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Apresentação

“Pensar em respostas educativas da escola é pensar em sua responsabilidade
para garantir o processo de aprendizagem para todos os alunos, respeitando-os
em suas múltiplas diferenças.” Carvalho (2002, p. 70).

Essa Proposta Pedagógica fundamenta-se em ações que promovam melhorias na comunidade
escolar, tomando como ponto de partida o contexto social e a necessidade de respeitar a diversidade
humana, a fim de garantir uma educação para todos.
Partindo da necessidade de reformulação de um processo didático que respeitasse as
individualidades dos educandos, foram realizadas reuniões coletivas e extraordinárias para coleta e
análise dos aspectos observados pelos educadores durante o desenvolvimento das ações e dos projetos
realizados. Esse momento de discussão esteve pautado na busca de soluções que minimizassem o maior
desafio: o de garantir o desenvolvimento do aluno em todos os seus aspectos, independentemente de suas
peculiaridades.

“Tudo o que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno
da escola, e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco
o destino da escola na mão, também. Tudo o que a gente puder fazer nesse
sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós
que é o de assumir este país democraticamente.” Paulo Freire

Para garantir a participação dos diferentes sujeitos na construção desse instrumento, a
comunidade e Conselho Escolar foram convidados para um diálogo a respeito da função social da escola.
Discutiu-se sobre ações viáveis que buscassem a melhoria da instituição, e a partir desse debate, foi
construído um questionário abordando os principais pontos destacados pelos integrantes. Além disso,
foram realizadas conversas com grupos de pais para diagnosticarmos alguns problemas e
consequentemente colher sugestões de possíveis soluções.
O aluno é o principal integrante desse processo e, portanto, parte imprescindível na construção
da Proposta Pedagógica. Para assegurar esse protagonismo dos estudantes, foram criados momentos
lúdicos incluindo discussões que abordavam principalmente dois pontos: como é a escola que temos hoje
e como é a escola que gostaríamos de ter. Para expor seus pensamentos, eles utilizaram diversos
instrumentos, que vão desde a linguagem oral e escrita até os desenhos.
Nessa perspectiva, apresenta-se a Proposta Pedagógica: Diversidade na Educação: um desafio da

escola atual”, com o objetivo de encontrar caminhos e estabelecer ações que colaborem efetivamente para
a organização de uma educação sem preconceitos e exclusões. A proposta é pautada pelo debate de ações
de cunho exploratório e participativo da comunidade, considerando a escola como espaço de
transformação social e individual e aborda aspectos que atendem às necessidades e aos anseios do
cotidiano escolar apresentados por meio da justificativa do trabalho proposto, dos objetivos pretendidos,
das metas almejadas e das estratégias que tornaram possíveis o sucesso desse plano. Traz ainda a forma
de avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio plano de trabalho e uma proposta de
cronograma das atividades a serem realizadas no decorrer do ano.
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I Perfil Institucional
1. Histórico da Escola

A Escola Classe 29 de Ceilândia foi inaugurada em setembro de 1978. Foi construída com o
objetivo de dar suporte educacional e atender às políticas públicas vigentes da época. Inicialmente,
atendia alunos de 1ª à 4ª série do ensino fundamental.
Com o tempo, o perfil da comunidade foi se alterando. O índice de natalidade aumentou
consideravelmente, surgindo uma grande demanda para a Educação Infantil. Diante disso, sentiu-se a
necessidade de ampliação desse segmento e a escola passou a atender crianças de 06 a 13 anos.
No ano de 1999, surge a necessidade de ampliar ainda mais o ensino, oferecendo vagas para
alunos com idade entre 4 e 5 anos, além de alterar a carga horária de quatro para cinco horas,

beneficiando inclusive os educadores, que nesta época, tiveram sua carga de coordenação ampliada. Com
essa mudança, os professores atuavam em apenas um turno podendo usar o horário contrário para
atividades de coordenação e de reforço escolar.
Em 2001 com o objetivo de atender as demandas atuais de ensino, a atenção da educação no
Distrito Federal e em especial na Escola Classe 29 se voltou para a inclusão social, surgindo a
necessidade da formação de turmas inclusivas, o que se tornou um grande desafio e ainda uma conquista
para alguns profissionais.
Após a lei nº 3.483/2004 o DF implantou o ensino fundamental de 9 anos. Em virtude disso, em
2005 a Secretaria de Educação iniciou a ampliação do ensino fundamental de oito para nove anos nas
unidades escolares de Ceilândia baseando-se nos princípios metodológicos da proposta pedagógica do
BIA.
Diante do exposto, a Escola Classe 29 organizou seu processo de alfabetização buscando uma
unidade escolar igualitária que se fortaleceu com essa ampliação.
Os alunos da escola não residem apenas nas proximidades, pois a demanda é grande e por isso
muitos moram em diversas áreas da Ceilândia como: Sol Nascente, P Norte, Setor O e em algumas
quadras mais distantes, além, das quadras EQNN 19 e 21. É uma instituição de ensino que atende alunos
do 1º período ao 5º ano, possuindo classes comuns, comum inclusivas e de integração inversa, totalizando
371 alunos, distribuídos em 20 turmas, sendo 187 no turno matutino e 184 no vespertino.
A partir de 1997 a escola passou a receber verba do GDF. Em meados de 1999 e 2000 foram
disponibilizadas as verbas do PDDE e PDAF que têm como objetivo viabilizar a realização do projeto
pedagógico, administrativo e financeiro das Instituições Educacionais.

