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1. APRESENTAÇÃO 

 

É de grande importância para a comunidade escolar a construção do Projeto 

Político Pedagógico junto com todos os segmentos da instituição visando 

desenvolver uma política que garanta as crianças um convívio escolar com maiores 

oportunidades de aprendizagem. 

Toma-se por base o diagnóstico da comunidade local: uma comunidade do 

campo com situação econômica desfavorável e logo, com pouco acesso a 

informações, devendo a escola assumir um papel que contribua para formar 

cidadãos capazes de atuar com dignidade e competência na sociedade. 

A oferta da Educação Infantil I e II Período sequenciada pelo Ensino 

Fundamental do 1º ao 3 º ano vem assegurar aos estudantes da comunidade o 

prosseguimento com sucesso nos estudos. É de inteira responsabilidade da escola 

transformar-se em um ambiente atrativo, oferecendo ao aluno condições para 

permanecer nesse espaço. Não podemos deixar de ressaltar a inclusão de alunos 

com necessidades educacionais especiais, que por sua vez, terão acesso a um 

universo de conhecimento que sua vivência na maioria ainda não lhes havia 

permitido. 

O espaço educativo se transforma em ambiente de superação em meio aos 

desafios impostos pela Pandemia onde  os sujeitos envolvidos traçam objetivos e 

metas a serem cumpridas no decorrer do processo, respeitando individualidades, 

princípios e condições para isso. 

Na busca pela pela qualidade e eficiência do ensino precisamos garantir a 

coerência entre as metas que planejamos, o que ensinamos e o que avaliamos. 

Essa complexa tarefa pressupõe uma atitude permanente de observação, diálogo e 

flexibilidade, mediante essa perspectiva, o Projeto Político Pedagógico foi elaborado 

coletivamente por meio de reuniões virtuais, envolvendo a participação de toda a 

comunidade escolar numa troca constante de sugestões, experiência exitosas e não 

exitosas. 
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2. HISTORICIDADE 

 

Este estabelecimento de ensino iniciou suas atividades escolares em 18 de 

agosto de 1971, sob a responsabilidade da professora Maria de Nazaré Rodrigues 

de Souza. 

O núcleo rural Rajadinha possuía uma única escola que funcionava em 

situações precárias e em terreno alheio a este, que por sua vez foi exigido pelos 

proprietários. Com isso, um morador da comunidade local, Senhor Félix Gomes de 

Castro fez a doação do terreno onde posteriormente, foi construída a escola com 

apenas duas salas de aula. 

Com o passar dos anos a demanda dos alunos foi aumentando e a 

necessidade de ampliar o espaço físico tornou-se inevitável. Então, no ano de 1995 

mais três salas de aula foram construídas e permanecem até os dias atuais, sendo 

todas utilizadas. Passaram por pequenas reformas e pinturas, mas apresentam 

algumas precariedades. 

Criada com denominação de Escola Rural do Núcleo de Rajadinha teve seu 

nome alterado para Escola Classe Rajadinha. 

 

Nome: ESCOLA CLASSE RAJADINHA  

Endereço: via Lago Norte DF 250 DF 006 

Correio eletrônico: ecrajadinha.planaltina@edu.se.df.gov.br 

Localização: Núcleo Rural Rajadinha 

Coordenação Regional de Ensino: Planaltina 

Data de Criação da Escola: 30/06/1971 

Reconhecimento: Portaria n ° 17 – SEC DE 07/07/1980( DODF  n° 129 

de 10/07/1980 e A>N Da FEDF -vol.1) 

 

3. TURNOS DE FUNCIONAMENTO 

 

Matutino (90 alunos) 

Vespertino (71 alunos) 
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3.1 NÍVEIS DE ENSINO OFERTADOS 

 

I Período da Educação Infantil 

II Período da Educação Infantil 

1° ao 3° ano do Ensino Fundamental 

 

      3.2 EQUIPE GESTORA 

 

Diretora: Angie Cavalcante Leite Aragão 

Vice -Diretora : Edileusa Maria de Paula 

Chefe de Secretaria: Bárbara Jaqueline Fernandes de Queiroz 

       

3.3 ESTRUTURA FÍSICA 

 

04 salas de aula 

04 banheiros para alunos 

01 banheiro para funcionários 

01 cantina 

01 quadra sem cobertura 

01 parquinho 

01 sala de professores 

01 sala de recursos; utilizada no presente ano letivo pelo Serviço de Orientação 

Educacional 

 

3.4 QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

 

Carreira Magistério: 

Uênia  Luiza Coordenadora Pedagógica Local 

Scheiva Augusto Ramos: 3 º ano “B” 

Dayane  de Castro Parente II Período “A” 

Jaqueline Melo Nogueira de Sousa 2º ano “A” 

Marlene Pereira Evangelista 1 º ano “A” 

Silmara de Sousa Vieira: 1 º ano “B” 



7 

 

Alcione  Carvalho de Araújo: 3 ºano “A” 

Paulo Henrique Ferreira: I Período “B” 

Lucinéia Monteiro de Souza  I Período “A” 

Marli Alves dos Santos : Professora Readaptada 

Sílvia Rodrigues Chaves ; Professora com restrição temporária até 27/09/2021 

Maria Côrrea  Pereira: Professora Readaptada 

Nilmara  de Souza Martins:  Pedagoga - Orientadora Educacional 

Flávia Beatriz Villanova Machado Loretti Werneck: Professora Readaptada 

Enéias  Aragão:Pedagogo 

 

Carreira Assistência a Educação:  

 

Leonan Bezerra Araújo: Apoio Administrativo 

Maria D'Abadia Antônia da Silva : Apoio  

Marlene Alves Ribeiro: Servidora Readaptada 

Derilon Carlos Novaes  :Vigilância 

Sandro Emílio da Silva: Vigilância 

Vivaldo Pereira de Moura: Vigilância 

Robson Vieira Melo:Vigilância 

José Carlos Marques Dias:Vigilância 

 

Terceirizados:  

 

Clarice Antônia Pedroso 

Lucineide Ferreira de Souza Pedroso 

Cristiany Margarida Campos 

Leonardo Agostinho de Castro 

Marcilene Maria Rocha 
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4. DIAGNÓSTICO DA REALIDADE 

                   

Por tratar-se de uma Escola do Campo suas singularidades devem ser 

consideradas e logo, respeitadas. 

A clientela dessa Instituição em sua maioria advinda da região Nordeste do 

país, em maior número do estado da Bahia, visa estabelecer-se nas terras para 

prestar serviços como caseiros ou chacareiros, na condição de empregado 

assalariado ou ainda na condição de pequenos proprietários para o cultivo de 

agricultura de subsistência. Quando não alcançam os resultados esperados, logo, 

buscam outros meios, apresentando um elevado índice de rotatividade que atinge 

diretamente a escola. 

Apoiados pela Portaria Nº 132/SEDF, de 03 de Junho de 2020 com 

fundamento no Parecer/2020 - CEDF, valida  o  Plano  de Gestão Estratégico para a 

realização das Atividades Pedagógicas Não-Presenciais na Rede Pública de Ensino 

do Distrito federal e estabelece o ensino remoto onde é ofertado aos estudantes a 

interação por meio de ambientes virtuais na busca por oportunizar as aprendizagens 

com atividades síncronas e assíncronas , atendendo a maioria dos alunos 

matriculados  numa estimativa de 150 estudantes. 

É também preocupação da escola estar sempre abordando questões culturais 

e disseminação dos valores humanos para promoção da convivência harmoniosa 

em sociedade pensando no hoje e nas gerações futuras. São adotadas iniciativas 

como busca por parcerias, voluntários, atividades festivas que integram toda a 

comunidade escolar, ações comunitárias, realização de reunião para divulgação de 

resultados. 

O trabalho pedagógico é realizado de forma conjunta e com 

acompanhamento da figura do coordenador pedagógico e membros da direção. É 

assegurado ao aluno o atendimento de suas individualidades, independente de suas 

origens, respeitando a diversidade. Os alunos são ainda assistidos e orientados 

quanto a sua formação integral  pelo Serviço especializado de Apoio à 

Aprendizagem, composto pelo Pedagogo e Pedagogo Orientador Educacional e 

quando necessário, são encaminhados para especialistas nas mais diversas áreas. 

Quanto aos aspectos estruturais  a escola passou por uma grande reforma  

ao longo do período em que as atividades educacionais estavam suspensas de 
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acordo com o decreto  houve substituição de toda a rede elétrica, telhado e forro que 

antes, apresentavam precariedades, com riscos iminentes de acidentes. Além disso,  

lavatórios foram instalados na entrada da Unidade, tapetes sanitizantes, dispenser 

de álcool gel com vistas ao cumprimento de medidas sanitárias para enfrentamento  

ao novo coronavírus. 

De acordo com o Censo Escolar de 2019 a escola apresentou os seguintes 

índices:  

ANOS INICIAIS  REPROVAÇÃO  ABANDONO  APROVAÇÃO 

1º ano EF  0,0%  0,0%  100,0% 

2º ano EF  0,0%  0,0%  100,0% 

3º ano EF  29,0%  0,0%  71,0% 

 

DISTORÇÃO IDADE-

 

5.  FUNÇÃO SOCIAL 

           Em observância ao contexto, no qual a sociedade contemporânea está 

inserida, vários questionamentos são feitos, dentre eles, a preocupação de qual é o  

papel social da escola. Essa preocupação leva a comunidade escolar a buscar o 

aperfeiçoamento dos mecanismos que viabilizem a construção do saber e o pleno 

desenvolvimento das crianças através de uma reflexão coletiva. 

Neste contexto de calamidade pública e de emergência em saúde, de 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Distorção idade-série

1° ano 2° ano  3° ano
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importância internacional, que estamos atravessando, continuamos a enfrentar os 

desafios, principalmente no que tange o processo de ensino-aprendizagem .O 

presente trabalho traz nova edição, à luz dos normativos vigentes sobre o tema, 

contemplando documentos publicados em 2020 e 2021: pelo Conselho Nacional de 

Educação, pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, pelo Ministério Público 

do Distrito Federal e Territórios – PROEDUC e pelos diversos setores desta 

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Ressalta ainda as Diretrizes 

Pedagógicas e Operacionais vigentes nesta Casa, em especial as Diretrizes 

Pedagógicas - Organização Escolar dos Ciclos para as Aprendizagens – 2º e 3º 

Ciclos, bem como as normas de escrituração escolar, aplicáveis ao atual contexto. 

