e como esses valores 

comportamentais constituídos no jogo podem ser transferidos para outras áreas, 

como desenvolvimento psicológico, desenvolvimento psicofísico, e evidentemente 

a área mais discutida entre pesquisadores, educadores e psicólogos, a área 

educacional. 

 
VALORES EDUCACIONAIS DO XADREZ 

Um dos conceitos fundamentais para que a prática do jogo progrida é a 

contribuição pela qual o ele pode proporcionar ao praticante, nessa perspectiva 

temos o jogo de xadrez como grande coadjuvante escolar, pois a partir da prática, o 

jogador consegue desenvolver várias habilidades, como: 

“pensamento lógico, poder de atenção e concentração, imaginação, 

criatividade, julgamento, planejamento, antecipação, vontade de vencer, 

paciência, autocontrole, espírito de decisão, coragem, inteligência e interesse 

por línguas estrangeiras’’, PARTOS apud FERRACINI (1998, pg. 37). 

Howard Gardner desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, dentre elas 

temos: Inteligência Lógico-Matemática, Inteligência Linguística, Inteligência 

Espacial, Inteligência Sinestésica, Inteligência Intrapessoal, Inteligência 

Interpessoal, Inteligência Musical, (GARDNER, 1994), Gardner destaca que o 

xadrez desenvolve a Inteligência Lógico-Matemática, bem como a Inteligência 

Espacial: 

A Inteligência Espacial é a habilidade para manipular formas ou objetos 



 

 
 

mentalmente e, a partir das percepções iniciais, criar tensão, equilíbrio e 

composição, numa representação visual ou espacial, ou seja, facilidade em 

observar uma matéria num determinado plano móvel. (GARDNER, 1994, pg. 149) 

No xadrez o jogar exige visualizar as jogadas futuras de seu adversário, tendo 

que se concentrar no tabuleiro e visualizar as jogadas sem que se mova nenhuma 

peça de forma física, somente utilizando a imaginação. 

O xadrez também pode contribuir no desenvolvimento da Inteligência Lógico-

Matemática, que é a habilidade para explorar relações, categorias e padrões, através 

da manipulação de objetos ou símbolos, e para experimentar de forma controlada; 

é a habilidade para lidar com séries de raciocínios, para reconhecer problemas e 

resolvê-los. (GARDNER, 1994, pg. 117). 

Dentro dessa facilidade de se utilizar do xadrez para fins científicos, aliado a 

vontade de descobrir os benefícios de xadrez, muitos estudiosos comprovaram em 

seus estudos, e assim desenvolveram diversos conceitos significativos. 

Alfred Binet que foi o criador dos testes de quociente da inteligência e 

professor da Universidade da Sorbonne, em Paris, “iniciou suas experiências sobre 

algumas das possíveis contribuições do xadrez para o desenvolvimento intelectual, 

suas conclusões, que abordaram a memória, a imaginação, o autocontrole, a 

paciência e a concentração” (PIMENTA, 2002, pg. 6). Na universidade de Gand, 

“um estudo observou que um grupo experimental de alunos da 5º serie que 

receberam aula de xadrez durante dois anos, tiveram resultados superiores aos 

demais alunos que não jogaram xadrez. Os testes aplicados eram de cognição do 

tipo proposto por Piaget” (CHRISTIAEN; VERHOFSTADT, 1981). 

Dentro da vasta bibliografia que pode ser apresentada, podemos perceber os 

grandes benéficos do xadrez para seus praticantes, uma das principais 

preocupações dos educadores do século XXI, e desenvolver a cultura do pensar, 

mesmo diante dos avanços tecnológicos que desestimulam as faculdades mentais 

dos alunos. 

Com isso apresentamos este ‘’PROJETO DE XADREZ’’, que visa 

primeiramente capacitar os educandos a desenvolverem essa atividade nos 

colégios, para que desta forma possam desenvolver a “cultura do pensar”. 

 
XADREZ E SOCIALIZAÇÃO 

Como Thomas Huxley (1825-1895), dizia “O tabuleiro do jogo de xadrez é o 



 

 
 

mundo e as peças são os fenômenos do universo”, o ensino dos movimentos das 

peças do xadrez proporciona às crianças, adolescentes e adultos a inclusão em um 

mundo fascinante e cheio de simbolismos, desafios lógicos e, principalmente, um 

motivador campo de autodescoberta. Tal qual em Alice, de Lewis Carrol, o tabuleiro 

funciona como um país das maravilhas. 

Ao viajar por esse universo metafórico, o enxadrista iniciante enfrenta uma 

aparente dificuldade em ter um bom domínio sobre os movimentos das peças e 

também sobre as regras básicas. A complexidade real não é essa, e sim a 

responsabilidade em optar por uma ou outra jogada, pois faça o que fizer haverá um 

custo, dificuldade esta que só será palpável na vida adulta. No jogo de xadrez, a 

guerra é “de mentirinha” e sendo assim eventuais derrotas não causam 

significativos desgastes emocionais, sobretudo quando se trata de xadrez na escola 

e não numa escola de xadrez. 

Posteriormente, após superar a falta de domínio sobre os movimentos, outras 

dificuldades surgem para os praticantes, mas ao contrário do que possam parecer, 

esses novos obstáculos são altamente motivadores, pois o praticante fica seduzido 

pelas múltiplas possibilidades de jogadas e não raramente, até mesmo crianças de 

oito, nove anos pedem aos pais que “arrumem” um livro de xadrez para poderem 

estudar as táticas e estratégias do jogo. 

Isso raramente ocorre quando o assunto é matemática, geografia ou futebol. 

Esse tipo de encantamento é também visto no campo da literatura, quando a criança 

ou adolescente descobre o prazer da leitura. Nesse sentido, a leitura, assim como 

o jogo de xadrez, a música, a dança, jogo de damas e outras atividades lúdico-

pedagógicos são poderosos recursos de inclusão social.    Foi a partir de 

constatações como essas que, há trinta anos já era proposto o ensino do xadrez de 

forma mais sistemática, propedêutica, porque é extremamente desejável que as 

crianças desenvolvam habilidades intelecto-cognitivas, além de desejáveis práticas 

socializadoras. 

Países como França, Canadá, Espanha, Cuba, Hungria, Israel, Iugoslávia, 

Alemanha, Suíça, Tunísia e Venezuela avaliaram o singular valor dessa prática 

esportivo-recreativa e adotaram o ensino de xadrez em seus currículos escolares. 

Na extinta União Soviética e outros países do bloco socialista, desde os tempos da 

revolução bolchevique, o xadrez é jogado nas ruas, nos jardins, nas escolas e nas 

fábricas. Nas Filipinas chegou-se a criar um Ministério de Estado do Jogo de 



 

 
 

Xadrez. Em Cuba, existe o ISLA, que funciona como uma escola de xadrez, da pré-

escola à pós-graduação. 

O Brasil também está descobrindo a relevância do ensino do xadrez nas 

escolas e a prática da modalidade se verifica nos Clubes de Xadrez, escolas 

particulares e em inúmeras escolas de rede pública espalhadas por todo o país. Os 

resultados extremamente positivos obtidos por países que adotaram o xadrez como 

disciplina optativa funcionou como referência para projetos brasileiros. Em projetos 

pilotos observou-se que nas escolas da periferia de grandes centros urbanos, onde 

houve algum trabalho sistematizado, os resultados foram surpreendentes, tais 

como: 

* Melhoria do rendimento escolar dos alunos que jogavam xadrez. 

* Aumento da atenção e diminuição de conflitos físicos entre os mesmos. 

Tais resultados começaram a ser constatados tão logo foi implementado o 

ensino de xadrez em aulas semanais incluídas na grade escolar. Esses efeitos 

educacionais parecem confirmar o que escreveu Benjamin Franklin no seu “Moral do 

Xadrez”, ao defender a tese de que essa atividade lúdica auxilia na formação do 

caráter da criança, além de ser determinante no desenvolvimento da capacidade 

intelecto-cognitiva do aprendiz. 

A respeito disso, o prof. José Angel Lopes de Turiso, da Espanha, acrescentou 

que: “O aluno aprende a analisar sistematicamente os problemas, expor ideias, 

conclusões e soluções, avaliar antecipadamente as vantagens e inconvenientes de 

uma decisão, controlar a impulsividade e responsabilizar-se por seus atos”. 