2. Contexto Educacional

Situada na Ceilândia Norte, a EC 29 é uma escola de área urbana, cercada por moradias e
comércio variado. Na área externa existe uma quadra de esportes para a comunidade, pouco utilizada pois
fica ao lado de uma área arborizada onde algumas pessoas utilizam para o consumo de drogas muitas
vezes em plena luz do dia.
O espaço que havia atrás do muro da escola onde a comunidade costumava utilizar como
descarte de lixo, móveis velhos, entulhos e até de animais mortos foi cercada pelo pessoal da igreja o que
trouxe um enorme benefício para todos.
A comunidade escolar é composta por alunos de diferentes grupos sociais, políticos, econômicos,
étnicos, religiosos, dentre outros, no entanto, a escola vinha demonstrando grande dificuldade para

atender esta diversidade, uma vez que ainda conservava concepções e práticas pautadas em tendências
pedagógicas que acreditavam no processo de aprendizagem homogeneizado, desconsiderando as
diferenças. Para ultrapassar essas dificuldades, a escola teve que reformular suas funções tradicionais
redefinindo seu papel, assumindo assim a responsabilidade pelo desenvolvimento integral do aluno,
respeitando a alteridade dos seres. Neste contexto, coube ao educador reconhecer seu papel de mediador
de aprendizagens desprovidas de preconceito, estigma e exclusão.

3. Caracterização Física



10 salas de aula cada uma com 1 ventilador;



01 laboratório de informática com 15 computadores, todos com acesso à internet da rede
PROINFO/MEC, dividido por armários onde dispomos os livros didáticos e alguns jogos
pedagógicos, fantoches, mapas geográficos e globo;



01 cantina com depósito conjugado para o armazenamento dos gêneros alimentícios;



01 sala tripartida para a equipe de apoio (SOE, SALA DE RECURSOS e SEAA), com armários,
mesas, alguns jogos/brinquedos e materiais pedagógicos;



01 sala para servidores, para recesso entre as atividades;



01 banheiro masculino para alunos);



01 banheiro feminino para alunos);



01 banheiro masculino destinado a educação infantil;



01 banheiro feminino , destinado a educação infantil;



01 banheiro para alunos destinado a portadores de necessidades especiais



02 banheiros para os servidores;



01 sala de professores e coordenadores, com duas mesas grandes destinadas a coordenação, 01
computador, 01 televisor, cadeiras e armários;



01 copa conjugada com a sala dos professores, com geladeira, filtro, microondas, fogão e forno a gás;



01 secretaria, contendo 01 computador com acesso à internet e 01 impressora, 01 duplicador
destinado ao serviço de mecanografia.



01 sala para a direção, vice-direção e para a supervisão administrativa com 02 computadores com
acesso à internet e 01 impressora;



01 pátio coberto e 01 pátio descoberto;

O espaço que utilizávamos como depósito de materiais de limpeza, pedagógico, arquivos do
passivo e patrimônios em desuso ou obsoleto foi derrubado pois estava condenado e causando riscos. No
momento, estão empilhados na secretaria e na sala da pedagoga que estamos sem.
Possuímos o ponto de transmissão de Internet sem fio WI-FI: 01 ponto do PROINFO/MEC para
uso exclusivo do Laboratório de Informática (NTE) e recém instalada a GDF/ NET para uso da Secretaria
Escolar, Direção e Sala dos Professores.
A sala de informática funciona por meio de agendamento e escala pois utilizamos o espaço para
reforço e reagrupamento.
A escola está em reforma, onde boa parte das prioridades estão sendo atendidas como : banheiros
dos alunos do ensino fundamental, telhado, forro, pisos da sala de aula, cantina e manutenção elétrica.


DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR:
o Nome da Escola: Escola Classe 29 de Ceilândia.
o Endereço: EQNN 19/21 – Ceilândia Oeste.
o Localização: Urbana.
o Telefone: 3901-8256.
o Coordenadoria Regional de Ensino: Ceilândia.
o

Fundação: 20/09/1978

o Níveis de Ensino: 1º e 2º períodos da Educação Infantil e Ensino Fundamental de 09
anos - Séries Iniciais (1º ao 5º ano).
o Turnos de funcionamento: Matutino e vespertino
o
4. Atos de Regulação da Instituição
Consta nesta instituição ata de início de ano letivo datada em Julho de 1978, sendo que a
inauguração aconteceu em setembro do mesmo conforme placa de identificação escolar.
5. Mapeamento institucional