A Escola Classe Rajadinha atende Educação Infantil e Ensino Fundamental 

Anos Iniciais (1° ao 3° ano) com aproximadamente 170 alunos, a maioria 

pertencente a uma comunidade economicamente carente formada por chacareiros e 

caseiros de chácaras e fazendas oriundos da região nordeste do país. O acesso aos 

meios culturais e de lazer é bastante restrito, restando a escola o papel de inseri-los 

em diferentes esferas socioculturais. 

A escola deve tornar-se um fator motivador na busca por melhoria e 

aprimoramento, oferecendo uma educação de qualidade que contemple as 

necessidades, prioridades e anseios da comunidade com a qual se trabalha. 

           Com o intuito de promover o exercício dos princípios e fins da educação 

expressos na Lei 9.934/96- LDB a referida escola conta com a elaboração de 

projetos vinculados aos problemas emergentes, as questões culturais e aos 

interesses das crianças com vista ao crescimento da comunidade escolar, sendo  

realizados pelo corpo docente, orientadora educacional, equipe gestora e parcerias. 

Quando a escola assume o compromisso de atuar conforme as necessidades 

da clientela, seus agentes devem empenhar-se para que as ações se concretizem. 

Todas essas ações devem contemplar o planejamento, organização, execução e 

avaliação e ainda ser flexível e dinâmico, possibilitando redimensionamentos. 

Apresentamos combinações e possibilidades (uso de Ambientes Virtuais de 

Aprendizagens em plataformas; videoconferências; chamadas de vídeo; aplicativos; 

entre outros), e aguardando, ansiosamente, a possibilidade do início do ensino 

híbrido, visto que se apresenta como a maneira mais segura de reaproximação com 

nossos estudantes, com o objetivo da manutenção, a continuidade e o avanço das 
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aprendizagens. 

No cenário global as máquinas refletem a modernidade, computadores, 

smartphones, internet. Tudo isso reflete evolução, mas a verdadeira evolução  

depende da qualidade ofertada pelo ensino, isso inclui profissionais adaptados aos 

tempos, capaz de lidar com todos os elementos. É de grande importância para a 

comunidade escolar a construção do Projeto Político  Pedagógico junto com todos 

os segmentos da instituição, visando desenvolver uma política que garanta as 

crianças um convívio escolar com maiores oportunidades de aprendizagem. 

Toma-se por base o diagnóstico da comunidade local: uma comunidade do 

campo com situação econômica desfavorável e logo, com pouco acesso à 

tecnologias, devendo a escola assumir um papel que contribua para formar cidadãos 

capazes de atuar com dignidade e competência na sociedade. 

A oferta da Educação Infantil I e II Período sequenciada pelo Ensino 

Fundamental do 1º ao 3 º ano vem assegurar aos estudantes da comunidade o 

prosseguimento com sucesso nos estudos. É de inteira responsabilidade da escola 

transformar-se em um ambiente atrativo, oferecendo ao aluno condições para 

permanecer nesse espaço. Não podemos deixar de ressaltar a inclusão de alunos 

com necessidades educacionais especiais, que por sua vez, terão acesso a um 

universo de conhecimento que sua vivência na maioria ainda não lhes havia 

permitido. 

O espaço virtual se transforma em ambiente de superação em meio aos 

desafios, a medida que os sujeitos envolvidos traçam objetivos e metas a serem 

cumpridas no decorrer do processo, respeitando individualidades, princípios e 

condições para isso. 

Na busca pela qualidade e eficiência do ensino precisamos garantir a 

coerência entre as metas que planejamos, o que ensinamos e o que avaliamos. 

Essa complexa tarefa pressupõe uma atitude permanente de observação, diálogo e 

flexibilidade. 

 

6. PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

 

           Cabe a instituição escolar ampliar as experiências das crianças de modo a 

possibilitar a construção do conhecimento e da autonomia, as investigações de 
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Vygostsky (2000) que todo objeto de aprendizagem escolar se constrói num terreno 

ainda não amadurecido e que as questões amadurecidas devem continuar sendo 

observadas porque cabe definir sempre o limiar inferior da aprendizagem. Mas (…) 

devemos ter também a capacidade de definir o limiar superior da aprendizagem. Só 

na fronteira entre dois limiares a aprendizagem pode ser fecunda. Só entre eles se 

situa o período de excelência do ensino de uma determinada matéria. 

A integração das áreas do conhecimento ao desenvolvimento de eixos 

transversais adequados assim como os relacionados à educação para a diversidade, 

a sustentabilidade, saúde, sexualidade, vida familiar e social, direitos humanos, 

cidadania, ciência, tecnologia e cultura são abordados de forma ampla e 

interdisciplinar numa perspectiva crítica, responsável e contextualizada. 

A proposta curricular é apenas um ponto de partida para o início de uma longa 

jornada que se faz com atores e agentes educativos, onde cada um traz saberes 

adquiridos em suas experiências, dentro e fora da escola que serão aproveitadas em 

todas as situações escolares. 

Ao promover a articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes 

dos estudantes, a escola contribui para que partam de uma visão sincrética, caótica 

e pouco elaborada do conhecimento, reelaborando-a numa síntese qualitativamente 

superior (SAVANI, 2008), tornando a aprendizagem muito mais significativa. 

O ensino que articula teoria e prática requer de todos os sujeitos envolvidos 

no processo de ensino-aprendizagem a tomada de consciência, revisão de 

concepções,  definição de objetivos, reflexão sobre as ações desenvolvidas, estudo 

e análise da realidade para a qual se pensam as atividades. 

Os princípios didático-pedagógicos são centrais que fazem parte do processo 

em articulação as ações administrativas e éticas que circulam o espaço escolar. 

Portanto, oportunizar espaços para propor, discutir, avaliar por meio da participação 

da comunidade escolar é compromisso da equipe gestora. 

 

 

7. OBJETIVOS GERAIS 

 

Proporcionar a democratização do acesso à escola de maneira 

inclusiva com vistas à formação integral do ser humano numa perspectiva de 
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prepará-lo para o exercício pleno da cidadania. 

Desenvolver uma formação crítica e reflexiva nos estudantes do Ensino 

Fundamental por meio dos conteúdos e temas abordados; 

 

8. CONCEPÇÃO TEÓRICA 

  

Toda proposta é situada social, histórica e culturalmente a realidade  que nos 

remete a escola e sua intencionalidade. Sabemos que educando e educadores se 

educam mutuamente, tão logo considerar o contexto social, econômico e cultural de 

nossos estudantes nos faz planejar ações que levem em consideração a demanda 

das classes populares. Este fazer pedagógico é uma forma que  permite 

compreender os conhecimentos em suas múltiplas faces dentro de todo social. Cada 

conteúdo é percebido não de forma linear, mas em suas contradições, em suas 

ligações com outros da mesma disciplina ou de outras disciplinas. 

Assumir o compromisso de trabalhar com eixos que interagem entre si, levam 

os envolvidos a perceberem as múltiplas relações que todos os fenômenos 

acomodam e exercem entre si. 

Nesse sentido fundamentaremos nossas práticas pedagógicas na  educação 

com vistas ao exercício da cidadania, a ética e o respeito aos direitos humanos,  

desenvolvendo ações que se relacionem através de um projeto construído 

coletivamente durante a semana pedagógica, abordando as emoções e nomeado 

como ABC do Coração  numa sequência didática repleta de significações. Para isso,   

durante as coordenações coletivas é acordado trabalhar uma emoção por mês que 

melhor atenda o planejamento das ações para aquele período, cujo enfoque será 

dado de acordo com o contexto no qual a escola está inserida, agregando-os aos 

princípios da Educação do Campo ainda em construção, por meio do Inventário 

Social. 

           A organização do trabalho pedagógico será pautada no Currículo em 

Movimento da rede Pública de Ensino do Distrito Federal e nas Diretrizes 

Pedagógicas que estarão em consonância com as ações administrativas e 

financeiras pensadas coletivamente no ambiente escolar por todos os envolvidos. 

Informa-se que todas as colaborações sobre a proposta de replanejamento curricular 

do Biênio 2020/2021 foram analisadas a partir do Currículo em Movimento do 
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Distrito Federal - Anos Iniciais e Anos Finais (2018) baseada na pedagogia histórico-

crítica e esclarece que sugestões sobre a retirada ou alteração de objetivos de 

aprendizagem ficaram suspensas, pois as mesmas se referem a direitos de 

aprendizagem, conforme previstos na BNCC do Ensino Fundamental. 

As ações serão subsidiadas pelos recursos do Programa de Descentralização 

Financeira (PDAF) e o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e ações 

agregadas  que servirão de suporte para aquisição de bens e materiais que atendam 

aos interesses da comunidade escolar. 

 

9. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

 

Conforme preconiza a Lei 9.394/96 em seu art. 21 ofertamos duas etapas do 

ensino nesta Instituição, sendo elas Educação Infantil (I e II Período) e o Ensino 

Fundamental de 9 anos (1° ao 3 ° ano) com a tipologia de escola classe. 

No que tange ao ensino para Educação Infantil, adota-se para o trabalho 

educativo com as crianças os Eixos Integradores: Educar e Cuidar, Brincar e 

Interagir. Sendo tais eixos trabalhados juntamente aos Eixos Transversais: 

Educação para a Diversidade; Cidadania e Educação em e para os Direitos 

Humanos e Educação para a Sustentabilidade. 

Educar e Cuidar/Brincar e Interagir consiste em proporcionar momentos de 

cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas,  valorizando e ajudando a 

criança no desenvolvimento de suas capacidades e em sua inserção na sociedade. 

Para que as crianças exerçam sua capacidade criativa, a escola busca 

oportunizar momentos lúdicos para o despertar da autonomia e o crescimento da 

criança com vistas ao desenvolvimento global em seus aspectos: físico, psicológico, 

intelectual e social. 