 
OBJETIVO GERAL 

Oferecer aos professores e consequentemente à comunidade externa, 

atividades motivadoras advindas da prática do jogo de xadrez, através de uma 

estrutura física apropriada e de uma adequada proposta didático-pedagógica. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Propiciar um otimizado espaço para a prática do jogo de xadrez como 

“esporte – arte – ciência” de forma orientada e sistematizada; 

 Oferecer mais uma modalidade desportiva aos alunos; 

 Promover iniciativas de integração entre o xadrez e as disciplinas 

tradicionais do currículo escolar (interdisciplinaridade); 



 

 
 

 
ATIVIDADES DIDÁTICAS 

 Ensino de xadrez como modalidade recreativa/desportiva, junto a alunos 

regularmente matriculados nas turmas de 8º e 9º anos; 

 Identificação de eventuais lideranças entre os alunos para um posterior 

trabalho de inclusão. 

 

ATIVIDADES DESPORTIVAS 

 Organização de torneios de xadrez internos; 

 Participação em torneios de xadrez locais e regionais; 

 Criação de equipes para representar as escolas 
 
 
MATERIAL TÉCNICO 

 Jogos de peças; 

 Tabuleiros; 

 Relógios; 

 Vídeos; 

 Computadores, Impressoras e outros recursos audiovisuais. 
 

METODOLOGIA 

O Projeto será desenvolvido durante as aulas de P.D. 2 – uma aula por 

semana, de maneira prática, com pausas para explicações, monitorias e 

realização de jogos instrutivos entre os educandos, visando aperfeiçoamento 

contínuo e desenvolvimento constante das habilidades anteriormente 

destacadas. 
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Resumo  
 

A idealização do projeto teve seu início com os seguintes questionamentos: Como os 

alunos veem as aulas nos dias atuais? Como os estudantes lidam com a tecnologia? 

Quais recursos tecnológicos são utilizados na escola e nas residências pelos professores 

e alunos? Qual o conhecimento e domínio sobre as tecnologias contemporâneas a partir 

do ponto de vista dos estudantes? Por meio destas inquietações o projeto foi iniciado com 

a restauração do laboratório de informática, parceria com o professor Francenilson do NTE 

Recanto das Emas, formação dos docentes responsáveis pela disciplina de Prática 

Diversificada-PD. Na sequência, por meio de aulas teóricas e práticas, os estudantes 

tiveram a oportunidade de desvendar o mundo computacional com a iniciação ao 

letramento digital e a construção de um computador de custo mais acessível, com 

consequente exploração de possibilidades de utilidades do produto final e a futura 

inserção do conhecimento adquirido no mercado de trabalho. Em seguida, os estudantes 

aprenderam a linguagem inicial de programação por meio do Scratch e orientados a 

criarem animações, pequenas histórias e seus próprios games. Nesta fase, buscou-se 

fazer a associação dos conteúdos trabalhados no projeto com o currículo desenvolvido 

pelas disciplinas regulares, trazendo os professores para tomar conhecimento das ações 

e desenvolver junto com os alunos as mais variadas possibilidades de aplicação e 

trabalhos interdisciplinares e transdisciplinares. Com vistas a aliar questões do currículo 

das disciplinas regulares aplicadas ao conhecimento computacional vivenciado pelos 

estudantes, foi proposta a produção de uma Web Série, com linguagem atual e elementos 

tecnológicos nas aulas de Artes (Cênicas). O projeto envolveu a produção textual do 

roteiro da Web Série, filmagem das cenas, edição, mixagem da trilha sonora, renderização 

e formatação do produto final que foi disponibilizado no Canal do YouTube do CEF 101 

do Recanto das Emas e também no “Mural Digital” do CEF 101. Após esta fase, os 



 

 
 

estudantes passaram a conhecer e a manusear sensores e placas de desenvolvimento 

em conjunto com o aprendizado da linguagem de programação. Em última fase, o objetivo 

foi o de proporcionar aos estudantes o conhecimento, manuseio de protótipos e aplicações 

tecnológicas com objetivo de fazer a montagem do circuito de obstáculos.  

O Tecno-Estudante vivenciou o letramento digital, o pensamento computacional e a 

robótica dentro do seu processo de ensino e aprendizagem, em consonância com as dez 

competências gerais da BNCC e com o Currículo em Movimento da Secretaria de 

Educação do DF. Este projeto marca o início da apropriação das novas tecnologias como 

ferramenta de superação de barreiras com a utilização das inúmeras possibilidades para 

o fortalecimento do processo educacional, de modo a quebrar paradigmas de estudantes 

consumidores de tecnologia e se tornarem estudantes usuários de recursos tecnológicos, 

visando a transformação da sua realidade.  

 
Introdução  

 Pensar no processo de ensino e aprendizagem com significação nos dias de hoje 

é refletir sobre diversas possibilidades metodológicas para que o estudante consiga 

desenvolver, com autonomia, seu caminho único de busca pelo conhecimento. Essa 

trajetória está atrelada a alguns aspectos que são próximos dos nossos discentes. 

Podemos citar o uso das novas tecnologias como algo muito particular que está dentro do 

processo de formação dos jovens de hoje.  

 É no ambiente escolar que passamos a maior parte da infância e adolescência. A 

escola é um dos pilares responsáveis pela formação integral do ser humano. Para Sousa 

(2015, p. 285) 

Ao buscar o significado da palavra formação, veremos que é um termo que 
designa uma amplitude de conceitos, e mais, está associada a constantes 
práticas do cotidiano, seja na vida familiar, no convívio profissional ou 
acadêmico. Essas várias formações denotam a infinidade de ramificações que 
são atreladas ao longo do nosso desenvolvimento pessoal e profissional.  

 Se faz necessário refletir sobre questões importantes que circundam nossas 

crianças e adolescentes de hoje, pois sua forma de ver o mundo é diferente da grande 

maioria dos seus professores. De acordo com Serres (2013), nossos estudantes são 

diferentes de nós quando éramos crianças. Eles pensam diferente, agem de outra forma, 

olham tudo ao seu redor com muito mais precisão. Além disso, eles tornaram as novas 

tecnologias como uma extensão de seus corpos.  

No contexto contemporâneo, a utilização das novas tecnologias é bastante 
evidenciada no ambiente digital. Por isso que os estudantes de hoje estão muito 
mais conectados com esta ferramenta do que vários professores. Eles 



 

 
 

conseguem utilizá-la para inúmeras funcionalidades, desde enviar mensagens 
pelo WhatsApp, postar fotos no Facebook, Instagram ou no Twiter. Essa 
ferramenta poderia ser muito bem utilizada em sala de aula para oferecer aos 
nossos estudantes outro tipo de motivação e auxiliá-los em sua caminhada na 
busca pela formulação do conhecimento (CARVALHO, 2017, p. 16) 

 Incluir as novas tecnologias dentro dos planejamentos metodológicos é algo que 

se faz necessário. O mundo virtual é muito mais extenso e com uma quantidade de 

possibilidades incontáveis.  

 

A comunicação está atrelada à tecnologia na vida de todo ser humano, desde o 

design da colher que usa para se alimentar até o computador de última geração. De 

acordo com Assumpção (2008, p. 15) “as crianças, adolescentes e jovens que frequentam 

hoje a escola convivem e respiram essas novas tecnologias. Trazem para a sala de aula 

bagagem educativa e cultural advindas, especialmente, das mídias (eletrônicas) e da 

multimídia”. Os estudantes da atualidade estão sendo plugados a todo o momento com 

as conexões intermidiáticas. Essa nova realidade exige um treinamento muito maior dos 

professores que além de lidarem com os currículos de suas disciplinas (em Brasília, 

segue-se o Currículo em Movimento e são realizadas organizações curriculares baseadas 

nas orientações de Projeto Político Pedagógico de cada unidade escolar) tem a 

necessidade de se adaptarem às novas necessidades e interesses dos estudantes em 

suas especificidades. 

 Tomou-se, portanto, o cuidado de seguir as orientações da BNCC e amplificar a 

gama de abrangência do projeto. 