Atualmente, os funcionários desta instituição são formados por servidores efetivos,
temporários e terceirizados, distribuídos nas seguintes funções: professores, gestores, coordenadores,
assistente administrativo, orientador educacional, auxiliares de serviços gerais, merendeiras, secretario
escolar, porteira, vigias, monitor e educadores sociais voluntários.
De acordo com os resultados da pesquisa realizada, a grande maioria dos docentes, gosta da
atividade que exerce, demonstram compromisso e dedicação com a educação, buscando sempre

estratégias e intervenções, como atendimento individualizado, utilização de recursos visuais e
tecnológicos, jogos, brincadeiras, envolvimento dos alunos em projetos, dentre outros.
Algumas questões são apontadas como fator que dificulta a realização de um bom trabalho
como: espaço físico pequeno e limitado em quase todos os ambientes da escola, áreas adequadas para
recreação, falta de apoio familiar em relação à disciplina e acompanhamento pedagógico.
A maioria dos funcionários da escola sugere a construção de um parquinho e área para reforço
escolar.
Quanto aos auxiliares da educação, principalmente os da limpeza, estavam muito
sobrecarregados e desmotivados pela quantidade de serviços que poucos tinham que realizar. Com a
modulação da carreira assistência e consequente terceirização na área, foram remanejadas a outras
funções.
Os funcionários terceirizados também demonstram comprometimento com o trabalho que
realizam, dizem satisfeitos em trabalhar na escola.
A grande maioria dos profissionais dessa Instituição Educacional acredita que o oferecimento
de palestras motivadoras, confraternizações, podem contribuir ainda mais para a melhoria do
relacionamento interpessoal na escola.

5.1 Perfil dos Profissionais da Educação

Dos 20 professores regentes, nove são contratos temporários, as 2 coordenadoras, 2
professoras readaptadas e as gestoras possuem curso superior e ao menos uma pós-graduação. Na carreira
assistência, temos três funcionários de nível superior e as outras 6 com ensino médio completo. As
profissionais das equipes de apoio tem especialização em suas áreas de atuação e os funcionários
terceirizados concluíram o ensino médio.

5.2 Perfil dos Estudantes e da Comunidade Escolar

Conforme questionário realizado em 2018 com a comunidade escolar, alguns dados foram
coletados e analisados:


A comunidade é carente. Por volta de 150 alunos participam de algum programa social e
a renda familiar é de aproximadamente 01 salário mínimo, em média;



A maioria não possui residência própria, morando de aluguel ou em local cedido por

outros;


Ainda existem casos de pessoas não alfabetizadas na família dos educandos e muitos
ainda não concluíram o Ensino Fundamental I. Esse fator costuma comprometer o
acompanhamento escolar dos alunos;



No geral, a comunidade qualifica o ensino da escola como sendo bom, porém avalia a
estrutura física como algo que compromete a educação por não haver espaços específicos
pra determinadas atividades pedagógicas, como: biblioteca, quadra esportiva, espaço de
recreação específico, entre outros;



Uma parte dos responsáveis pelos estudantes considera a comunidade perigosa e violenta
e solicita a urgente construção de quadras para a prática de esportes e outras atividades
que atendam as crianças;



Muitos responsáveis ainda estão ausentes da vida escolar do aluno, alguns por falta de
tempo, outros por não reconhecerem a importância dessa participação e há ainda aqueles
que demonstram omissão.

Nos limites externos, a segurança demonstra vulnerabilidade pela questão da violência e do
tráfico de drogas existentes na comunidade, necessitando de constantes intervenções da segurança
pública. Diante desse problema, os educadores buscam mecanismos que mantenham os alunos na escola,
como atividades lúdicas, palestras e reforço em horário contrário.
A escola procura proporcionar momentos que possibilitem os alunos a expandirem seus
conhecimentos culturais e de diversão através de passeios, teatro, música e projetos.

5.3 Indicadores de Desempenho Escolar
a) Indicadores Internos
O número de alunos matriculados ao longo dos anos, bem como os índices de retenção
acompanharam as mudanças no sistema educacional que abrangem a inclusão de turmas de Educação
Infantil e o número crescente de matrículas de crianças ANEE, resultando em redução de número de
alunos em suas respectivas turmas.
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b) Indicadores Externos

Prova Brasil 2017- Nível de proficiência 5º ano
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II FUNÇÃO SOCIAL

A Escola Classe 29 trabalha para propiciar uma educação de excelência aos alunos, buscando
atingir o desenvolvimento integral da criança e tendo como base os seguintes princípios: respeito à
alteridade e fomento da inclusão; fortalecimento das relações interpessoais; atuação ética, justa e
solidária; responsabilidade social e ambiental e promoção contínua do bem estar social, dentre outros.
O respeito às diferenças, em suas variáveis formas, é elemento indispensável à oferta de ensino de
boa qualidade, exigindo do docente – e da comunidade escolar como um todo – a observância das
limitações iniciais do educando, bem como o seu acompanhamento constante, com conteúdos e
metodologias adaptados, a fim de se assegurar o progresso individual do aluno.
Para tanto, a atuação de todos os agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem deve ser
embasada em atitudes éticas e críticas, devendo ser garantida a justiça nas ações implementadas e
buscando a solidariedade como forma de aprimoramento e fortalecimento das relações interpessoais.
Essas relações intersubjetivas, por sua vez, essenciais que são para o sucesso da missão
objetivada, devem ser priorizadas e estimuladas a fim de se promover o bem estar social, assegurando a
todos os agentes um tratamento isonômico, sem discriminações relativas a gênero, cor, etnia, religião,
orientação sexual ou outras.