Atualmente, a organização escolar está pautada em ciclos, com a formação 

do Bloco Inicial de Alfabetização que integra os três primeiros anos que  

corresponde a Etapa I do Ensino Fundamental. 

A escola estimula o aluno a questionar, manifestar ideias, dúvidas e opiniões, 

construir um pensamento crítico por meio de aulas dinâmicas que levem a 

apropriação de saberes e ao sucesso escolar. Evidentemente, essa nova forma 

pedagógica de agir exige que contemple a contradição, a dúvida, o questionamento  
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dentro de uma totalidade dinâmica. 

Como consequência dessa metodologia dialética de ensino-aprendizagem, 

Corazza afirma: 

Certamente,um educador apoiado nestes referenciais não vai “transmitir 
“ conhecimentos aos alunos; não vai “entregar” conceitos já prontos que 
devem ser assimilados; não vai “depositar”  teoria. E a relação “bancária” 
entre aluno e professor e destes com o objeto de conhecimento fica, assim, 
inexoravelmente cortada.Bem como,acontece  a ruptura definitiva da 
“memorização” como categoria principal do processo educativo 
[ Corrazza,1991, pág.88] 

 

Os colaboradores para concretização das ações estão entre a equipe gestora, 

o corpo docente, coordenação pedagógica, serviço de orientação educacional e 

auxiliares de educação, que se apropriam do pouco espaço físico que a escola 

dispões para a realização de eventos, atividades culturais, culminância de projetos, 

rodas de conversa, oficinas, palestras, grupo de formação, exposição de trabalhos 

feitos pelas crianças, dentre outros. 

 

10. CONCEPÇÕES, PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO 

 

Entende-se que a avaliação é instrumento que auxilia na melhoria da 

qualidade do ensino, visando a aprendizagem de todos os sujeitos. Logo,  a 

avaliação deve ser formativa, constituída de uma prática investigativa que leve a 

reflexão e ajustes necessários a organização do trabalho escolar. 

Numa perspectiva democrática, as formas de avaliação serão variadas. As 

ações pedagógicas sofrerão suas próprias avaliações, através de critérios 

estabelecidos junto a equipe pedagógica como: produções espontâneas, atividades 

aplicadas, pesquisas, etc.Tendo por base os níveis de aprendizagem alcançados 

pelos estudantes após observações diárias e com registro pertinente do rendimento 

desses alunos, formalizando-os em relatórios descritivos que em momento oportuno, 

provavelmente a cada bimestre terão a ciência dos pais ou responsáveis. 

O Conselho de Classe a cada bimestre também é utilizado como instância 

avaliativa para análise ética da situação de cada aluno, com a participação 

obrigatória e necessária do orientador educacional, ressaltando avanços e 

dificuldades e quando viável apresentando encaminhamentos. Ao início e final de 

cada ano letivo o Conselho acontece num âmbito maior, envolvendo todo o corpo 
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docente e orientação educacional de forma a oportunizar que todos tenham uma 

visão geral dos alunos em seus respectivos níveis. 

No caso de resultados pouco satisfatórios dos alunos, novas ações são 

discutidas e implementadas, estratégias como reagrupamento  é aplicada com o 

objetivo de promover avanços. 

Os percursos do processo ensino-aprendizagem também sofrerão ajustes, 

conforme resultados obtidos pelos instrumentos de avaliação a nível central como a 

Avaliação Diagnóstica para o 2° ano do Ensino Fundamental. 

A avaliação institucional será feita ao longo do processo nos dias previstos no 

Calendário Escolar com a participação da comunidade, por meio de reuniões de pais 

e convocações extraordinárias do Conselho Escolar, quando necessário. 

 

11.  PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 
PEDAGÓGICO 2021 

 
 

11.1 OBJETIVOS: 

           Trocar experiências e vivências de sua prática diária; 

Coletar informações para desenvolvimentos de projetos; 

Auxiliar, pesquisar e colaborar com o planejamento diário; 

Reorganizar o trabalho pedagógico quando necessário; 

Buscar parcerias para solucionar problemas; 

Estabelecer diálogo entre direção e professores; 

Observar, comunicar e planejar estratégias para resolução de situações 

sociais dos estudantes que possam interferir no bom rendimento escolar; 

Manter o grupo sempre informado; 

Socializar resultados. 

 

11.2 AÇÕES/ESTRATÉGIAS: 

 

          Reunir-se quinzenalmente para planejar sequências didáticas a partir do 

replanejamento curricular  ações que serão desenvolvidas  e apropriando-se do 

momento para compartilhar ideias. 
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11.3 PARCERIAS ENVOLVIDAS NAS AÇÕES: 

 

Equipe Gestora, Palestrantes; Consultores da Coordenação Regional de 

Ensino; Assistência a Educação; Conselho Escolar; Programas Sociais; 

Coordenadora Pedagógica; Orientadora Educacional, Equipe Multidisciplinar da UBS 

Rajadinha composta por psicólogo, educadora física, dentista e enfermeira. 

 

11.4 PÚBLICO: 

 

           Corpo Docente 

           CRONOGRAMA: 

           Coordenação nos turnos matutino e vespertino com duração de três horas 

cada. 

 

11.5 AVALIAÇÕES DAS AÇÕES: 

            A avaliação será realizada no decorrer do desenvolvimento das ações de 

cada docente considerando os projetos e/ou planejamento. 

 

11.6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

            A Pedagogia de Projetos norteia o trabalho, ganhando espaço para a 

realização de projetos de trabalho que utilizam conhecimentos específicos, 

construídos a partir de um dos eixos que se organizam em torno de uma 

problemática para resolver ou de um produto final que se quer. Por meio da 

participação, da construção e planejamento coletivo que se valoriza o diálogo. 

Partindo da sequência didática os professores organizam didaticamente os 

conteúdos quinzenalmente com o objetivo de promover a aprendizagem em 

situações diversas, integrando-os a ludicidade, alfabetização e letramento. 

A equipe gestora em parceria com a coordenação pedagógica e o serviço 

especializado de apoio á aprendizagem organiza e promove estratégias de 

acompanhamento das especifidades dos alunos no que diz respeito as dificuldades 

de aprendizagem com a execução de reagrupamentos e reforço individualizado, 

para que estratégias como essas auxiliem o discente em seu processo de 
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aprendizagem dentro da sala de aula e também melhorando sua autonomia e 

autoconfiança diante o processo educacional.  

Os temas transversais serão inseridos e trabalhados ao longo do ano, 

contando além das estratégias em sala dos professores, com a atuação direta da 

orientadora educacional com os alunos de todas as etapas da unidade escolar, 

realizando projetos com foco nos assuntos/temas, fazendo uso de histórias, 

músicas, rodas de conversas, dinâmicas e outros para ampliar a formação do 

discente, garantindo a esse uma construção social e educativa que priorize sua 

realidade e crescimento como estudante e cidadão. As estratégias buscarão sempre 

complementar o tema gerador da proposta que é a diversidade dada as 

necessidades, descobertas, possibilidades e inquietudes da sociedade 

contemporânea. 

Aliada a organização curricular, dispomos da parceria com o Programa Saúde 

na Escola, uma articulação entre educação e saúde para melhor qualidade de vida 

dos alunos. A Unidade Básica de Saúde Local participa ativamente na escola com 

palestras educativas, com material impresso para fins de divulgação de campanhas, 

aplicação de vacinas e orientações diversas. 

 

 

11.7 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O acompanhamento da implementação do projeto dar-se-á por meio de 

observações e relatos feitos semanalmente durante as coordenações coletivas, 

pontuando o que for pertinente. 

As demais dimensões serão avaliadas ao longo de sua execução em reuniões 

com a comunidade escolar bimestral e/ou ainda semestralmente. Em situações 

extraordinárias, o Conselho Escolar será convocado para legitimar decisões. 

O registro será feito em livros atas que levarão a assinatura dos presentes. 

 

12. PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA 

PEDAGÓGICA GESTÃO PEDAGÓGICA 

 

12.1 OBJETIVOS: 
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Aperfeiçoar a prática pedagógica com cursos de formação; 

Promover situações que melhor incluam a comunidade escolar em atividades 

pedagógicas. 

Intensificar de forma lúdica e prazerosa a alfabetização dos estudantes em 

todas as etapas;  

Qualificar a formação dos estudantes com foco na ampliação da 

compreensão leitora; 

Auxiliar na ampliação de conhecimento de mundo dos estudantes através de 

uma oferta de alfabetização e letramento adequados a cada etapa de ensino; 

Desenvolver nos estudantes e em toda comunidade escolar a consciência 

social e a importância da formação integral do aluno para seu desenvolvimento 

como cidadão proativo e responsável na sociedade. 

 

12.2 METAS: 

 

Elevar o índice de  aprovação dos alunos em 20%; 

Estruturar o atendimento a crianças com necessidades educacionais 

especiais; 

Manter o índice atual de permanência dos alunos na unidade escolar até o 

ano ofertado. 

Desenvolver com eficiência o trabalho de alfabetização e letramento dos 

estudantes por meio de aulas expositivas e projetos com essa finalidade; 

Ampliar a qualidade de leitura e interpretação dos estudantes ao final do 

processo de alfabetização, visando a qualidade de sua inserção na nova etapa do 

ensino fundamental; 

Possibilitar nos estudantes/família o desenvolvimento de uma consciência 

crítica quanto a responsabilidade conjunta no processo de aprendizagem, almejando 

construção de cidadãos críticos e reflexivos na sociedade; 

 

 12.3 AÇÕES: 

 

Organizar o trabalho pedagógico com ênfase na sustentabilidade humana por 
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meio da elaboração e implementação de projetos; 

Desenvolver estratégias pedagógicas que visem ao avanço dos estudantes 

que estão em defasagem; 

Promover juntamente aos professores momentos de estudo e 

aperfeiçoamento do trabalho pedagógico e socializador/alfabetizador; 

Oportunizar aos professores momentos de maior interação com a 

coordenação pedagógica para troca de experiências e ampliação do aprendizado 

com vistas a alcançar ainda mais qualidade no trabalho pedagógico em conjunto; 

Implantar juntamente ao Serviço de Orientação Educacional momentos para 

atendimentos das demandas urgentes da comunidade/estudantes; 

Proporcionar através da intervenção pedagógica da orientadora educacional 

momentos para discussão e ampliação de assuntos referentes a formação 

integral/social dos estudantes, em sala de aula ou em oportunidades coletivas; 

Desenvolver com todos os estudantes/famílias o projeto do Serviço de 

Orientação Educacional: Empatia- Uma Abordagem para a Vida, com vistas a 

garantir a oportunidade de formação emocional dos estudantes diante das situações 

sociais enfrentadas no cotidiano; 

 

12.4 RESPONSÁVEIS: 

 

Corpo docente, coordenação pedagógica, serviço especializado de apoio à 

aprendizagem e equipe gestora. 