De acordo com o infográfico disponibilizado pelo site: porvir.org, são definidas pela 

BNCC – Base Nacional Comum Curricular um conjunto de 10 competências gerais que 

devem ser desenvolvidas e integrar-se aos componentes curriculares de cada Estado: 

1- Conhecimento – Valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, 

social, cultural e digital a fim de entender e explicar a realidade, continuar 

aprendendo e colaborar com a sociedade.  



 

 
 

2- Pensamento Científico, Crítico e Criativo – Exercitar a curiosidade intelectual e 

utilizar as ciências com criticidade e criatividade, a fim de investigar causas, 

elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções.  

3- Repertório Cultural – Valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, 

a fim de fruir e participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.  

4- Comunicação – Utilizar diferentes linguagens, a fim de expressar-se e partilhar 

informações, experiências, ideias, sentimentos e produzir sentidos que levem 

ao entendimento mútuo. 

5- Cultura Digital – Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma 

crítica, significativa e ética, a fim de comunicar-se, acessar e produzir 

informações e conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e 

autoria.  

6- Trabalho e Projeto de Vida – Valorizar e apropriar-se de conhecimentos e 

experiências,  a fim de entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas 

à cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, criticidade e 

responsabilidade. 

7- Argumentação – Argumentar com base em fatos, dados e informações 

confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões 

comuns, com base em direitos humanos, consciência socioambiental, consumo 

responsável e ética. 

8- Autoconhecimento e Autocuidado – Conhecer-se, compreender-se na 

diversidade humana e apreciar-se, a fim de cuidar de sua saúde física e 

emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 

capacidade para lidar com eles.  

9- Empatia e Cooperação – Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos 

e a cooperação, a fim de fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro e aos 



 

 
 

direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade, sem 

preconceitos de qualquer natureza. 

10- Responsabilidade e Cidadania – Agir pessoal e coletivamente com autonomia, 

responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, a fim de tomar 

decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis 

e solidários.  

Para cada uma destas competências foram orientadas no Projeto atividades e 

práticas pedagógicas que pudessem facilitar o processo de ensino e aprendizagem.   

Entende-se que os desafios enfrentados são de responsabilidade da escola como 

um todo, com cada um de seus componentes envolvidos e determinados na resolução. 

Portanto, deste a Gestão, Coordenação Administrativa e Pedagógica, Equipes de Apoio e 

Sala de Recursos, até o Corpo Docente devem estar comprometidos e cientes dos 

objetivos a serem alcançados. 

 A escola deve trabalhar para que os alunos tomem consciência de seu verdadeiro 

papel na sociedade, porque participam do contexto social, acompanhados através de 

processo de avaliação formativa em seus trabalhos e produções ao longo do Projeto. As 

novas tecnologias propiciam ao estudante um olhar amplo sobre os meios de 

comunicação social e de sua função na sociedade globalizada, a defesa e cumprimento 

de seus direitos e deveres.  

 A proposta do Projeto permite ao aluno o desenvolvimento de suas habilidades 

intelectuais para que seu processo educacional se torne o mais significativo pois, o ato de 

refletir sobre as possibilidades comunicacionais que estamos imersos na sociedade 

globalizada atual é apropriar-se de suas ferramentas para a descoberta do conhecimento 

diário. Necessita-se da comunicação como processo de interação humana para que 

processo educacional aconteça por meio do laço (relação) professor-estudante 

percorrendo em mão dupla permitindo que o conhecimento circule e influencie todos os 

atores no contexto escolar. O foco do docente deveria ser a aprendizagem significativa 

dos estudantes, mas,   

Infelizmente, na escola predomina ainda a comunicação vertical, respaldada no 
saber do professor como poder. Muitos educadores desconsideram o 
conhecimento não-sistematizado, adquirido pelo contato com as mídias (rádio, 
televisão, internet...) e se impõem como autoridade, o que impede a 
comunicação bidirecional. (ASSUMPÇÃO, 2000, p. 1)  



 

 
 

 As vivencias escolares podem determinar o futuro dos estudantes. Quanto mais 

rica de experiências educativas for a vida dos estudantes, melhor será as possibilidades 

de escolhas no futuro acadêmico, profissional e pessoal. 

 

Questão Problema 

Para o desenvolvimento do projeto partimos da seguinte problematização: Como 

oferecer aos estudantes do Ensino Fundamental uma vivencia tecnológica digital para o 

processo de ensino e aprendizagem utilizando conhecimentos digitais contemporâneos 

que se relacionem com a Base Nacional Comum Curricular e o Currículo em Movimento 

da Secretaria de Educação do Distrito Federal? 

Os objetivos abaixo foram pensados com o intuito de ajudar a responder à questão 

acima.  

 

Objetivos 

Objetivo Geral:  

Desenvolver o Letramento Digital nos alunos do CEF 101 do Recanto das Emas. 

Objetivos Específicos: 

2- Conhecer e manusear as partes (componentes) que compõem um computador; 
3- Conhecer os procedimentos necessários para construção de um computador; 
4- Montagem do computador de baixo custo (Raspberry pi 3) e conhecimento de suas 

possibilidades de aplicação; 
5- Aprendizado da linguagem de programação no programa Scratch e 

desenvolvimento de games, Quiz e animações;  
6- Conhecer e manusear sensores e placas de desenvolvimento em conjunto com o 

aprendizado da linguagem de programação; 
7- Conhecer suas aplicabilidades nos protótipos e aplicações tecnológicas que serão 

desenvolvidas; 
8- Fazer a associação dos conteúdos trabalhados no projeto com o currículo 

desenvolvido pelas disciplinas regulares, trazendo os professores para tomar 
conhecimento das ações e desenvolver junto com os alunos as mais variadas 
possibilidades de aplicação e trabalhos interdisciplinares e transdisciplinares; 

9- Desenvolver e instalar o Mural Digital;  
10- Criar um canal do projeto no Youtube. 
11- Desenvolver uma Web Série com os estudantes do Centro de Ensino Fundamental 

101 do Recanto das Emas. 

12- Desenvolver um canal no youtube com os estudantes do Centro de Ensino 

Fundamental 101 do Recanto das Emas.  



 

 
 

13- Proporcionar momentos de reflexão sobre os conteúdos aprendidos nas salas de 

aula, na Web Série, no canal do youtube a partir do computador de custo mais 

acessível.  

Hipótese  

 O letramento Digital deve ser o início da inclusão tecnológica, reduzindo a diferença 

de oportunidades ofertadas entre a rede pública e privada de ensino, proporcionando a 

diminuição da desigualdade social e de oportunidades que existe entre as classes. Este 

domínio de conhecimento e processos pode levar qualquer estudante para um mundo 

infinito de possibilidades e com uma velocidade que for o tempo de aprendizagem de cada 

indivíduo. Em um contexto interdisciplinar e transdisciplinar os estudantes podem praticar 

sua escrita, leitura, criatividade, afetividade, produção artística e cultural, conceitos éticos, 

reflexões filosóficas, além de todo seu conhecimento tecnológico, tudo isto em favor das 

aprendizagens de um ser humano integral.   

 

Justificativa  

 Vivemos em uma época digital. Nossos estudantes pensam, assimilam, agem, 

reagem, produzem conhecimento de forma diferente do que vários de seus professores. 

Estes discentes, nativos digitais, já nasceram em um mundo onde um celular, computador, 

tablet se tornaram extensões de seus corpos. A produção de um computador de baixo 

custo significa reincluir estes estudantes na vida digital contemporânea.  

 Além disso, por meio dos conhecimentos organizados no currículo do Projeto os 

estudantes podem acessar um conhecimento sem barreiras. As possibilidades para isto 

são o aprendizado da linguagem de programação, a criação de games, de histórias e 

animações digitais, a programação de plataformas que comandam vários protótipos e tem 

aplicação prática visíveis em vários ambientes e situações o cotidiano, é a produção de 

uma Web Série na escola que oportuniza, de forma igualitária, que o conhecimento seja 

disseminado para todos e com acesso igual. É a possibilidade de ganho de conhecimento 

por parte dos professores que, de um modo geral, podem trabalhar com tecnologia nas 

mais diversas áreas de conhecimento e embarcar de vez na era tecnológica, tornando 

suas aulas motivantes e cheias de sentido, revelando um mundo de possibilidades aos 

alunos que de consumidores de tecnologia passam a fazer parte do grupo dos que utilizam 

e criam a tecnologia, apropriando-se das ferramentas e do conhecimento para a 

transformação da realidade.     