III - CONCEPÇÕES TEÓRICAS / PRINCÍPIOS ORIENTADORES DAS PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS

A prática pedagógica da Escola Classe 29 está fundamentada nos referenciais da pedagogia
histórico-crítica e da psicologia histórico-cultural concebida inicialmente pelos psicólogos russos
Vigotski, Leontiev e Luria. Esta psicologia destaca a importância do contexto sócio cultural do aluno em
seu processo de desenvolvimento, além de proporcionar a confrontação das experiências de vida com os
conhecimentos científicos adquiridos, buscando assim o desenvolvimento da aprendizagem.
A pedagogia histórico crítica considera que “o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e
intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente
pelo conjunto dos homens” (SAVIANI, 1994, p.17). Ao contrário da pedagogia histórico crítica, a
concepção do aprender a aprender diz que o mais importante seria fazer com que o aluno “aprendesse a
aprender”. Diante disso, o professor teria apenas um papel de facilitador da aprendizagem do aluno, o que
tem desvalorizado o trabalho docente e trazido consequências negativas ao processo do ensino-

aprendizagem. Neste sentido, a pedagogia histórico-crítica reacende o importante papel do professor no
processo educativo, onde ele se torna o responsável pela organização do trabalho pedagógico em sala de
aula, de forma a promover a aprendizagem dos conteúdos sistematizados.
Para a concepção histórico-cultural a escola é um lugar privilegiado, pois por meio da
socialização do saber historicamente produzido é que a aprendizagem e o desenvolvimento humano
ocorrem. Sobre a aprendizagem e o desenvolvimento Vigotski (1998) afirma que a aprendizagem
promove o desenvolvimento e que “o aprendizado orientado para níveis de desenvolvimento que já foram
atingidos é ineficaz do ponto de vista do desenvolvimento global da criança. [...] „bom aprendizado‟ é
somente aquele que se adianta ao desenvolvimento” (Vigotski, 1998, p. 116-117).
O desenvolvimento cognitivo se dá pela interação social com o meio que se constrói de fora para
dentro. Para Vygotsky, o sujeito não é apenas ativo, mas interativo, porque forma conhecimentos e se
constitui a partir de relações intra e interpessoais. É na troca com outros sujeitos e consigo próprio que se
vão internalizando conhecimentos, papéis e funções sociais, o que permite a formação de conhecimentos.
Dessa forma, a escola é o lugar onde a intervenção pedagógica intencional desencadeia o processo
ensino-aprendizagem. O educador tem o papel provocar e interferir no processo,
Os pressupostos teóricos que constam no Currículo em Movimento ressaltam que todos os
agentes envolvidos com a escola participam e formam-se no cotidiano da escola. Nesse sentido, a
Psicologia Histórico-Cultural destaca o desenvolvimento do psiquismo e das capacidades humanas
relacionadas ao processo de aprendizagem, compreendendo a educação como fenômeno de experiências
significativas organizadas didaticamente pela escola. A aprendizagem não ocorre solitariamente, mas na
relação com o outro, favorecendo a interação e a resolução de problemas. Assim a aprendizagem deixa de
ser vista como uma atividade isolada e inata, passando a ser compreendida como processo de interações
de estudantes com o mundo, com seus pares, com objetos, com a linguagem e com os professores num
ambiente favorável à humanização.
Dessa forma, tanto na psicologia histórico cultural como na pedagogia histórico crítica, o
professor como “mediador social” ocupa um papel essencial no processo de ensino-aprendizagem, onde
ele organiza seu trabalho de forma que consiga o desenvolvimento do aluno através dos “mediadores
culturais” que são apresentados como conteúdos escolares.
O aluno é um ser pensante que constrói pensamentos e modifica seu universo. Dessa forma,
precisa ser compreendido como um ser complexo que está inserido numa determinada realidade.
Confirma-se assim, a concepção de que a criança é um sujeito histórico, devendo sua Educação estar
voltada para a integralidade, de forma que todas as dimensões humanas recebam a devida atenção.
Alguns de seus princípios norteiam a prática pedagógica:

 Diversidade: vive-se em um mundo de diversidades, onde a individualidade humana deve ser
respeitada, reconhecida e aceita, uma vez que, comprovadamente os indivíduos são diferentes
uns dos outros, o que faz com que todos tenham distintas capacidades e limitações para
aprender. Neste contexto, cabe ao professor reconhecer seu papel de mediador de
aprendizagens, para todos os alunos, devendo ser esta mediação desprovida de preconceito,
estigma e exclusão. Carvalho, Araújo (1998, p.44) diz:
“[...] a escola precisa abandonar um modelo no qual se esperam alunos
homogêneos, tratando como iguais os diferentes, e incorporar uma concepção
que considere a diversidade tanto no âmbito do trabalho com os conteúdos
escolares quanto no das relações interpessoais.”