 

12.5 AVALIAÇÃO DAS AÇÕES: 

A cada execução de projeto pedagógico. 

 

12.6 CRONOGRAMA: 

Ao longo do ano letivo. 

 

12.7 GESTÂO ADMINISTRATIVA 

 

12.7.1 OBJETIVOS: 

Oferecer um atendimento com eficiência e qualidade a toda comunidade 
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escolar; 

Criar um espaço para funcionamento da sala de leitura; 

Colaborar para a implementação do Serviço de Orientação Educacional na 

unidade e comunidade escolar; 

Providenciar a manutenção de equipamentos quando danificados; 

Manter o ambiente escolar sempre em condições de uso; 

Realizar encontros para melhor entrosamento dos funcionários terceirizados. 

 

12.8 METAS: 

 

Acompanhar dossiês de alunos e funcionários sempre que necessários 

entregando a documentação quando solicitada; 

Adequar espaço para a sala de leitura; 

Organizar junto ao profissional responsável a adequação e implantação da 

sala de orientação educacional; 

Solicitar reparo imediato de aparelhos eletroeletrônicos e de informática; 

Avaliar periodicamente as instalações do prédio escolar no que diz respeito à 

limpeza, organização e bom funcionamento do mesmo.  

Substituir o parque para atividades recreativas; 

 

12.9 AÇÕES: 

 

Verificação de documentos expedidos ou recebidos; 

Adequação de espaços com ambiente estimulador para o desenvolvimento do 

hábito de leitura; 

Organização da sala de orientação educacional para a realização de 

atendimentos; 

Realização de eventos e/ou reuniões para a participação de todos. 

 

12.9.1 RESPONSÁVEIS: 

 

Equipe Gestora e Chefe de Secretaria. 
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12.10 GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

12.11 OBJETIVOS: 

Compor o Conselho Escolar através de eleições; 

Buscar parcerias empresariais; 

 

12.12 METAS: 

Convocar os representantes para tomada de decisões. 

 

12.13 AÇÔES: 

Elaboração de atas para registro das reuniões. 

 

12.14 AVALIAÇÕES DAS  AÇÕES: 

A cada reunião extraordinária. 

 

12.15 RESPONSÁVEIS: 

Equipe Gestora e Membros do Conselho Escolar. 

 

12.16 CRONOGRAMA: 

  Ao longo do ano letivo. 

 

13 GESTÃO FINANCEIRA 

 

13.1 OBJETIVOS: 

Informar a comunidade escolar dos recursos financeiros, quando 

disponibilizados; 

Discutir sobre as necessidades nas quais os recursos deverão ser aplicados; 

Sugerir rifas, bingos a fim de angarias fundos; 

Substituir o parque para melhor atender os alunos; 

Adquirir recursos como jogos pedagógicos e internet acessível; 

Construir sala para servidores. 
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13.2 METAS: 

Coletar sugestões da comunidade escolar para aplicar os recursos; 

Buscar patrocínio e/ou parcerias empresariais e governamentais para custeio 

das demandas emergenciais; 

 

13.3 AÇÕES: 

 

Realização de reuniões extraordinárias para prestação de contas; 

Elaboração de questionários; 

Apresentação dos resultados a cada reunião bimestral; 

Divulgação de alternativas para arrecadar fundos. 

 

13.4 AVALIAÇÕES DAS  AÇÕES: 

A cada demanda atendida. 

 

13.5 RESPONSÁVEIS : 

Equipe Gestora 

 

13.6 CRONOGRAMA: 

A cada liberação dos recursos financeiros. 
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QUADRO SÍNTESE DE PROJETOS INDIVIDUAIS,EM GRUPOS E OU 

INTERDISCIPLINARES DESENVOLVIDOS NA ESCOLA 

PROJETO OBJETIVO PRINCIPAIS 

AÇÕES  

PROFESSOR 

RESPONSÁVEL  

AVALIAÇÃO 

DO E NO 

PROJETO 

ABC DO 

CORAÇÃO 

⚫ Compreender  

e lidar melhor 

com os 

sentimentos 

e com as 

situações 

com as quais 

nos 

deparamos 

no dia a dia; 

favorecendo 

a mediação 

dos conflitos . 

 

⚫ Estimular 

a inteligência 

emocional, 

despertando 

para o 

aprendizado. 

 

⚫ Reconhecer 

que as 

emoções  

proporcionam 

o 

desenvolvime

Trabalhar de 

forma 

interdisciplinar 

com uma 

emoção  ou 

sentimento por 

mês. 

TODO O 

CORPO 

DOCENTE 

A avaliação 

será feita por 

meio de 

observações, 

reflexões e 

registros  de  

acordo com a 

participação na 

execução do 

projeto. 
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nto 

da empatia 

nas crianças, 

que é, em 

linhas gerais, 

a capacidade 

de 

compreender 

e se colocar 

no lugar do 

outro.  

⚫ Identificar e 

nomear  as 

emoções, 

reconhecend

o  não 

somente em 

si, mas 

também nos 

outros. 
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ROTEIRO DE ATIVIDADES RELACIONADAS À IX PLENARINHA 

UNIDADE DE 

ENSINO 

 ATIVIDADES DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE  

DATA/ 

HORÁRIO 

RESPONSÁVEL 

CONTATO 

ESCOLA 

CLASSE 

RAJADINHA 

⚫ Pintura 

⚫ Colagem 

com 

diversos 

materiais; 

⚫ Confecção 

de 

instrument

os 

musicais 

com 

sucatas; 

⚫ Atividades 

de 

expressão 

corporal 

⚫ Vídeos 

Musicais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Aula pelo meet: 

apresentação de 

vídeo com a 

música “a cobra 

não tem pé “. 

Cantamos juntos 

e em seguida 

atividade no 

bichonário (fazer 

a cobra). 

⚫  

Aula pelo meet: 

cantamos e 

dançamos várias 

músicas 

apresentadas 

pelo YouTube 

(galinha 

pintadinha) 

como forma de 

atividade física.  

⚫ Cantar a música 

preferida em 

Áudio ou vídeo. 

⚫  

 Aula Google 

meet, Música 

5  macaquinhos 

trabalhando a 

Terça e 

quinta às 

14h para as 

turmas de I 

Período ; 

Todos os 

dias da 

semana: II 

Período. 

Paulo Henrique 

Ferreira - (61) 

981819198 

Lucinéia 

Monteiro de 

Souza-( 61) 

984698953 

Dayane de 

Castro Parente 

Gonçalves- ( 61) 

99660341 
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contagem dos 

números nos 

dedos e letra M. 

⚫  

Aula meet 

música estátua 

diferente. 

Trabalhamos os 

movimentos 

corporais. 

⚫  

 Confecção de 

instrumento de 

percussão 

Castanhola 

(utilizando 

matérias 

reciclados). 

 

 

 

13. PROJETO DIA DAS CRIANÇAS 

 

 

13.1 EIXO NORTEADOR 

 

 A beleza da vida é... Brincar  

 

13.1.1 Justificativa 

 

  A escola e a família, que são instituições em que a infância e a juventude 

estão presentes, encontram no ambiente  Digital a parceria para celebrar este 

momento com brincadeiras, músicas e formas de expressarmos nossas emoções 
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com alegria e diversão. O Dia das Crianças é um momento significativo para que a 

escola oportunize situações diferentes, saudáveis e de diversão para os alunos, 

sendo que podemos agregar o lúdico ao desenvolvimento de  habilidades diversas 

em sintonia com as 10 competências gerais da BNCC. Cabe salientar que a vida, a 

alegria e a saúde devem ser celebradas, por isso essa comemoração é fundamental 

e necessária para mostrarmos o quanto temos esperança, mantendo viva a criança 

que habita cada um de nós e promovendo o resgate de certas brincadeiras que 

estão caindo em desuso. Ser criança está na alegria de brincar, de cantar, de 

sonhar… Por isso brinque, sorria, cante… É momento para celebrar a beleza da vida 

e ser feliz!  

 

13.1.2 Público Alvo 

 Alunos da Educação Infantil.  

13.1.3 Objetivo Geral  

Orientar as escolas disponibilizando sugestões de atividades para a semana 

das crianças, a serem realizadas de forma híbrida. A beleza da vida é ... Ser criança 

e celebrá-la com amor. 

 

13.1.4 Objetivos Específicos 

 • Desenvolver a criatividade.  

• Estimular a participação da criança em brincadeiras e jogos cooperativos.  

• Reconhecer seu corpo e expressar as suas emoções.  

• Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e 

interações das quais participa.  

• Interagir com crianças da mesma faixa etária e adultos, ao explorar espaços, 

materiais, objetos e brinquedos.  

• Explorar sons produzidos com o próprio corpo e objetos do ambiente. 

  • Explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar 

brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias.  

• Demonstrar interesse ao ouvir a leitura de histórias e a apresentação de 

músicas.  

• Utilizar recursos digitais.  

• Conhecer as preferências e os gostos de familiares e amigos, respeitando a 
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diversidade e explorando novas formas de brincar.  

• Manipular materiais diversos e variados, para comparar as diferenças e 

semelhanças entre eles.  

• Traçar marcas gráficas, em diferentes suportes, usando instrumentos 

riscantes e tintas.  

• Comunicar-se de diversas formas. 

 

13.1.5 Metodologia  

 

O projeto será realizado por meio da metodologia híbrida, visto que algumas 

atividades serão realizadas on-line e outras no formato presencial. A escola poderá 

optar por desenvolver as atividades em um só dia ou em até cinco dias, 

comemorando a semana da criança. Os encontros entre o professor e os alunos 

acontecerão por meio de plataformas utilizadas para comunicação em tempo real. 