 

 
 

  

Metodologia  

 Para este projeto de implementação da tecnologia na vida do estudante l houve a 

necessidade de inserir os estudantes e colocá-los caminhando lado a lado com a 

tecnologia ampliando seu processo de ensino e aprendizagem. Como resposta 

vislumbrou-se a possibilidade de trabalhar um rol de objetivos:  

1- A organização logística, metodológica e pedagógica dos saberes a serem ensinados; 

2- A preparação do ambiente e dos recursos tecnológicos necessários ao 

desenvolvimento do projeto; 

3- A Definição da carga horária e profissionais que seriam treinados e preparados para 

desenvolver as atividades com os 530 alunos atendidos no projeto. 

     

Como objetivos da evolução das aprendizagens e organização do currículo temos: 

1- Conhecer e manusear as partes (componentes) que compõem um computador; 

2- Conhecer os procedimentos necessários para construção de um computador; 

3- Montagem do computador de baixo custo (Raspberry pi 3) e conhecimento de suas 

possibilidades de aplicação; 

4- Aprendizado da linguagem de programação no programa Scratch e desenvolvimento 

de games, Quiz e animações;  

5- Conhecer e manusear sensores e placas de desenvolvimento em conjunto com o 

aprendizado da linguagem de programação; 

6- Conhecer suas aplicabilidades nos protótipos e aplicações tecnológicas que serão 

desenvolvidas; 

7- Fazer a associação dos conteúdos trabalhados no projeto com o currículo 

desenvolvidos pelas disciplinas regulares, trazendo os professores para tomar 

conhecimento das ações e desenvolver junto com os alunos as mais variadas 

possibilidades de aplicação e trabalhos interdisciplinares e transdisciplinares; 

8- Criar um canal do projeto no Youtube. 

9- Inclusão dos componentes adequados para o estudante fazer download, upload, 

vídeo e áudio.  

10-  Produção da Web Série nas aulas de artes: criação do roteiro, figurino, sonoplastia, 

cenografia. 

11-  Gravação das cenas.  

12-  Edição do vídeo com cenas e sonoplastia.  



 

 
 

13-  Upload no canal do YouTube.  

 

    Dentre os materiais utilizados: 

1- Uso de 20 computadores com acesso à internet banda larga, programa Scratch e 

Pyton instalados (o laboratório de informática estava desativado com computadores 

quebrados e sem acesso à internet); 

2- Aquisição de componentes Raspberry e placas de programação, Leds e cabos; 

3- Aquisição de protótipos passives de serem programados; 

4- Desenvolvimento de web séries nas aulas de Artes, fazendo uso das aprendizagens 

adquiridas tanto no projeto e nas aulas; 

5- Idealização, criação e montagem dos murais digitais com a finalidade de divulgar os 

trabalhos e produções criadas. 

 

    Nesta empreitada contamos com a parceria de cinco professores de disciplinas como 

Artes, Geografia, Ciências, História e Educação Física, que passaram pelo treinamento e 

tendo como complemento de carga horária a disciplina de Prática Diversificada (disciplina 

escolhida para o desenvolvimento do projeto) estão na ponta e em contato direto com os 

alunos, um Coordenador do projeto (responsável pela organização da sala, 

acompanhamento das atividades desenvolvidas e logística), um Supervisor de tecnologia 

(responsável pela criação, estruturação e idealização pedagógica do projeto), um 

professor de Artes (responsável por fazer a relação entre o projeto e a organização 

curricular de Artes Cênicas) e um Supervisor Pedagógico (responsável pela logística, 

suporte pedagógico, viabilização de recursos financeiros, materiais e humanos, e 

acompanhamento do andamento das ações). 

     

 A tecnologia na escola é uma ótima oportunidade de ampliar o processo 

educacional dos estudantes, pois ela proporciona várias experiências extra sala de aula. 

Para viabilizar esse projeto no Centro de Ensino Fundamental 101 do Recanto da 

Emas/DF foram realizados vários momentos para angariar recursos como venda de 

pastéis por parte dos professores e alunos, Festa Junina, rifas e parcerias com servidores 

da Secretaria de Educação ligados ao NTE Recanto das Emas.     

   

 

Expectativas de Resultados 



 

 
 

 Este projeto buscou não só o ensino dos nomes e funções dos componentes de 

um computador, a montagem e exploração de possibilidades de produção e acesso a 

conteúdo diverso, mas a formação de um pensamento computacional voltado ao 

letramento digital. Ele está vinculado a disciplina Prática Diversificada (PD), para 

direcionar melhor as atividades propostas pelos professores que tiveram uma formação 

continuada para o desenvolvimento das práticas e o resultado desta formação foi um 

sucesso. Foi apresentado o programa Scratch que trata de uma iniciação à linguagem de 

programação e com isso foi ofertada em sala de aula a possiblidade de utilizar esse 

conhecimento para a criação de animações, games entre outros. Essas possiblidades 

foram atendidas e superaram as expectativas. Além disso, foram observados trabalhos 

surpreendentes devido à complexidade alcançada.   

 Em uma etapa seguinte do projeto foi trabalhado o desafio de relacionar os 

conhecimentos adquiridos e recursos disponíveis com a BNCC e o Currículo em 

Movimento, diante das organizações curriculares feitas pelos professores de diversas 

áreas do conhecimento. Surgiu a ideia da produção de conteúdo para ser disponibilizado 

na rede, fazer vídeos para sanar dúvidas, criar jogos voltados para a alfabetização, 

animações relacionadas com acontecimentos atuais, criação de uma Web Série, dentre 

outas.  

 Um exemplo de extrema relevância foi o projeto da criação das Web Séries com o 

suporte do professor Artes Cênicas que buscou, junto com os estudantes, desenvolver e 

relacionar o conhecimento tecnológico com o conteúdo de teatro. Essa ideia inspiradora 

fez com que os discentes vivenciassem todos processos de criação como a elaboração e 

produção de um roteiro, gravação, edição e publicação do produto final no canal da escola 

no YouTube.  

Os alunos aprenderam a programação em placas, com acionamento de leds, 

sensores e etc. consequente ampliação para protótipos que resultaram em trabalhos com 

inteligência artificial e robótica. A característica interdisciplinar e transdisciplinar foi notória 

e o desafio agora é um maior envolvimento dos professores nesta questão. 

Os estudantes demonstram inicialmente uma surpresa, curiosidade e 

encantamento, abrindo espaço para a atuação do professor. Na sequência observou-se 

uma velocidade muito grande por parte dos alunos em aprender e relacionar as 

informações às respostas e aos desafios propostos nas aulas, exigindo dos professores 

um dinamismo para não surgirem casos de desmotivação e fuga dos objetivos. Assim, 

pôde-se avançar para propostas mais ousadas, o que surtiram efeito. Através da 



 

 
 

observação de talentos surgiu uma outra proposta que foi a de viabilizar a formação de 

duas novas turmas no turno contrário para que fosse trabalhado um aprofundamento dos 

conceitos e propostas vistas nas aulas regulares.  

Como consequência deste trabalho a intenção é a de, no segundo semestre de 

2018, destinar os alunos do curso do turno contrário para monitorar o Projeto de 

Informática destinado aos alunos dos Anos Iniciais, tendo como proposta iniciar o 

letramento digital voltado para a alfabetização.  

De modo geral os alunos compreenderam e se envolveram no Projeto, sendo 

observados casos isolados de resistência que foram solucionados. O resultado final foi 

um salto evolutivo diante da realidade das escolas públicas que estão defasadas frente à 

realidade mundial e até mesmo a de escolas particulares de Brasília no que concerne o 

letramento digital e tecnológico.  

A escola em parceria com o núcleo de tecnologia do Recanto das Emas vai dar aos 

alunos que participarem deste processo uma certificação que registre e dê visibilidade ao 

currículo trabalhado ao longo do curso para que os alunos tenham um diferencial quando 

forem em busca de estágio como jovens aprendizes. 

Como desdobramentos futuros almejamos uma parceria com faculdades ou 

escolas que ofereçam cursos técnicos ou profissionalizantes que aproveitem o trabalho 

desenvolvido em nossa escola e possam dar sequência ao processo de formação destes 

alunos e possibilite a inserção no mercado de trabalho.  