Educação Integral: busca a formação integral do aluno em seus aspectos cognitivos, afetivos,
psicomotores e sociais. Esse processo considera que a aprendizagem acontece ao longo das
experiências, por meio de práticas que visam o pleno desenvolvimento humano.

O conceito de homem que sustenta tal teoria fica muito claro para Robin:
"[...] a idéia moderna - de educação integral - nasceu do sentimento profundo de
igualdade e do direito que cada homem tem, quaisquer que sejam as
circunstâncias de seu nascimento, de desenvolver, da forma mais completa
possível, todas as faculdades físicas e intelectuais."


Transversalidade: pressupõe uma concepção de educação voltada pra a interdisciplinaridade
dos conhecimentos, levando em consideração os interesses e a situação real da comunidade
para que a aprendizagem seja de fato significativa.

Reconhecendo a importância e relevância da temática em discussão, acredita-se ser fundamental
levar o professor a refletir. Nesse sentido, Amaral (1998), ressalta que a educação precisa prestar um bom
serviço à comunidade, buscando atender as especificidades dos alunos que chegam à escola, cabendo à
educação adequar-se às necessidades dos alunos e não os alunos às necessidades e limitações da escola.
Vale destacar que não é objetivo da instituição, transformar a escola em um serviço de assistência social,
desconsiderando seu papel de promotora de novos conhecimentos necessários ao exercício de cidadania
consciente, uma vez que sua função é capacitar o aluno para ser um agente transformador da sua realidade
social. Mas, deseja-se enfatizar que o direito de emancipação humana é de todos, devendo a escola e os

seus professores, buscar alternativas diferenciadas para atingir seus diferentes grupos acadêmicos,
evitando desta forma, a exclusão e, consequentemente, a discriminação.
1- Organização curricular
A educação é uma responsabilidade social e não somente de educadores, exigindo uma
participação coletiva de todos os segmentos escolares para formar cidadãos capazes de refletir e criticar a
realidade na qual estão inseridos e exercer participação em seu meio.
A Secretaria de Estado de educação do DF, com o intuito de garantir que o currículo continue à
serviço da aprendizagem de todos os estudantes, vem nos apresentar a 2ª edição do Currículo em
Movimento do DF onde se manteve as concepções teóricas e os princípios pedagógicos da 1ª edição .
Na Escola Classe 29, a organização curricular está devidamente baseada no Currículo em
Movimento, durante a semana pedagógica e de algumas coletivas, fizemos o estudo do Currículo e
organizamos o trabalho pedagógico por bimestres para viabilizar o trabalho do docente. Optamos em
utilizar os objetivos de aprendizagem que a Secretaria de Educação apresentou como proposta, adequando
assim os conteúdos relacionados.
Na Educação Infantil, seguiremos o currículo da Secretaria sem alterações.

IV - OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E ESTRATÉGIA DE AÇÃO
1. Gestão Pedagógica e Gestão das aprendizagens e dos resultados educacionais
Dimensão

OBJETIVOS
1- Promover e incentivar o uso do Currículo em Movimento

Gestão Pedagógica

da Educação Básica das Escolas Públicas do Distrito
Federal.
2- Assegurar o funcionamento dos espaços de leitura nas salas

de aula.
3- Sistematizar, orientar e acompanhar ações pedagógicas que

estejam relacionadas ao atendimento dos ENEES.
4- Assegurar metodologias em sala de aula que estejam

fundamentadas nas diretrizes para os ciclos.
5- Elaborar e realizar projetos voltados à alfabetização dos

alunos .
Gestão das
aprendizagens e dos
resultados educacionais

6- Implementar metodologias em sala de aula que estimulem

os alunos e melhore o desempenho escolar.
7- Incentivar o desenvolvimento de estratégias para a

melhoria dos índices do IDEB.
8- Prover meios para garantir o acesso, a permanência e as

aprendizagens dos estudantes.
9- Elevar o índice de aprovação.

2. Gestão Participativa e de Gestão de Pessoas
Dimensão

OBJETIVOS
1- Estabelecer uma ligação entre a comunidade e a escola,

Gestão Participativa

buscando incentivar a comunicação entre os autores desse
processo.
2- Fortalecer o Conselho Escolar como Instrumento de

participação e transformação da escola.
3- Promover a participação de todos os segmentos da

comunidade escolar no planejamento e execução das
atividades escolares.
4- Criar oportunidades e estratégias que estimulem as relações

Gestão de Pessoas

interpessoais.
5- Promover e estimular a participação dos professores nas

formações continuadas para o desenvolvimento das
habilidades.