Desta forma, os alunos poderão participar e apresentar suas atividades.  

A ideia é que o professor adapte as atividades e as organize da melhor forma 

para a sua realidade. Vale ressaltar que os encontros on-line da Educação Infantil 

têm como principal objetivo estabelecer o vínculo entre a criança e o professor. Por 

isso, as atividades devem ser programadas e aplicadas pelo professor da sala, 

porém, a escola pode envolver professores especialistas, como o professor de 

Educação Física. A duração das lives não deverá ser muito longa, respeitando a 

maturidade dos alunos. Assim, é importante que o professor estabeleça o período de 

duração e envolva as famílias nas atividades. Também faz parte do planejamento 

antecipado verificar todos os objetos que serão usados para realizar a brincadeira, 

por exemplo: os materiais de sucata. Para o Hóquei de Bexiga e para a confecção 

dos instrumentos musicais com sucata, o professor poderá optar por solicitar os 

materiais antes da aula e construir com os alunos, ou ensinar a confecção e pedir 

que o aluno a realize depois junto com sua família. Porém, é importante haver, 

posteriormente, um momento de apresentação para os colegas e para a professora. 

Antes de iniciar as brincadeiras, o professor fará o contrato pedagógico, ou seja, 

explicará como cada brincadeira acontecerá e mencionará todas as regras, ficando 

ao seu encargo observar se tudo está sendo cumprido.  

Como sugestão de culminância do projeto, poderá ser realizado um drive thru 
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solidário ou carreata. Serão disponibilizadas a seguir sugestões de atividades a 

serem desenvolvidas ao longo de uma semana ou, se a escola preferir, distribuídas 

em dias específicos. 

 

13. 1.6 Propostas de Atividades para cada Segmento 

 

 A escola poderá promover dias temáticos, por exemplo: dia dos animais, 

fantasias, brinquedo preferido, pantufa ou meias engraçadas, um dia livre para a 

criança escolher o seu personagem.  

 

13.1.7 Sugestões de brincadeiras:  

 

• Hóquei de bexiga: Essa brincadeira é muito divertida e possibilita a interação 

do aluno com a família. Para isso, os participantes deverão confeccionar um taco 

com materiais de sucata (pode ser com o tubo de papel filme ou alumínio). Em uma 

das pontas do tubo, ele deverá colar um pedaço retangular de papelão, e a bexiga 

cheia será a bola. Variações: você pode encher a bexiga com água e se divertir 

muito. Na hora da brincadeira, coloque a sua música preferida! Isso deixará o 

ambiente mais divertido.  

• Gincana das cores e texturas: Utilizando a plataforma de aulas remotas, a 

professora deverá solicitar aos alunos objetos com características específicas, 

aumentando gradativamente o grau de dificuldade de acordo com a faixa etária. Ex.: 

um brinquedo amarelo, um doce mole, algo salgado, um objeto diferente, dois 

objetos iguais, etc.  

• Sons com o corpo: Para essa atividade, a professora deverá fazer 

movimentos e sons com o corpo, utilizando diferentes ritmos para que a criança a 

emite. Aqui vale a ousadia e a criatividade! Após a brincadeira com a professora, de 

acordo com a faixa etária, a proposta poderá ser diferente: a criança poderá fazer os 

gestos para que os amigos a sigam.  

• Confecção de instrumentos musicais com sucata: A proposta é que cada 

criança construa instrumentos musicais variados com sucata, como chocalho, 

pandeiro, coco, tambor entre outros. Para a construção, cada família, juntamente 

com a criança, deverá pesquisar e usar a criatividade. Depois, durante a aula on-
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line, cada um irá apresentar o seu trabalho e contar como foi feita a confecção. A 

ideia é que depois a professora proponha uma apresentação musical utilizando os 

instrumentos confeccionados. Dica para ajudar na pesquisa: acesse ao site do 

Hermeto Pascoal!  

• Mural de fotos – Propor que as crianças tirem uma foto engraçada em casa, 

com um pet, com bichinhos de pelúcia ou brinquedos. Os responsáveis também 

deverão fazer uma foto com a mesma temática. Feito isso, enviarão para a escola 

ambas as fotos para que a professora recorte e organize um painel para que os 

estudantes se reconheçam. Variação: pode ser usado o app TikTok para gravar os 

vídeos com a mesma proposta. Neste caso, a escola pode promover uma 

apresentação em suas redes sociais. Divulgação Redes Sociais, Agendas Virtuais, 

Encontro de Pais. O professor poderá fazer um chamamento durante as aulas 

remotas. 

 

 

13.2. EIXO NORTEADOR  

A beleza da vida é... Descobrir 

 13.2.1 Justificativa  

 

A escola e a família, que são instituições em que a infância e a juventude 

estão presentes, encontram no ambiente Digital a parceria para celebrar este 

momento com brincadeiras, músicas e formas de expressarmos nossas emoções 

com alegria e diversão. O Dia das Crianças é um momento significativo para que a 

escola oportunize situações diferentes, saudáveis e de diversão para os alunos, 

sendo que podemos agregar o lúdico ao desenvolvimento de habilidades diversas 

em sintonia com as 10 competências gerais da BNCC. Cabe salientar que a vida, a 

alegria e a saúde devem ser celebradas, por isso essa comemoração é fundamental 

e necessária para mostrarmos o quanto temos esperança, mantendo viva a criança 

que habita cada um de nós e promovendo o resgate de certas brincadeiras que 

estão caindo em desuso. Ser criança está na alegria de brincar, de cantar, de 

sonhar… Por isso brinque, sorria, cante… É momento para celebrar a beleza da vida 

e ser feliz!  
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13.2.2 Público Alvo  

Alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais.  

 

13.2.3 Objetivo Geral  

Orientar as escolas disponibilizando sugestões de atividades para a semana 

das crianças, a ser realizada de forma híbrida. 

 

13.2.4Objetivos Específicos  

• Estimular os alunos para que eles possam desenvolver o seu potencial 

criativo.  

• Promover os desenvolvimentos afetivo e social da criança por meio de 

atividades lúdicas, impactando positivamente no seu desenvolvimento.  

• Compreender e utilizar tecnologias digitais de comunicação de forma 

significativa para a realização das atividades.  

• Comunicar-se por meio das diferentes linguagens e mídias, produzindo 

conhecimento.  

• Utilizar diferentes linguagens para se expressar e partilhar informações, 

experiências, ideias e sentimentos, levando ao diálogo e à cooperação.  

• Explorar os elementos constitutivos da música (altura, intensidade, timbre, 

melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadeiras, canções e apreciação musical. 

 • Identificar formas diversas de comunicar-se, inclusive percebendo como 

uma construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, como 

formas de significação e expressão. 

 

13.2.5 Metodologia  

O projeto será realizado por meio da metodologia híbrida, visto que algumas 

atividades serão realizadas on-line e outras no formato presencial. A escola 

promoverá encontro(s) por plataformas de comunicação utilizadas em tempo real, 

para que os alunos possam participar e apresentar suas atividades. Como sugestão 

de culminância do projeto, poderá ser realizado um drive thru solidário ou carreata. É 

importante que todos estejam envolvidos. Os próprios professores podem começar a 

divulgar as ações que acontecerão, e a escola poderá fazer uma ampla divulgação 

nas suas redes sociais. Cada turma poderá ter seu Professor Anjo, aquele que irá 
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acompanhá-los durante o período da(s) festividade(s). Caberá a ele realizar a 

atividade com a turma no horário pré-agendado. Cabe aqui um momento especial de 

organização, pois a duração das lives não deverá ser muito longa.  

É importante que a escola estabeleça o tempo que será destinado para cada 

brincadeira e comunique-o aos alunos no início do encontro virtual. Também faz 

parte do planejamento antecipado verificar todos os objetos que serão usados para 

realizar a brincadeira, por exemplo: escolher previamente os objetos a serem 

sorteados para a brincadeira da mímica, selecionar as músicas que serão cantadas 

na brincadeira “Complete a Música”, pensar e registrar o início da história que 

deverá ser criada em “Vamos criar uma história maluca?”, produzir antecipadamente 

os emojis que serão usados para descobrir o título da historinha, título de música ou 

filme que será usado – aqui inclusive é importante já selecionar os títulos e 

estabelecer o que será pedido na gincana.  

Vale ressaltar que, antes de iniciar a brincadeira, o Professor Anjo fará o 

contrato pedagógico, ou seja, explicará como cada brincadeira acontecerá e 

mencionará todas as regras, ficando ao seu encargo observar se tudo está sendo 

cumprido. Serão disponibilizadas a seguir sugestões de atividades a serem 

desenvolvidas ao longo de uma semana ou, se a escola preferir, distribuídas em dias 

específicos. 

 

13.2.6 Divulgação  

Redes Sociais, Agendas Virtuais e Encontro de Pais. O professor poderá fazer 

um chamamento durante as aulas remotas.  

 

13.2.7 Propostas de Atividades  

• A criança sorteada deverá fazer uma mímica e os demais tentarão descobrir. 

O jogo da mímica ajuda na socialização e no aperfeiçoamento para transmitir suas 

emoções. Falar o que sente pode ser muito simples para um ser humano saudável, 

mas expressar todo um contexto sem dizer uma só palavra exige muito do cérebro e 

estimula a criatividade.  

• Complete a música: A professora começa a cantar e as crianças completam, 

sendo que o primeiro que acertar canta e assim continua, até que todos tenham 

cantado uma música. Variação: a professora mostra um objeto e as crianças devem 
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cantar uma música que tenha a palavra na letra da canção. 

 • Vamos criar uma história maluca? :Uma pessoa inicia uma história e em 

determinado momento para e pede para o colega continuar, sendo que todos 

deverão participar. A professora pode gravar a história e depois usá-la para outra 

atividade ou compartilhar nas redes sociais da escola. Se cada turma fizer uma 

história, a escola pode promover uma votação para indicar a mais maluca. Vocês 

vão adorar!  

• Descubra o título usando emojis: cada criança deverá escolher uma 

historinha, título de música ou filme, e representá-lo com os emojis. No dia da live, 

ele apresenta para os colegas tentarem acertar. Podem ser dadas dicas para 

auxiliar.  