 

Contrapartida Social 

 Os professores receberam uma formação e estão em processo de formação 

continuada que possibilita a interação com os recursos tecnológicos, podendo assim 

tornar as suas aulas mais atrativas, fazendo uso de ferramentas que possibilitam uma 

maior interação com o aluno. Há o aprendizado de novas metodologias que podem ser 

agregadas às práticas de suas disciplinas de origem, além do processo de 

interdisciplinaridade.  

 A maior contrapartida social é o de possibilitar ao aluno de escola pública ter 

equidade de oportunidades de acesso à informação e possibilidade de letramento 

digital/tecnológico, podendo resultar em um leque de possibilidades de aprendizagens e 

sonhos.   

.  

 Considerações Finais  



 

 
 

 

As tecnologias contemporâneas na escola podem ser mais uma possibilidade de 

reforçar positivamente o processo de ensino e aprendizagem de forma significativa para 

os estudantes. Elas proporcionam:  

[...] a cooperação entre os sujeitos possibilita intercambiar pontos de vistas, 
conhecer e refletir sobre diferentes questionamentos, refletir sobre seu próprio 
pensar, ampliar com autonomia sua tomada de consciência para buscar novos 
rumos. Estamos falando da dinâmica educacional que supera os sistemas 
apegados a noções como centro, margem, hierarquia, linearidade, substituindo-
as pela multiplicidade, por nós, nexos e rede. (SILVA & FERNANDES, 1992, p. 
377) 

 Um ponto importante deste projeto é o caráter de cooperação que começa a existir 

entre os membros integrantes e a interação com os demais estudantes da escola. A 

programação será pensada para auxiliar a todos na busca pelo conhecimento. Os 

programas podem nos trazer outro olhar para o planejamento escolar ao estabelecer a 

comunicação interativa dentro da escola.  

 As mídias estão a cada momento adentrando a sala de aula e cada vez com mais 

força. Necessitamos de preparação e qualificação profissional para conseguir utiliza-la a 

nosso favor e atrair nossos estudantes para a escola, para a sala de aula, para os livros 

(impressos ou digitais), e acima de tudo, para a melhoria da educação brasileira. 
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Resumo  

O presente trabalho buscou solucionar a seguinte questão: “Como estimular a 

sustentabilidade no ambiente escolar promovendo a robótica educacional aliada ao contexto 

histórico das invenções de Leonardo da Vinci e da confecção e uso “Brinquedo” como 

instrumento pedagógico? ” Foram escolhidos os alunos do 9º e do 4º Ano do Ensino 

Fundamental do CEF 101 do Recanto das Emas para participar do projeto juntamente com 

professores das disciplinas de Matemática, Ciências, Física, Educação Física e Artes. Nesta 

perspectiva multidisciplinar os alunos passaram pelos processos de pesquisa histórica, coleta 

seletiva, manipulação de material concreto, confecção de releituras de obras de Leonardo Da 

Vinci e estudo das teorias e habilidades envolvidas no processo criativo, em uma relação 

direta com o brinquedo, o lúdico e o jogo. Como protagonistas do trabalho os conteúdos de 

matemática e física foram trabalhados em uma metodologia e abordagem atuais e voltados 

para a ludicidade, visando despertar o interesse pela disciplina quebrando o paradigma de 

“Bicho Papão”, estimulando o desejo e a curiosidade pelo desconhecido. Baseado em um 

processo de desafios e gameficação foram explorados os mais variados métodos de 

reaproveitamento de resíduos sólidos recicláveis, onde os benefícios de mudança de 

comportamento em relação ao futuro do planeta, cuidado com o meio ambiente, aprendizado 

dos conteúdos das disciplinas de física e matemática de maneira lúdica, responsabilidade 

social e cuidado com o próximo foram observados ao longo do processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução  

 Vivemos um momento em que a forma de ensinar e aprender está em constante 

modificação para que a aprendizagem se torne significativa para todos, discente e docentes. 

Essa significação é possível a medida que os conteúdos são incorporados ao conhecimento 



 

que o estudante traz consigo. Dessa forma a experiencia resultará na construção e 

compartilhamento de um conteúdo novo e significativo.  

É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela 

interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa 

interação é não-literal e não-arbitrária. Nesse processo, os novos 

conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos 

prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva 

(MOREIRA, 2012, p. 02) 

  

Através da interação com o concreto a possibilidade de aprender algo novo é 

potencializada e neste processo é retomado um momento observado nos primeiros anos de 

vida, onde existe uma interação com o novo através das mãos. Este processo está sendo 

retomado em muitas escolas no mundo e recebe a denominação de hands-on, maker e/ou 

mão na massa. Esta interação inicial perde o espaço para a transmissão de conteúdo que 

começa a ser observada já no ensino fundamental I. A proposta do retorno do fazer depende 

de uma série de fatores como: conhecimento do potencial educativo da prática e da 

experimentação, intencionalidade pedagógica e planejamento de atividades que se conectem 

à realidade do aluno, sem falar da escola e dos recursos materiais que serão utilizados. Este 

processo visa propiciar um aprendizado significativo e que consolide memórias afetivas 

positivas nos estudantes.   

 Por essa razão, a escolha da metodologia é fundamental para que a aprendizagem 

aconteça. É importante que os estudantes se coloquem como sujeitos ativos em seu processo 

de busca pelo conhecimento ao invés de um sujeito passivo, que apenas recebe. Cada 

indivíduo é capaz de desenvolver um processo de recebimento de informação, racionalizá-lo 

e com isso produzir interações entre o que já se sabe e o que o estudante tem possibilidade 

e potencialmente condições de fazer e aprender. Para Vygotsky: 

 

[…] é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 

desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 

sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 

capazes (VYGOTSKY, 1991, p.97). 

 

Ferramentas como garrafas pet, palitos de churrasco, palitos de picolé, tampinhas de 

garrafas, canudos, latinhas, entre outros, podem fazer parte de materia prima para a 

confecção de brinquedos e estes podem ganhar significado pedagógico atraves da interação 

da criança com eles e entre eles. A partir daí pode-se evoluir para os jogos, onde a 



 

intencionalidade e a mediação podem contribuir para instrumentalização de conceitos de 

característica: afetiva, cognitiva, socializadora, motora e criativa.  

Para Kishimoto o Brinquedo: 

Será entendido sempre como objeto, suporte de brincadeira, brincadeira com 

a discrição de uma conduta estruturada, com regras e jogos infantis para 

designar tanto o objeto e as regras do jogo da criança (KISHIMOTO, 1994). 

 

Segundo Vigostsky a brincadeira seria: 

[...] uma ‘situação imaginária’, na qual a criança cria relações com o 

pensamento e a realidade, podendo ser considerada como um recurso de 

construção do seu conhecimento, pois ao agir sobre os objetos, a criança vai 

estruturando seu tempo e espaço, desenvolvendo noções de causalidade, 

passando pela representação e, finalmente, à lógica. (Vygotsky, 1998)  

 

           Para Kishimoto o jogo “tem função de construir e desenvolver uma convivência  

estabelecendo regras, critérios e sentidos, possibilitando assim, um convívio mais social e 

democrático” (KISHIMOTO, 1993). 

 

 Diante do exposto, o potencial educativo do brinquedo, da brincadeira e do jogo podem 

envolver relações de pré-disposição ou uma abertura para as aprendizagens no qual se 

manifesta o “Lúdico” ou a ludicidade como estado interno do sujeito que reflete uma 

manifestação exterior no comportamento dos indivíduos.  