3. Gestão Administrativa e Financeira
Dimensão

OBJETIVOS
1- Aplicar de forma responsável e consciente os recursos

Gestão Financeira

financeiros atendendo as reais necessidades da Instituição.
2- Investir na melhoria da estrutura física da escola.
3- Dar condições materiais para a execução do trabalho

pedagógico.
4- Criar condições de acessibilidade e permanência dos alunos

Gestão Administrativa

com necessidades Educacionais Especiais.
5- Implementar ações que reduzam o número de faltas dos

alunos
6- Reduzir o índice de evasão

7- Promover momentos de avaliação e acompanhamento do

PROJETO PEDAGÓGICO.

V. Metas
PDE

Nº

METAS

2018 2019

1.6

16

Melhorar a estrutura física da escola a fim de
qualificar o atendimento.

X

X

1.18

17

Investir 30% dos recursos
materiais pedagógicos.

em

X

X

2

8

Envolver 100% dos alunos nos projetos que
motivem a participação de todos.

X

X

2.7

3

Atender 100% dos estudantes com necessidades
educacionais especiais, fazendo as devidas
adequações curriculares e estudo de caso.

X

X

6

Inserir 100% dos alunos, que necessitem de
alguma intervenção, em algum projeto da escola
para a melhoria de seu desempenho.

X

X

2.55

21

Assegurar a cada semestre, momentos
reavaliação do PP ou quando necessário.

de

X

X

5

5

Realizar o reagrupamento, projetos interventivos
e reforço escolar para assegurar a alfabetização
dos alunos até o final do 3º ano.

X

X

5.11

2

Implementar um espaço de leitura nas 20 turmas
da escola.

X

X

19.1

15

Aplicar de forma responsável e transparente o
recurso financeiro.

X

X

Nº meta

2.39
2.11
4

VI- Organização do trabalho pedagógico
1. Organização escolar: regime, tempos e espaços

financeiros

Os altos índices de reprovação apresentados pelos sistemas de ensino exigiram uma
reorganização do trabalho pedagógico que questionasse a avaliação classificatória, a busca pela
homogeneidade das turmas e principalmente a retenção como meio de exclusão.
Uma das estratégias adotadas para essa reestruturação do ensino foi a implantação dos ciclos,
que buscam regularizar o fluxo dos estudantes ao longo de sua vida escolar. Nessa organização, os
estudantes se movimentam de acordo com suas necessidades e potencialidades, podendo transferir-se de
turmas ou anos.
Os ciclos buscam respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos, numa perspectiva
de progressão continuada conforme a LDB 9394/96.
A Escola Classe 29 aderiu ao processo gradativo de implantação do ciclo.


Educação Infantil;
o 1º Período - 1 turma Integração Inversa- vespertino
1 turma Classe Comum Inclusiva - vespertino
o 2º Período –1 turma Classe Comum Inclusiva – matutino
1 turma Integração Inversa



Ensino Fundamental I
o

BLOCO I – 1º ciclo



MATUTINO
 1º ano – 1 turma, integração inversa
 2° ano – 1 turma de integração inversa
1 turma, Classe Comum
 3° ano – 2 turmas, integração inversa



VESPERTINO
 2° ano – 1 turma, Classe Comum Inclusiva
1 turma, integração inversa
 3° ano – 1 turma de integração inversa
1 turma, Classe comum Inclusiva
1 turma, Classe Comum

o BLOCO II - 2º ciclo - 4º E 5º ANOS


MATUTINO
 4° ano – 1 turma, Classe Comum
1 turma, Classe Comum Inclusiva
 5° ano – 1 turma, Classe Comum



VESPERTINO
 4° ano – 1 turma de classe comum inclusiva
 5° ano – 2 turmas, sendo 1 de integração inversa e a outra Comum Inclusiva.

Dentro do 1º ciclo, a escola busca “reestruturar o Ensino Fundamental para 09 anos, garantindo à
criança a aquisição da leitura/escrita/letramento, bem como o seu desenvolvimento integral”. Para isso, os
educadores estão constantemente revendo todos os processos relativos à reorganização do tempo e dos
espaços escolares, à reestruturação do processo de ensino-aprendizagem, à organização do currículo
escolar, à sistematização do processo de alfabetização e à orientação da ação educativa do professor.

2. Direitos Humanos, educação Inclusiva e diversidade

A organização das aprendizagens na Escola Classe 29 busca garantir o acesso ao currículo e a
operacionalização da progressão curricular generalista/específica. Cada estudante independentemente de
sua etnia, gênero, idade, deficiência, condição social ou qualquer outra situação, tem direito ao acesso,
permanência na unidade escolar e uma aprendizagem significativa. Dessa forma são realizadas estratégias
que visem a progressão das aprendizagens de cada um.

3. Projetos Interdisciplinares
•

Plenarinha
Público-alvo: Alunos da Educação Infantil e 1º ano, extensivo ao 2º e 3º ano em função da
temática do brincar.
Descrição: Espaço para reflexão sobre o brincar e resgate da cultura da infância.