• Gincana de objetos pessoais: A professora pede para que as crianças 

localizem determinados objetos, sendo que a pontuação deverá oscilar conforme a 

dificuldade do pedido feito, por exemplo: documento de uma pessoa com bastante 

idade, maior urso de pelúcia, o brinquedo mais antigo, uma foto com o maior número 

de familiares juntos, sapato de uma pessoa que calce a maior numeração, objeto 

vindo ou que represente outro país, um objeto que represente o nosso país, etc. Use 

sua criatividade. 

 

13.2.8  Divulgação  

Redes Sociais, Agendas Virtuais e Encontro de Pais. O professor poderá fazer 

um chamamento durante as aulas remotas. 
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14. PROJETO DE LEITURA LER É UMA AVENTURA 

“Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. 

 Os livros só mudam as pessoas”. 

(Mario Quintana) 

 

14.1. JUSTIFICATIVA: 

 

A escola classe Rajadinha oferece atendimento para os alunos  da Educação 

Infantil até os 3º anos do Ensino Fundamental anos iniciais, com o objetivo de 

proporcionar uma oferta  qualitativa no currículo escolar e para o processo de 

desenvolvimento em todos os aspectos biopsicossocial do aluno deu-se a 

necessidade de implantação do projeto de leitura virtual via aplicativo digital PADLET 

e posteriormente quando houver o retorno das aulas presenciais deverá se dar a 

retomada do projeto em modelo presencial com uso da biblioteca física da unidade 

escolar. 

Levando em consideração o contexto atual em razão da pandemia do Covid 

19, e pelo modelo de ensino remoto ofertado neste contexto e em busca de dar a 

melhor oferta e qualidade do processo de ensino, mesmo que remoto,  objetiva-se 

oferecer e levando em conta a necessidade e a importância da leitura, um projeto 

que  auxilie no estímulo a leitura, proporcionando um diferencial no currículo escolar 

dos  alunos. 

Sabe-se que em razão dos alunos não estarem em aulas presenciais, este 

fato acaba que prejudicando estes ao acesso à obras literárias da biblioteca escolar, 

desta forma pensou-se em utilizar dos recursos digitais para mediar interações 

virtuais de leitura como forma de minimizar esta realidade, pois a falta de incentivo 

têm levado os alunos a perderem o interesse pela leitura e como consequência, 
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aparecem dificuldades marcantes quando são solicitados a realizem uma produção 

de texto, realizar uma leitura ou a expressarem sua opinião relacionada a 

determinado assunto.  

Nota-se  indícios como vocabulário precário, reduzido, informal, dificuldade de 

compreensão, erros ortográficos, de concordância e outras dificuldades. 

O projeto de leitura intitulado “ LER É UMA AVENTURA  ” tem a pretensão de 

contribuir para a formação de alunos leitores críticos e participativos, capazes de 

interagirem em sua realidade na condição de cidadãos conscientes. Baseado num 

exemplo de educação integral, tal projeto busca desenvolver a INDIVIDUALIDADE – 

faculdade essa de pensar e agir – sob o comando de que a obra da verdadeira 

educação é preparar os educandos para que sejam pensantes e não meros 

transmissores de ideias de outras pessoas. 

A implementação desse projeto vem favorecer significativamente o processo 

ensino-aprendizagem, visto que propõe a colaboração para o estímulo da leitura e 

escrita (ao responder as perguntas das fichas propostas no material) e, 

consequentemente, melhorar o desempenho (rendimento) dos alunos em outras 

disciplinas, já que a leitura está inserida em todo o processo de ensino e no dia a dia 

dos educandos.  Envolver os alunos cada vez mais no universo da leitura, de uma 

forma prazerosa, requer muita disposição e compromisso por parte daqueles que 

desejam construir uma sociedade mais justa e humana. Estimular alguém a ler exige 

esforço, requer parcerias e compromisso sério por parte de todos os envolvidos no 

processo educacional. Por isso, tal projeto exigirá engajamento profundo de 

professores, alunos e pais. 

Infelizmente a atualidade vem afastando cada vez mais os nossos alunos do 

ato de ler. Aspectos relacionados à tecnologia, ao acesso restrito à leitura no núcleo 

familiar e à falta de incentivo em diversas situações ocasionam pouco interesse pela 

leitura. A consequência de tudo isso é sentido na escola: vocabulário precário, erros 

ortográficos, dificuldade de compreensão, poucas produções significativas dos 

alunos e conhecimentos restritos aos conteúdos escolares e/ou de experiência de 

mundo.  Ao olhar para algumas  escolas,  observa-se que grande parte dos alunos 

leem pouco ou quase nada. Há grande queixa por parte dos professores sobre o 

desinteresse que os alunos expressam quando a atividade envolve a leitura.  

Muitos estudantes decodificam as palavras sem a preocupação de entender o 



37 

 

que estão lendo. Isso reflete negativamente no baixo rendimento do aluno e, 

consequentemente, na qualidade do ensino. Observa-se que a leitura é um requisito 

para emancipação social, desenvolvimento do pensamento crítico e promoção da 

cidadania. Nesse sentido, observa-se que é  dever de nossas instituições de ensino 

juntamente com pais, professores e equipe pedagógica propiciar aos  educandos 

momentos que possam despertar neles a consciência da importância de se adquirir 

o hábito de leitura. O aluno deve perceber que a leitura é o instrumento chave para 

alcançar as competências necessárias a uma vida de qualidade, produtiva e com 

realizações. 

O projeto “ LER É UMA AVENTURA  ” contará com o apoio de todos os que 

estão envolvidos no contexto educacional. Desenvolver 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 alunos uma visão crítica e contextualizada dos assuntos 

adquiridos dentro e fora da sala de aula, desta maneira o referido projeto tem como 

objetivos específicos: 

Despertar o interesse e o gosto pela leitura e escrita estimulando o hábito 

diário da leitura. 

Ampliar o repertório dos alunos (tanto literário como não literário) por meio da 

leitura diária. 

Desenvolver a oralidade e escrita. 

Ampliar o repertório vocabulário. 

Conhecer e identificar gêneros textuais e literários diversos, possibilitando ao 

alunado a aquisição de competências leitoras. 

Propiciar  aos alunos a vivenciarem experiências que proporcionem e 

solidifiquem os conhecimentos significativos de seu processo de aprendizagem. 

Constata-se que a leitura é uma  atividade  fundamental, pois é por meio  dela 

que se desenvolvem as noções simbólicas e mediativas que fazem sentido ao aluno 

para que este entenda o contexto, as relações entre os personagens, as ideias que 

estão nas entrelinhas,  onde o discente identifica a mensagem   principal do texto, e  

também é por onde o aluno aprende a utilizar a criticidade em suas  respostas e 

argumentos,  a leitura é uma ferramenta que   dá a oportunidade de vivenciar 

situações diversas. 
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Acredita-se  que através desse projeto, estar estimulando os alunos e alunas 

a buscarem, nos livros, momentos divertidos, prazerosos e muita informações que 

possivelmente se tornaram  conhecimento por meio da leitura, levando os alunos a 

compreenderem melhor o que estão aprendendo na escola,  na sociedade e as 

influências  das ações humanas  no mundo em geral, mostrando a eles um horizonte 

totalmente novo. 

 

14.2 OBJETIVOS: 

 

Despertar o gosto pela leitura, estimulando o potencial cognitivo e criativo do 

aluno; 

Promover o desenvolvimento do vocabulário; 

Diversificar o repertório de leituras; 

Possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação; 

Possibilitar produções verbais, não verbais e multimodal (orais, escritas, 

pictóricas);   

Construir um portifólio com as fichas de leitura e produções realizadas pelos 

alunos. 

Propiciar  aos alunos a vivenciarem experiências que proporcionem e 

solidifiquem os conhecimentos significativos de seu processo de aprendizagem. 

 

14.3 METODOLOGIA: PLANO DE AÇÃO 

 

As ações mediativas e interventivas serão propostas aos docentes, de 

maneira que deixa-se aqui algumas possibilidades interventivas  como formas de  

auxiliar e assessorar o docente e equipe pedagógica na jornada  de realização 

deste projeto. Desta maneira o projeto tem início com o estabelecimento de duas 

etapas, a estrutruração do projeto e execução.  

 

14.3.1 ESTRUTURAÇÃO 
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Aquisição do acervo digital necessário para que todos os alunos se envolvam 

no projeto.  

Estruturação  do acervo na biblioteca  virtual da escola e organização dos 

livros. 

Elaboração da biblioteca virtual. 

Confecção de mural, cartaz  e video informativo sobre o projeto. 

Realizar reunião com os professores para apresentação do projeto e 

explicação detalhada. 

Estabelecer do “Dia da Leitura” que deverá acontecer toda semana. 

Estabelecer uma meta de 20 livros a serem lidos no decorrer do ano letivo. 

Desenvolver uma ficha de leitura que deverá ser preenchida pelo aluno e 

posteriormente inserida em portifólio. 

 

14.3.2 EXECUÇÃO 

Realizar o “Lançamento do Projeto” convidando um contador de histórias, um 

autor de livro ou preparando um teatro de um bom livro na capela, ou escolhendo 

um video que aborde o tema para iniciar o projeto, lembrando que a escolha deve 

levar em consideração de organização para apresentação via canais digitais, uma 

vez que em razão da pandemia Covid 19 não ser possível aulas e eventos 

presenciais, desta forma fica estabelecido o uso de vídeoconferências. 

No final do ano, após todos lerem os 20 livros, juntamente com a equipe 

pedagógica, entregar o certificado de leitor. Fica a critério de cada professor 

escolher o desfecho do projeto. O professor que estará mais próximo do aluno no 

decorrer do ano letivo terá uma grande responsabilidade ao planejar atividades que 

estimulem a leitura e apresentação dos livros lidos. Antes, é necessário que o 

material seja estudado e as estratégias para utilização das fichas sejam 

organizadas. Aqui estão algumas atividades que deverão ser colocadas em prática 

para estímulo das leituras: 

Apresentar vídeos sobre a importância da leitura; 
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Fazer uma leitura, com boa entonação de voz, de um dos livros utilizados 

pelos alunos; 

Ler um livro infantil em voz alta, dramatizando o mais possível as vozes das 

personagens, a fim de que o aluno perceba que há variações nas vozes quando se 

faz uma pergunta, quando se exclama, quando há raiva, amor, inveja, etc. 