 De toda forma, o cuidado na escolha dos objetos a serem explorados, os objetivos 

pedagógicos e os efeitos colaterais dos jogos devem ter uma atenção especial. Segundo 

Gilles, “não nos enganemos: não é o jogo que é educativo, é o olhar que analisa 

diferentemente a atividade da criança, com novas noções e novos valores” (Lúdico e 

educação: novas perspectivas. Gilles Brougère. P. 6) 

 

 

 

 



 

 

 A imagem acima mostra que as estratégias de ensino e aprendizagem são amplas e 

podem ser as mais diversas possíveis. Dentre as várias possibilidades existentes, decidimos 

usar a tecnologia unida a sustentabilidade, fazendo a utilizando materiais que descartados 

indevidamente na natureza são extremamente prejudiciais à vida, transformando em 

brinquedo, abrindo espaço para a brincadeira e evoluindo para os jogos, em uma abordagem 

tecnológica sustentável. No contexto contemporâneo, a utilização das novas tecnologias é 

bastante evidenciada no ambiente digital. Por isso que os estudantes de hoje estão muito 

mais conectados com esta ferramenta do que vários professores. Ao tentar conceituar a 

definição, afirmamos,  

[…] que “Tecnologia é poder”. Com este “poder” o homem sobreviveu na 

Idade da Pedra contra várias ameaças a sua inteligência, ao criar ferramentas 

que o auxiliaram no caçar seu alimento, para matar o inimigo, ao dominar os 

elementos da natureza, entre outros (CARVALHO, 2017, p. 17) 

 

 Para que nosso meio ambiente não se torne cada mais escasso, precisamos refletir 

sobre sustentabilidade. Quando unimos tecnologia e sustentabilidade, a primeira ideia que 

temos é a de que os produtos tecnológicos podem afetar de forma negativa nosso meio 

ambiente por causa da produção, do descarte de forma e do impacto em nossos recursos 

naturais. Jacobi (2003, p. 190),  

 fala sobre a impossibilidade de resolver os crescentes e complexos 

problemas ambientais e reverter suas causas sem que ocorra uma mudança 

radical nos sistemas de conhecimento, dos valores e dos comportamentos 



 

gerados pela dinâmica de racionalidade existente, fundada no aspecto 

econômico do desenvolvimento  

  

 A importância de unir todo o processo tecnológico, desde o princípio com sua criação 

até o produto final sem ignorar o seu descarte. Sobre isso Jacobi (idem, p. 191) nos mostra a 

necessidade dessa reflexão.  

A realidade atual exige uma reflexão cada vez menos linear, e isto se produz 

na inter-relação dos saberes e das práticas coletivas que criam identidades e 

valores comuns e ações solidárias diante da reapropriação da natureza, 

numa perspectiva que privilegia o diálogo entre saberes. [...] A preocupação 

com o desenvolvimento sustentável representa a possibilidade de garantir 

mudanças sociopolíticas que não comprometam os sistemas ecológicos e 

sociais que sustentam as comunidades  

 

 A complexidade que deve ser o processo de mudança no pensamento global, acerca 

da utilização sustentável no processo de produção da tecnologia, requer tempo, estudo e um 

outro olhar sobre a infinidade de possibilidades que temos.  

 Neste contexto estão presentes: a retomada do fazer e experimentar associada a 

conceitos teóricos e aprendizado de conteúdo, atuação nas zonas de desenvolvimento 

proximal através de desafios e a exploração dos 7R’s da sustentabilidade com a 

intencionalidade de proporcionar uma mudança de hábito e desenvolver uma consciência de 

cuidado com o planeta para preservar e deixar um legado para futuras gerações. 

 

 

 

 

 

 

 

Questão Problema 

Para o desenvolvimento do projeto partimos da seguinte problematização:  

Como estimular a sustentabilidade no ambiente escolar promovendo a robótica 

educacional aliada ao contexto histórico das invenções de Leonardo da Vinci e da 

confecção e uso “Brinquedo” como instrumento pedagógico? 

 

Os objetivos abaixo foram pensados com o intuito de ajudar a responder à questão 

acima.  



 

 

Objetivos 

Objetivo Geral:  

 Desenvolver vivencia e técnicas envolvidas na produção tecnológica de forma sustentável 

e o estudo da física a partir da releitura de protótipos de Leonardo Da Vinci, brinquedos 

e de experiências tecnológicas, voltadas para o processo de experimentação, criação e 

manipulação de material reciclável.   

Objetivos Específicos: 

13- Dividir dois níveis de dificuldade ajustados a cada realidade, 4º Ano com a confecção 

de brinquedos e releitura de protótipos feitos pelos alunos dos Anos Finais e a 

confecção dos protótipos de Leonardo da Vinci pelos alunos dos 9º Anos, explorando 

as capacidades de momento dos educandos e suas zonas de desenvolvimento 

proximal.  

14- Proporcionar aos estudantes momentos de produção dos protótipos de Leonardo da 

Vinci: 

1- Carro com hélice – Carro elétrico; 

2- Helicóptero; 

3- Ornitóptero; 

4- Carro Auto Propelido; 

5- Cidade do Futuro; 

6- Robô de Leonardo ou Cavaleiro Mecânico. 

15- Explorar a história dos protótipos e as possibilidades de relação com os conteúdos da 

disciplina, fazendo a associação com o currículo desenvolvidos pelas disciplinas 

regulares, trazendo os professores para tomar conhecimento das ações e desenvolver 

junto com os alunos as mais variadas possibilidades de aplicação e trabalhos 

interdisciplinares e transdisciplinares; 

16- Fazer uma releitura dos protótipos através de tecnologias atuais retiradas de sucatas, 

conhecendo as aplicabilidades e aplicações tecnológicas que serão desenvolvidas; 

17- Oferecer aos estudantes do Ensino Fundamental II (9º ano) momentos para dividir 

seus conhecimentos com as crianças do Ensino Fundamental I (4º ano), 

estabelecendo um vínculo de responsabilidade e coparticipação no processo de ensino 

e aprendizagem;   

18- Confeccionar brinquedos com característica pedagógica voltada ao letramento 

matemático, a fim de despertar o Lúdico nas práticas e criar momentos favoráveis a 

aprendizagem significativa; 



 

19- Incluir recursos tecnológicos atuais como Quizizz, Plickers e Scratch para balizar e 

acompanhar o desenvolvimento das aprendizagens ao longo do processo, incluindo 

os alunos na criação desses mecanismos; 

20- Estimular a captação, o tratamento e a manipulação de resíduos sólidos, visando o 

desenvolvimento da criatividade, coordenação motora e a sua relação com o futuro do 

planeta; 

21- Desenvolver junto aos estudantes as estratégias de uso dos brinquedos através de 

criação de jogos com a finalidade de proporcionar o aprendizado de conceitos e linhas 

de raciocínio;  

 

 

Hipótese  

 Este projeto buscou unir tecnologia, sustentabilidade, artes, história, física, matemática 

e mecânica de forma interdisciplinar. Para se chegar aos protótipos foram necessários 

momentos de estudo, criação, produção com tentativas, erros e acertos. Os estudantes do 

Nono Ano buscaram unir a sustentabilidade, a produção tecnológica com as obras de 

Leonardo da Vinci, e os alunos do Quarto Ano descobriram os 7 R’s da sustentabilidade 

(repensar, recusar, reduzir, reparar, reintegrar, reciclar e reutilizar) unindo ao processo 

criativo e exploratório da confecção do brinquedo a aprendizagem da adição, subtração, 

multiplicação e divisão. Além disso, os estudantes do 9º Ano compartilharam o conhecimento 

adquirido com os estudantes do 4º Ano. Dessa forma os dois segmentos do Ensino 

Fundamental foram imersos nesse pensamento global que busca refletir sobre a produção da 

tecnologia de forma sustentável.  

 

Justificativa  

  O meio ambiente está cada vez mais cercado de produtos que destroem nosso eco 

sistemas. Isso pode ocasionar a falta de vários produtos e matérias primas essenciais para 

nossa sobrevivência. Com esse pensamento, este projeto buscou despertar em nossos 

estudantes a reflexão sobre a produção tecnológica de forma sustentável, que não agrida o 

meio ambiente e sua forma de descarte (correta) não polua nossas riquezas naturais.  

 Dessa forma pensamos que criar protótipos tecnológicos e brinquedos pedagógicos, a 

partir da obra de Leonardo da Vinci e releitura de brinquedos tradicionais, poderiam despertar 

ou ampliar a consciência cidadã em nossos estudantes durante os momentos de pesquisa, 

estudo, confecção, compartilhamento do conhecimento e produto final.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Metodologia  

 O trabalho desenvolvido buscou propiciar momentos de estudo, coleta, 

confecção e manipulação de protótipos/brinquedos. A cada fase os 

desafios eram aumentados em relação a sua dificuldade e a mediação 

destes momentos eram feitas por alunos e professores. Foram utilizados 

espaços como: a sala de aula, sala de informática, sala de robótica, 

quadra de esportes e pátio. As atividades foram direcionadas a fim de 

proporcionar momentos de descoberta de forma prazerosa, onde a 

ludicidade fosse estimulada. Segue abaixo o modelo de cronograma que 

foi seguido ao longo do processo:     

 
 Diário de 

Bordo  

Trabalho 

Escrito  

Projeto 

Desenvolvido  
 

Data de conclusão (todos os componentes): Entre os dias 17 de junho a 30 de 

agosto, com continuidade dos estudos após a FESTIC. 