•

Projeto Datas Comemorativas
Público-alvo: Todos os alunos/ Comunidade Escolar
Descrição: Planejamento das datas comemorativas, dias letivos temáticos, e semanas temáticas
constantes no Calendário Escolar.

•

Projeto Eventos
Público-alvo: Todos os alunos/Comunidade Escolar
Descrição: Planejamento dos eventos da escola: Palestras, oficinas, festas, formaturas, sarau.

•

Projeto Saída de Estudos
Público-alvo: Todos os alunos
Descrição: Planejamento das atividades extra classe que envolvem visita à museus, cinemas,
teatros, parques, e outros.

4. Projeto de Transição entre Etapas e Modalidades
Público-alvo: Alunos do 2º período da Ed Infantil, 1º e 5º anos.
Descrição: Atividades diversas para a preparação da transição entre etapas.

5. Relação escola-comunidade
A escola procura manter uma constante relação com os pais/ responsáveis e com a comunidade
onde está inserida. Para isso são realizadas diversas ações voltadas ao envolvimento da escolacomunidade: reuniões de pais, dias letivos temáticos, semana de educação para a vida, avaliações
institucionais, além das festas e palestras que são momentos de crescimento e convivência.

6.

Serviços de Apoio

Nossa escola esse ano não conta até o momento com pedagoga para a sala de EEAA, que já
estava sem psicóloga desde 2017. Então estamos contando apenas orientadora .
ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL
1- ACÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO SOE


Organizar e sistematizar o trabalho a ser realizado na Instituição Educacional.

OBJETIVO GERAL:


Diante do grande desafio que é educar, a escola teve que reformular suas funções tradicionais
redefinindo seu papel, assim assumindo a responsabilidade pelo desenvolvimento integral do
aluno, a Orientação Educacional impõe-se, não como recurso adicional para aprimoramento da
escola, mas como necessidade urgente para responder as demanda do desenvolvimento pessoal e
social do aluno.

2. AÇÕES NO ÂMBITO INSTITUCIONAL

 Conhecer a clientela e identificar a demanda escolar a ser acompanhada pelo Orientador
Educacional.
3. AÇÕES JUNTO AO CORPO DOCENTE


Integrar suas ações às do professor, como colaboração no processo de aprendizagem e no
desenvolvimento do educando.

4. AÇÕES JUNTO AO CORPO DISCENTE


Contribuir para o desenvolvimento integral do educando, ampliando suas possibilidades de
interagir no meio escolar e social, como ser autônomo, crítico e participativo.

5. AÇÕES JUNTO À FAMÍLIA


Participar do processo de integração família/escola/comunidade, realizando ações que favoreçam
o envolvimento dos pais no processo educativo.

6. AÇÕES JUNTO À REDE SOCIAL
Integrar ações do Orientador Educacional com outros profissionais da Instituição educacional e
instituições especializadas.

Cronograma

Eixo

01

Ações para
implantação do
serviço de
Orientação
Educacional

Atividades



Apresentação
do serviço de
orientação
educacional e
suas
atribuições.



Criar e manter
arquivo para
registro de
atendimento.



Apresentação
ao corpo
docente, ao
corpo discente
e aos pais as
diretrizes
norteadoras da
ação de
Orientação

F
e
v
e
r
e
i
r
o

M
a
r
ç
o

A
b
r
i
l

M
a
i
o

J
u
n
h
o

J
u
l
h
o

x

X

x

x

A
g
o
s
t
o

S
e
t
e
m
b
r
o

O
u
t
u
b
r
o

N
o
v
e
m
b
r
o

D
e
z
e
m
b
r
o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Educacional,
através do
manual do
aluno.
02

Ações no âmbito
institucional



Conhecer o
Regimento
Escolar e a
Proposta
Pedagógica da
Instituição.,
através de
estudo da
Proposta
Pedagógica.

03

Ações junto ao
corpo docente



Realizar ações
integradas com
o corpo
docente no
desenvolvimen
to de projetos
de prevenção a
violência
(Mulher e
Criança) ECA



Eu Digo NÂO
ao
BULLYING



Projeto de
“Diversidade”
(É legal ser
diferente.)



Cuidado com
a si próprio em
com o meio
ambiente



Hábitos de
Estudo

*A realização dessas
ações se dará através
de parcerias com
Programas PROERD_

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

Policia Militar
Com a criação de
projetos propostos
pela Orientação em
parceria com a direção
e equipe de
professores.
Ministério Público,
conselho tutelar ,
Centro de
Saúde,ADASA e
parceiros locais

04

Ações junto ao
corpo discente



Apresentar aos
alunos o
Serviço de
Orientação
Educacional



Atendimento
individualizad
o e coletivo
com a
intervenção e
aplicação de
projetos



Promover
atividades que
favoreça ao
aluno a
reflexão da
importância de
se ter atitudes
de cooperação,
de
sociabilidade,
de
responsabilida
de, de respeito
ás diferenças
individuais,
com vistas á
construção de
uma

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

convivência
escolar e
social.