Fazer debates sobre algumas histórias ou informações apresentadas em 

alguns livros. 

Expor, na sala (virtual enquanto estiver em Ensino remoto), algumas 

produções textuais baseadas nas leituras; 

Preencher três a cinco fichas do material coletivamente. Após esse período, 

estimular os alunos a realizarem tais atividades individualmente. 

Trabalhar os livros de maneira coletiva através de teatros, fantoches, leitura 

oral, jogral, mímicas, recitais, feiras literárias, etc. 

 Propor  dramatização de um  gênero textual; 

 Enfatizar  a importância da leitura visando uma maior conscientização sobre 

sua importância; 

 Trabalhar os gêneros textuais contextualizados interdisciplinarmente. 

Elaborar uma gincana com o objetivo de estimular o espírito de cooperação 

entre os alunos. Um painel (cartaz) deverá ser colocado em sala de aula virtual, 

seguindo a sequência das fichas de leitura até o número 20. Nele, o professor 

colocará o nome de cada aluno para dar ritmo ao projeto e cumprir o número de 

fichas por bimestre. Além de ser uma forma de o aluno se auto avaliar, servirá de 

reflexão e ação para o professor diante da leitura de 20 livros paradidáticos, 

atingido por aluno, durante o ano letivo. 

 O Projeto de Leitura virtual acontecerá durante o ano letivo de 2021, sendo 

uma aula de leitura por semana no mínimo.  

 Utilizar-se do portifólio virtual com as atividades realizadas pelos alunos.  

 

14.4. ALUNO 
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O aluno, que é o alvo de todo o projeto, deverá ser estimulado 

constantemente. Ao perceber que também terá obrigações, a leitura será levada a 

sério. 

O aluno deve escolher um livro para ler durante a semana (enquanto estiver 

em Ensino remote deve-se utilizer dos  livros da biblioteca virtual). 

O aluno deverá participar da gincana que o professor lançará na partida do 

projeto “ LER É UMA AVENTURA”. Sua atuação será um desafio e pode ser uma 

forma de motivação para as leituras, o  que será de grande valia para a vida. 

Também será uma maneira de se auto avaliar. 

 Definir preferência e construir critérios próprios para selecionar o que será 

lido. 

 Desenvolver o senso crítico a partir dos livros lidos e relidos. 

 Relacionar textos e ilustrações, manifestando sentimentos, experiências, 

ideias e opiniões.  

 Após as leituras semanais, os alunos podem compartilhar o que leu e 

aprendeu na roda da conversa; sarau, produção de banner, produção de cartaz, 

desenho livre, reconto com mudança do final da história. 

 Realizar atividades baseadas na análise linguística de textos e/ou livros 

escolhidos com o preenchimento das fichas ou atividades  propostas pelo professor. 

 

14.5. EXEMPLOS DE PROPOSTAS DE SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

O professor deve  sempre buscar novas maneiras de diversificar as aulas, 

pois o lúdico é parte fundamental para o processo de aprendizagem, tendo em vista 

que as tecnologias avançam a cada dia e as crianças já nascem dentro desse 

mundo virtual; sendo assim, fica cada dia mais difícil atrair a atenção dos alunos 

para atividades que não estejam nessas circunstâncias. As sequências didáticas 

baseadas nos livros paradidáticos é uma opção que possibilita ao professor explorar 

diversos conteúdos com diferentes atividades dentro de um único livro. Segundo 

Fonseca (2013, p. 61), “sequências didáticas são atividades ordenadas e articuladas 

para trabalhar e/ou aprimorar conteúdos específicos que o professor avalia como 

importantes e necessários para a aprendizagem de seu grupo”.  Sendo assim, as 
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atividades podem ser realizadas em sequência didática, a qual  é uma metodologia 

que possibilita ao professor explorar todas as áreas de conhecimentos necessárias, 

dentro de um planejamento em que seleciona um livro para trabalhar determinados 

conteúdos e desenvolve atividades diversificadas em que uma sequência a outra; o 

professor faz também com que os alunos tenham uma visão mais ampla dos 

conteúdos e que ele possa observar o desenvolvimento e as fragilidades de cada 

aluno.  

Sequência didática 1 

Livro: A galinha ruiva 

Autora: Recontada por Elza Fiúza 

Editora: Moderna 

Tempo de duração: um mês para as atividades e dois meses para observação do 

desenvolvimento da planta. 

 

Quadro 1: Atividades e objetivos. Sugestão ao BIA. 

Atividades O que o professor deseja que os alunos aprendam 

  

Contando a história: 

leitura em roda, em 

que a professora 

apresenta o livro aos 

alunos. 

Que conheçam a história pelo livro e 

façam sua própria interpretação. 

Conversa informal 

sobre a história, 

destacando os 

valores e atitudes. 

Que socializem e comentem o que 

ouviram. 
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Blocão: características 

individuais de cada 

personagem (listar). 

Que observem detalhadamente cada personagem e oralizem. 

Dobradura dos 

personagens: galinha, 

pato e porco. 

Que percebam as características de cada animal. 

Recontando a história: 

criar um novo final. 

Que desenvolvam o raciocínio e a 

criatividade. 

Receita do bolo: bolo 

de milho (algumas 

edições do livro trazem 

como grão o trigo e 

não o milho). 

Que identifiquem rótulos de alimentos e 

os números na receita descrita no cartaz. 

Gráfico: meu 

personagem favorito 

Que relacionem quantidade ao número. 

Leitura da parlenda A 

galinha do vizinho. 

Colagem da quantidade 

de ovos de acordo com 

o numeral. 

Que pratiquem a contagem oral, relacionando o número à quantidade. 

Confeccionar em 

tamanho real com 

papelão. Plantar o grão 

do milho. 

Que percebam os diferentes tamanhos dos animais.  

Que observem o desenvolvimento e as fases de crescimento da planta e os 

fatores para que ela se desenvolva. 

Relacionar por 

associação com figuras 

o alimento de cada 

animal. 

Que identifiquem que cada tipo de animal consome determinado tipo de 

alimento. 

Relacionar por 

associação com figuras 

o hábitat de cada 

animal. 

Que identifiquem que cada tipo de animal tem seu hábitat. 

De onde vem o ovo? 

Questionar os alunos. 

Que percebam que os animais proporcionam alimentos a nós. 
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Sequência didática 2 

Livro: Romeu e Julieta 

Autora: Ruth Rocha 

Editora: Salamandra 

Tempo de duração: 2 semanas e observação do rompimento do casulo (o que 

ocorrerá em semanas ou anos). 

Quadro 2: Atividades e objetivos. Sugestão a Educação Infantil. 

Atividades O que o professor deseja que os alunos 

aprendam 

Caracterização do professor de borboleta. Que despertem a curiosidade. 

Apresentação do livro: mostrar a capa do livro aos alunos e 

questioná-los sobre o assunto. 

Que estimulem a oralidade. 

Contando a história: no tapete com almofadas o professor 

realiza a contação da história. 

Que conheçam a história por meio do livro e 

façam sua própria interpretação. 

Separar silhuetas de borboletas nas cores que aparecem na 

história e sequenciá-las. 

Que realizem sequências de cores previamente 

determinadas pelo professor. 

Espelho d’água: cada aluno receberá uma bacia com água e, Que percebam os sentimentos que temos de acordo 

Os animais são iguais? 

Como eles nascem? 

Sequência lógica com 

figuras impressas. 

Que diferenciem as aves dos mamíferos, ressaltando as diferenças (penas, 

pelos, asas, bicos, patas, entre outros). 

Música: A galinha 

magricela. 

Que desenvolvam a oralidade. 

Confecção de máscaras 

dos personagens. 

Que desenvolvam a criatividade. 

Dramatização da história 

utilizando as máscaras 

feitas pelos alunos. 

          Que observem se o sentido da história foi absorvido. 
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ao comando do professor, fará as expressões dos 

personagens. 

com as situações do cotidiano. 

Breve conversa sobre o dia e noite, levantamento de 

conhecimento prévio dos alunos. 

Que identifiquem características especificas do dia 

e da noite. 

Em uma folha divida ao meio, cada aluno desenhará com 

cola colorida o dia e a noite. 

Que percebam as diferenças entre o dia e a noite. 

Dispor sobre as mesas dos alunos diversas figuras (criança 

acordando, criança dormindo, lua, sol, coruja, pássaro, entre 

outros). Cada aluno escolherá uma figura e colará na 

cartolina na parte correspondente ao dia ou à noite. 

Que distingam o diurno do noturno. Hábitos, 

animais, elementos da natureza. 

Levar para a sala de aula uma lagarta e um casulo. Que observem as fases da vida de uma borboleta, a 

metamorfose. 

Montar em prato plástico dividido em quatro partes as fases 

da borboleta (ovo, lagarta, casulo e borboleta). 

Que percebam as fases da vida da borboleta. 

Música: Borboletinha. Que oralizem e dramatizem a música. 

Circuito do Romeu: em uma área externa montar um 

circuito: andar pra frente, andar de costas, andar abaixado, 

pular em um pé só, dar cambalhota. 

Que desenvolvam a coordenação motora ampla e o 

equilíbrio, bem como as posições frente/atrás, em 

pé/abaixado. 

Plantando sementes de flores em garrafas PET, para formar 

um lindo jardim na escola (casa). 

Que percebam os cuidados que uma planta precisa 

para viver, bem como observar as fases da planta. 

Colorir e enfeitar a silhueta de borboleta para fazer um 

móbile para alegrar a sala de aula. 

Que desenvolvam a criatividade. 

Dramatização da história pelos alunos. Que observem se houve a interpretação da história. 