 

   

□ 28/05/2019 

Discussões de ideias e definição do projeto de pesquisa. Este 

momento servirá para acolhimento de ideias e fortalecimento 

do sentido do trabalho, a partir de demandas relacionada ao 

tema da FESTIC: Bioeconomia. 

□ 30/05/2019 

Determinar o problema que deverá ser resolvido e elencar as 

prioridades. Neste dia serão encaminhados aos pais dos 

alunos dos 4ºs Anos o aviso de participação dos alunos no 

projeto, a explicação do mesmo e o que deverá ser enviado 

com os alunos na próxima data de intervenção (11/06).  

□ 04/06/2019 
Definir a ordem dos projetos (protótipos) que serão 

desenvolvidos e programar as intervenções na turma do 4º 

Discussão de ideias
Determinar 
problema

Compor 
hipóteses

Realizar 
experiências

Coletar 
dados

Analisar 
dados

Extrair 
conclusões



 

Ano C. 

Estabelecer o cronograma de ações do projeto.  

□ 11/06/2019 

Para os alunos da turma do 4º Ano A - Iniciar com os alunos o 

processo de apropriação dos conceitos dos 7R’s através de 

atividades lúdicas que utilizem a leitura, interpretação de 

diferentes tipos de linguagem, utilizando recursos tradicionais 

e tecnológicos. Realizar o teste no JoinQuizz e estabelecer 

como avaliação diagnóstica para futuras intervenções ao 

longo do projeto.  

Para os alunos do 9º Ano A – Confeccionar o Carro elétrico e 

realizar as pesquisas referentes à temática – Leonardo da 

Vinci, Sustentabilidade e Robótica.  

□ 18/06/2019 

Dividir os grupos de atuação com os respectivos professores 

tutores e definir as relações entre Leonardo da Vinci, 

Sustentabilidade e Robótica que serão defendidas nas 

abordagens com os alunos.   

Para os 4ºs Anos - Iniciar a confecção do primeiro protótipo – 

o Carro Elétrico com Hélice.  

□ 25/06/2019 

Para os 4ºs Anos - Realizar a abordagem dos 7R´s em sala de 

aula e realizar o teste com a orientação e leitura pela 

professora a fim de retomar as questões conceituais e 

enfatizar a mudança de hábitos (registrar com fotos). Entregar 

a pesquisa sobre Leonardo da Vinci. 

Para os alunos do 9º Ano A – Confeccionar o Helicóptero e 

realizar as pesquisas referentes aos protótipos subsequentes: 

Ornitóptero, Carro auto propelido, Cidade do Futuro e Robô 

de Leonardo ou Cavaleiro Mecânico. Devendo ser 

estabelecido com os alunos os grupos e os projetos que 

deverão ser confeccionados para posterior apresentação aos 

alunos dos 4ºs Anos e na FESTIC.  

 

□ 02/07/2019 
9º Ano e 4º Ano - Apresentar a pesquisa do anexo I, finalizar e 

iniciar o II protótipo (Helicóptero) 



 

□ 04/07/2019 

Para o 4º Ano – desenvolver um projeto de intervenção 

simples com a família, onde grupos de alunos terão a 

iniciativa de abordar os colegas e falar sobre questões 

relacionadas ao tema reaproveitamento e reciclagem.  

Para os alunos do 9º Ano A – Confeccionar o Carro auto 

Propelido e desenvolver um projeto simples de intervenção na 

escola: Gincana Digital sobre Sustentabilidade.  

Estudar e confeccionar a “aranha”, caso alternativo ao carro 

auto propelido.  

 

□ 01/08/2019 

Imprimir a lista de materiais, procedimentos, análise dos 

trabalhos desenvolvidos em uma fonte de texto maior para se 

adequar ao quadro de apresentação. 

□ 01/08/2019 
Brincar com os protótipos desenvolvidos e relacionar a 

brincadeira com a possibilidade de criação de jogos. 

□ 01/08/2019 

Preparar os alunos para as apresentações. Definir o grupo que 

irá representar a escola no FESTIC. Realizar os testes e ajustar 

os detalhes.  

□ 02/08/2019 

Para 9º Ano e 4º Ano: Revisar o trabalho e verificar os 

protótipos.  

Desenvolver as 4 operações através das tampinhas coletadas, 

garrafas pet e palitos de churrasco. Usando dado digital e 

desafios. 

Confeccionar o jogo das varetas com finalidade 

pedagógica. 

Para o 9º Ano: Revisar e estudar o tema: Sustentabilidade e 

realizar o teste no JoinQuiz e no Plickers. 

 

□ 30/07/2019 

Fazer o acompanhamento do projeto com os alunos. 

(Revisão) 

Trabalhar com os professores de PD na criação por parte dos 

alunos de um game que utilize as 4 operações da 

matemática.  



 

□ 06/08/2019 

Momento de checagem e acompanhamento: 

Diário de Ciências  Relatório de pesquisa  Quadro de 

apresentação  

Produção de brinquedos com reciclaveis e estudo de física e 

matemática, introdução do Plickers como objeto de apoio 

nos desafios e nas avaliações. 

□ 06/08/2019 
Verificar os diários de bordo feitos pelos alunos, banners e 

material das apresentações. 

 

   

□ 13/08/2019  

□ 15/08/2019 

Para os alunos do 4º Ano – Fazer uma competição com a 

eleição com os protótipos confeccionados até o momento: 

Carro elétrico ou com Hélice – Helicóptero – Ornitóptero – 

Carro Auto Propelido, para incentivar o capricho nos 

trabalhos desenvolvidos e aperfeiçoar os protótipos.   

Para os alunos do 9º Ano – Aperfeiçoar os protótipos e definir 

estratégias de abordagem do tema para a apresentação.  

Iniciar a confecção do Robô de Leonardo da Vinci ou 

Cavaleiro Mecânico. 

 

□ 20/08/2019 
Para o 9º Ano A e 4º Ano A – Iniciar o III protótipo (Carro Auto 

Propelido) 

□ 27/08/2019 

Para o 4º Ano – Fazer uma pesquisa sobre os hábitos de cada 

família e associá-los aos 7R’s da Sustentabilidade. 

Participar dos jogos desenvolvidos no Scratch, onde será 

realizada uma miniolimpíada de matemática. 

Para os alunos do 9º Ano – Aperfeiçoar os protótipos e definir 

estratégias de abordagem do tema para as apresentações. 

Iniciar a confecção da Cidade do Futuro.  

□ 29/08/2019 Estabelecer um momento para apresentação do projeto na 



 

escola para as turmas do 1º ao 9º Ano. 

□ 30/08/2019 Feira de Ciências - FESTIC 

         Protótipos que 

serão desenvolvidos: 

1- Carro com hélice – Carro elétrico; 

2- Helicóptero e Jogo das tampinhas; 

3- Ornitóptero e Jogo das Varetas; 

4- Carro Auto Propelido e/ou Aranha Caminhante; 

5- Cidade do Futuro e Robô de sucata;  

6- Robô de Leonardo ou Cavaleiro Mecânico. 

 

Expectativas de Resultados 

 Como reposta aos desafios e atividades propostas espera-se que os alunos consigam 

realizar os estudos, confeccionar os protótipos, e estabelecer as relações entre os objetos e 

os conteúdos trabalhados nas disciplinas em sala de aula. Acreditasse que o envolvimento 

dos alunos, o interesse pela descoberta e o uso de metodologias diferenciadas e atuais façam 

diferença positiva e frutífera neste processo. 

 

Contrapartida Social 

  

  Espera-se que o legado de um olhar diferenciado para o consumo, a produção, a 

reciclagem e o reaproveitamento de resíduos sejam um dos fatores importantes que ao serem 

trabalhados dentro e fora da escola em atividades com as famílias, estabeleçam ou reforcem 

o cuidado com o meio ambiente. A produção de tecnologia com materiais de sucata e lixo que 

seria descartado na natureza despertam a ideia de reaproveitamento para a produção de 

materiais com finalidade pedagógica e estes podem e estão sendo utilizados nas residências 

dos alunos. A ampliação da autonomia e dos conhecimentos adquiridos fazem a diferença à 

medida que os alunos passam a se preocupar com o próximo em aspectos mais amplos 

como: saúde, aprendizado e condição emocional, visto que a aproximação entre os 

estudantes dos Anos Finais com os dos Anos Iniciais acaba promovendo este tipo de relação, 

quando estimulados através das ações pedagógicas e desafios cooperativos. Uma estratégia 

que foi aproveitada foi a coleta de garrafas PET’s onde foram coletadas ao longo do processo 

432,4Kg de garrafas, o que foi destinado a cooperativas de reciclagem, gerando um benefício 

grande para a comunidade.  

 

Considerações Finais  



 

 

As tecnologias contemporâneas na escola podem ser mais uma possibilidade de 

reforçar positivamente o processo de ensino e aprendizagem de forma significativa para os 

estudantes. Elas proporcionam:  

[...] a cooperação entre os sujeitos possibilita intercambiar pontos de vistas, 

conhecer e refletir sobre diferentes questionamentos, refletir sobre seu 

próprio pensar, ampliar com autonomia sua tomada de consciência para 

buscar novos rumos. Estamos falando da dinâmica educacional que supera 

os sistemas apegados a noções como centro, margem, hierarquia, 

linearidade, substituindo-as pela multiplicidade, por nós, nexos e rede. 

(SILVA & FERNANDES, 1992, p. 377) 

 Um ponto importante deste projeto é o caráter de cooperação que começa a existir 

entre os membros integrantes e a interação com os demais estudantes da escola. A 

programação será pensada para auxiliar a todos na busca pelo conhecimento. Os programas 

podem nos trazer outro olhar para o planejamento escolar ao estabelecer a comunicação 

interativa dentro da escola.  

A necessidade de abordar o tema da complexidade ambiental decorre da 

percepção sobre o incipiente processo de reflexão acerca das práticas 

existentes e das múltiplas possibilidades de, ao pensar a realidade de modo 

complexo, defini-la como uma nova racionalidade e um espaço onde se 

articulam natureza, técnica e cultura. Refletir sobre a complexidade ambiental 

abre uma estimulante oportunidade para compreender a gestação de novos 

atores sociais que se mobilizam para a apropriação da natureza, para um 

processo educativo articulado e compromissado com a sustentabilidade e a 

participação, apoiado numa lógica que privilegia o diálogo e a 

interdependência de diferentes áreas de saber. Mas também questiona 

valores e premissas que norteiam as práticas sociais prevalecentes, 

implicando mudança na forma de pensar e transformação no conhecimento 

e nas práticas educativas (JACOBI, 2003, p. 191) 

 

 Se faz necessário refletir na base do processo educacional sobre temas que são de 

extrema urgência para o planeta. Despertar em nossos estudantes esse pensamento reflexivo 

sobre tecnologia e sustentabilidade pode significar na mudança de escolhas futuras com um 

novo adulto consciente e que deseja um meio ambiente vivo.   

 

Referências  

MOREIRA, Marco Antônio. O que é afinal aprendizagem significativa? Aula Inaugural do 



 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais, Instituto de Física, 

Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá, MT. Qurriculum, La Laguna, Espanha, 2012. 

CARVALHO, Jailson Araújo. Tecnologia e ensino de teatro: diálogos para além da sala de 

aula. 2017. Dissertação (Mestrado em Arte) – Mestrado Profissional em Artes, Programa de 

Pós-Graduação em Arte, Departamento de Artes Cênicas, Instituto de Artes, Universidade de 

Brasília, Brasília. 

JACOBI, Pedro. Educação Ambiental, cidadania e sustentabilidade. Cadernos de 

Pesquisa n. 118. 2003. Disponível em <http://www.scielo.br/pdf/%0D/cp/n118/16834.pdf> 

Acesso em 4.ago.2019 

FERNANDES, Siddharta & SILVA, Marco. Criar e desenvolver uma rádio online na escola: 

interatividade e cooperação no ambiente de aprendizagem. In Revista da FAEEBA, 

Universidade do Estado da Bahia, Departamento de Educação I – v. 1, n. 1 (jan./jun., 1992) 

– Salvador: UNEEB, 1992, Periodicidade semestral. 

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O jogo e a Educação Infantil. São Paulo: Pioneira, 1994. 

KISHIMOTO, Tizuka Morchida. Jogos Infantis; O jogo, a criança e a educação. 6 ed. 

Petrópolis: Vozes, 1999. 

Vygotsky em foco: pressupostos e desdobramentos. Campinas, SP: Papirus Editora, 

1993/1998. BRUNER, J. S. Actual Minds, Possible Worlds 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scielo.br/pdf/%0D/cp/n118/16834.pdf

	GOVERNO DO DISTRO FEDERAL
	SUMÁRIO
	Apresentação da Proposta Pedagógica e seu processo de construção *OK
	Contexto Social Local
	Capítulo II
	Dados de Identificação
	Capítulo III
	Diagnóstico da realidade Escolar  * OK
	Gráfico 1
	Capítulo IV
	Função Social *OK
	Capítulo V
	Princípios Orientadores das Práticas Pedagógicas *OK
	Capítulo VI
	Objetivo Geral *OK
	Objetivos Específicos
	Capítulo VII
	Capítulo VIII Organização do Trabalho Escolar
	Concepções e Práticas de Avaliação do Processo Ensino e Aprendizagem
	Capítulo X Organização Curricular * OK
	Capítulo XI Planos de Ação
	PLANO DE AÇÃO XXII
	PLANO DE AÇÃO XIV*OK
	Capítulo XII
	EVENTOS/PROJETOS ESCOLARES 2020
	Capítulo XIV
	Plano de Ação da Direção
	Plano de Ação da Coordenação Pedagógica
	Objetivos Específicos (1)
	Ações/Estratégias
	Parcerias envolvidas nas ações
	Cronograma
	Avaliação das ações
	Organizações
	PLANEJAMENTO ANUAL – ANOS INICIAIS - 3º ANO COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS DA NATUREZA
	PLANEJAMENTO ANUAL – 5º ANO COMPONENTE CURRICULAR: ARTES
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101
	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101
	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 (1)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (1)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (2)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (3)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (4)
	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 (2)
	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 (3)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (5)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2018 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101
	PLANO CURRICULAR – ANO LETIVO 2019 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101
	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2019 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101
	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 (4)
	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 (5)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (6)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (7)
	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 (6)
	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 (7)
	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 (8)
	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 (9)
	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 (10)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (8)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (9)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (10)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (11)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (12)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (13)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (14)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (15)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (16)
	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 (11)
	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 (12)
	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 (13)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (17)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (18)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (19)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (20)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (21)
	ORGANIZAÇÃO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS CEF. 101 (22)
	PLANO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101
	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 (14)
	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 (15)
	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 (16)
	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 (17)
	PROFESSOR: FLORENCE COMPONETE CURRUCULAR: ARTES 9º ANO

	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 (18)
	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 (19)
	CONTEÚDO CURRICULAR – ANO LETIVO 2020 ENSINO FUNDAMENTAL CEF. 101 (20)
	COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 7º ANO
	COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 9º ANO
	1- Carro com hélice – Carro elétrico;
	2- Helicóptero;
	3- Ornitóptero;
	4- Carro Auto Propelido;
	5- Cidade do Futuro;
	6- Robô de Leonardo ou Cavaleiro Mecânico.


	O trabalho desenvolvido buscou propiciar momentos de estudo, coleta, confecção e manipulação de protótipos/brinquedos. A cada fase os desafios eram aumentados em relação a sua dificuldade e a mediação destes momentos eram feitas por alunos e professo...
	Protótipos que serão desenvolvidos:
	1- Carro com hélice – Carro elétrico;
	2- Helicóptero e Jogo das tampinhas;
	3- Ornitóptero e Jogo das Varetas;
	4- Carro Auto Propelido e/ou Aranha Caminhante;
	5- Cidade do Futuro e Robô de sucata;
	6- Robô de Leonardo ou Cavaleiro Mecânico.