 

Após a análise das sequências, é possível observar que é plausível planejar 

aulas com base em um único livro e desenvolver com ele diversos conteúdos que 

levem a turma a uma aprendizagem significativa e que proporcionem momentos de 

conhecimento em diversas áreas do segmento da Educação Infantil. Os projetos 

permitem situações didáticas variadas que tornam possível retomar conteúdos 

abordados em diversas oportunidades, reforçando assim a aprendizagem de todos 

com base no planejamento que os projetos requerem. 
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14.6. DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 A leitura como objeto de estudo nunca foi tão discutida como está sendo nos 

últimos anos. Freire (2006, p. 22) define: 

 
“Leitura é, basicamente, o ato de perceber e atribuir significados através 
de uma conjunção de fatores pessoais com o momento e o lugar, com 
as circunstâncias. Ler é interpretar uma percepção sob as influências de 
um determinado contexto. Esse processo leva o indivíduo a uma 
compreensão particular da realidade. ” 

 

Diante dessa afirmação, compreende-se o verdadeiro significado de leitura e 

percebe-se que ler não é meramente decifrar os códigos linguísticos, mas também 

compreendê-los de forma com que os mesmos formem um significante. O ato de ler 

é bem mais que a definição da palavra propriamente dita, é entender, é interpretar, 

é debater, é comparar, é influenciar e ser influenciado, é propagar e é sentir o que o 

escritor tenta, através da escrita, demonstrar o que quer, o que sabe, o que pensa, 

o que imagina. 

O conhecimento linguístico não acontece somente no ato de ler ou escrever. 

Desde cedo os pais devem desenvolver a linguagem dos filhos através de diversas 

formas de comunicação possível. A escola é o espaço privilegiado para o 

desenvolvimento cognitivo do educando. E, nesse espaço, privilegia-se a leitura, 

pois de maneira mais abrangente ela estimula o exercício da mente; a percepção 

do real em suas múltiplas significações; a consciência do eu em relação ao outro; a 

leitura do mundo em seus vários níveis e, principalmente, dinamização do estudo e 

conhecimento da língua, da expressão verbal significativa e consciente (AZEVEDO, 

2011).  

“É durante os primeiros anos da vida da criança que sua mente é mais 
suscetível a impressões, sejam boas ou más. Durante esses anos, faz-se 
decidido progresso, quer na direção certa, quer na errada. De um lado, 
muita informação inútil pode ser adquirida; do outro, conhecimento muito 
sólido e valioso. A força do intelecto, o saber substancial, são riquezas que 
o ouro de Ofir não pode comprar. Seu preço está acima do ouro ou da 
prata. ” CONSELHOS AOS PAIS, PROFESSORES E ESTUDANTES – 
PÁGINA 113.  

 

O ato de ler é um processo abrangente e complexo; é um processo de 

compreensão, de entender o mundo a partir de uma característica particular ao 
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homem: sua capacidade de interação com o outro através das palavras, que por 

sua vez estão sempre submetidas a um contexto. Dessa forma, a interação leitor-

texto se faz presente desde o início do desenvolvimento das ações do Projeto “LER 

É UMA AVENTURA” até o término do mesmo. Nas trilhas do mesmo entendimento, 

Souza (1992, p.22) afirma: 

 

 “Leitura é, basicamente, o ato de perceber e atribuir significados através 
de uma conjunção de fatores pessoais com o momento e o lugar, com as 
circunstâncias. Ler é interpretar uma percepção sob as influências de um 
determinado contexto. Esse processo leva o indivíduo a uma compreensão 
particular da realidade. ”   

 

Aprender a ler é um desafio a ser superado desde o momento em que o 

aluno começa a frequenter a escola. O que se percebe na educação atual é que 

são poucos os alunos com o hábito da leitura. Ao pedir que leiam um texto em sala 

de aula, são inúmeras as  reclamações dos alunos. Os estudantes analisam o 

tamanho do texto e quando o professor pergunta o que entenderam, alguns falam 

que não entenderam nada, pois realizaram apenas uma primeira leitura e acharam 

que era o bastante. Há alguns que até leem, mas não compreendem. Na concepção 

de Kleiman (2004, p. 151) ensinar a ler, é criar uma atitude de expectativa prévia 

em relação ao conteúdo referencial do texto, isto é, mostrar ao aluno que quanto 

mais ele provir o conteúdo, maior será sua compreensão; é ensinar o aluno a se 

auto avaliar constantemente durante o processo para detectar quando perdeu o fio; 

é ensinar a utilização de múltiplas fontes de conhecimento – linguísticas, 

discursivas, enciclopédias (...) é ensinar, antes de tudo, que texto é significativo. E 

assim criar uma atitude. 

Segundo Regina Zilberman em seu livro “Leitura em crise na escola: as 

alternativas do professor”, 1993,afirma que “de acordo com o amadurecimento do 

leitor, verifica-se uma diferente motivação e interesse pela leitura”. Logo, a leitura 

em sala de aula é de fundamental importância para a formação do educando, uma 

vez que é a partir do domínio da leitura que o aluno passa a ter competência de 

entender os conteúdos impostos para cada série, e foi pensando nisso que o 

projeto “LER É UMA AVENTURA” preparou uma apostila para cada série do Ensino 
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Fundamental I. O projeto “LER É UMA AVENTURA” pode ser desdobrado em um 

leque de atividades, desde que o professor tenha boa vontade de trabalhar a leitura 

de maneira enfática em sala de aula e fora dela. Dar-se-a sugestões viáveis para 

que tal projeto se concretize na Unidade escolar. 
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NOME: ______________________________________________________________  
PROFESSOR: _______________________________________DATA: _____________ 
E.C. RAJADINHA 

 
 

Ficha de registo de leitura 
 
 

Indicações bibliográficas 
 
Título 
 
Autor(es) 
 
Ilustrador(es) 
 
Volume 
 
Editora 
 
Coleção 
 
Local 
 
Data 
 

 

Classificação da obra (assinale com X) 
 
 

História de ficção científica □ História fantástica □ Teatro □ História em 
quadrinhos □ Enciclopédia □ Poesia □ Diário □ Conto □ Fábula □ Notícia □ 
Biografia □ 

 

Outra: _______________________________________________________ 
 
 
 

Resumo da obra:  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
____________________ 
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Indique qual a parte que mais te agradou e justifique a tua escolha  

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Aconselha a leitura deste livro a um amigo? 
 
Sim □ Não □ 
 
Motivo:____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Faça um desenho, uma colagem ou um cartaz que ilustre a obra que você leu. 
Realize a atividade  com capricho: 
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Queridas crianças, 
 
Sejam bem-vindas ao projeto “LER É UMA 

AVENTURA”! Este é um projeto que tem como 
objetivo proporcionar-lhes momentos agradáveis de 
leitura com a família, bem como a oportunidade de 
compartilhar com os colegas as atividades 
desenvolvidas. 
 Embarquem nessa viagem maravilhosa no mundo 
da literatura. 
 Dê asas à sua imaginação!  
 Leia mais para ser mais. 
  

Uma ótima viagem! 

Papai, mamãe ou responsável, 

 Facilitem a viagem de seus filhos incentivando-os. 
Compartilhem sempre as leituras, porque estarão de 
alguma forma criando condição de uma interação 
significativa entre a família e a formação de seu filho 
como um indivíduo consciente de seu papel na 
sociedade. 

Boa leitura e sucesso para todos! 
Obrigada pelo apoio! 
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Caixa mágica de surpresa 
                                         Elias José 

Um livro é uma beleza 
É uma caixa mágica de surpresa. 

 

Um livro parece mudo, 
Mas nele a gente descobre tudo. 

 

Um livro tem asas longas e leves 
Que, de repente, levam a gente 

Longe, longe. 
 

Um livro é parque de diversões 
Cheios de sonhos coloridos, 

Cheio de doces sortidos, 
Cheio de luzes e balões. 

 

Um livro é uma floresta 
Com folhas e flores 

E bicho e cores. 
 

É mesmo uma festa, 
Um baú de feiticeiro, 

Um navio no mar, 
Um foguete perdido no ar, 

É amigo e companheiro. 
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Orientações para uso do livro e do 
caderno de registros 

 
 

Caros pais e queridos alunos, eis algumas dicas.  
1. Cuidem bem  do caderno de registros, usem-os com 
as mãos limpas e passem as folhas com delicadeza, 
não deixem ser folheadas por irmãos menores. 
2. A história deve ser lida pela própria criança ou, se 
necessário, com auxílio dos pais.   
3. A criança é quem deve escolher e realizar a 
atividade escolhida. 
4. Oriente a criança a desenvolver a atividade com 
organização e carinho. 
5. A hora da leitura da história deverá ser um 
momento de prazer que pode ser compartilhado com 
a família. 
6. Papai e mamãe deixem o seu recado na ficha de 
atividade do aluno.  
 
 

Caros pais, vocês são meus parceiros no sucesso 
deste projeto. Muito obrigado(a) pela indispensável 

participação. 
Boa leitura! 
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Sugestões de atividades 
 

1- Relate e ilustre a parte da história que mais 
gostou. 
2- Conte através de relato, desenho  o que 
aprendeu com a história. 
3- Use recorte e colagem para fazer uma 
propaganda do livro. 
4- Que outro final daria para a história. 
5- Você gostou do livro? Escreva o que gostaria de 
dizer ao autor. 
6- Faça uma brincadeira com os personagens, você 
pode desenhar a cabeça de um no corpo de outro. 
7- Se você pudesse entrar no livro, que personagem 
gostaria de ser? Desenhe-o e fale por que o 
escolheu. 
8- Escreva um bilhete para um amigo 
recomendando a leitura do livro. 
9- Reconte a história com suas próprias palavras. 
10- Crie um poema baseando-se no livro. 

Atenção: Mostre que você é educado(a), não 
danifique o livro ao copiar figuras ou realizar 
qualquer outra atividade e seja cuidadoso com este 
caderno. Confio em você!  
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ATIVIDADE 
 

Aluno (a): 
__________________________________ 
Data: 
__________________________________ 
 
Nome do livro: 
__________________________________ 
Autor(a): 
__________________________________ 
Ilustrador(a):_______________________
__________________________________ 
Editora: 
__________________________________ 
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Quem compartilhou da história: 
[   ] pai    [   ] mãe    [   ] irmãos   [   ] outros 

 

Número da atividade escolhida.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Papai, mamãe ou responsável, deixe aqui o seu 

recado. 
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________ 
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