05

Ações junto à



Trabalhando
na prevenção
de ocorrências
de
discriminação
por motivo de
convicções
filosóficas,
religiosas, ou
qualquer
preconceito de
classe social,
cor, etnia ou
diferenças
individuais,
conscientizand
o os alunos
sobre atitudes
de respeito
entre os
alunos,
professores,
pais e
comunidade. (
isso ocorrerá
através do
desenvolvimen
to do projeto
Bullying)



Trabalhamos
todos
esses
temas através
de palestras,
oficinas,
teatro, ou com
intervenções
feitas
no
coletivo
ou
individualment
e,
com
a
colaboração
dos parceiros.
x
Identificar e
trabalhar, junto



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

família

á família, as
causas que
interferem no
avanço do
processo de
ensino e
aprendizagem
do aluno.
(Atendimento aos pais
de alunos, palestras e
oficinas.)

06

Ações junto à
rede social



Orientar a
família sobre o
sistema
garantia de
direitos das
crianças e dos
adolescentes,
(ECA)
promovendo
momentos
reflexivos
visando
contribuir na
prevenção de
conflitos.



Estabelecer
parcerias com
profissionais
de outras
Instituições
para o
aprimoramento
das ações
preventivas.



Conhecer e
articular ações
com as redes
sociais
existentes na
comunidade.

x

x

x

x

X

x

x

x

x

X

Sala de Recursos:
PLANO DE AÇÃO 2019
Escola: Escola Classe 29 de Ceilândia
Objetivo Geral:
Promover ações que propiciem a inclusão dos estudantes com necessidades
educacionais especiais na instituição escolar com a participação de toda comunidade escolar.
Justificativa: A inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais se configura como o
maior desafio da educação na atualidade. Desafio de educar a todos sem qualquer distinção como garante
a Constituição Federal (1998), respeitando as individualidades e atendendo o estudante em suas
especificidades, estabelecendo novos paradigmas educacionais que combatam atitudes discriminatórias
que resultam na segregação social.
Deste modo, não basta garantir a presença física do estudante no ambiente escola, se faz necessário
garantir a sua real aprendizagem, construindo-se um ambiente propício no qual se valorize o respeito e o
acolhimento às diferenças.
É importante também oferecer estratégias de ensino aos educadores para que se sintam
seguramente orientados nas práticas pedagógicas do dia a dia, oferecendo o suporte teórico-prático
adequado.
AÇÃO DO AEE – SALA DE RECURSOS 2019
OBJETIVOS

METAS

AÇÕES

ESPECÍFICOS

AVALIAÇÃ CRONOGRA RESPONSÁV
O DAS

MA

AÇÕES

EIS E/OU
INTERLOCU
TORES

* Conhecer a legislação
que regulamenta a
Educação Inclusiva;
* Refletir sobre o
conceito de deficiência
e seus antecedentes
históricos;
* Criar espaços de
reflexão com e entre
professores,
coordenadores
pedagógicos e direção
escolar.

* Todos os
professores,
direção e
funcionários
da escola.

* Reuniões
com
professores,
direção e
demais
funcionários
da escola;

* Serão
avaliadas a
participação e
interação dos
profissionais
nas reuniões
e atividades e
* Reuniões
coletivas com a diminuição
gradual da
professores
resistência às
utilizando
folders
práticas
informativos, inclusivas
vídeos,
dinâmicas de
sensibilização
e palestras.

* Reuniões
coletivas às
quartas-feiras
mensalmente;

*Contribuir e
assessorar a gestão

Gestão
escolar e

Obter
informações

Durante todo o

Melhoria

* Professor da
sala de recursos
e convidados
(palestrantes).

*Conselho de
classe(bimestral
mente);

Gestão escolar,

escolar nas decisões
sobre a administração
dos recursos de
acessibilidade
disponibilizado pelas
políticas de
acessibilidade na
escola.

sala de
recurso

junto a gestão
sobre o
andamento e
recebimento
das verbas
pertinentes a
acessibilidade.

progressiva
ano letivo
na
transparência
e
democratizaç
ão da
administração
Participação
nas decisões dos recursos
de
sobre a
acessibilidade
definição da
lista de
e outros que
prioridade dos possam
recursos de
contribuir
acessibilidade.
significativa
Intermediar
mente na
entre os pais construção de
dos estudantes
um ambiente
NEEs e a
educacional
gestão a
para todas os
discussão
estudantes.
sobre o
destino de
recursos de
acessibilidade.

pais dos ENNEs
e sala de
recursos , SOE .

* Conhecer as
expectativas do
professor regente em
relação ao ENEE e
traçar estratégias de
intervenção e de
atendimento em sala.

*Todos os
Professores
e estudantes
com
necessidade
s
educacionai
s especiais
(com
deficiência
física
intelectual e
transtorno
do espectro
autista).

* Entrevista
com o
professor e
observação em
sala de aula.

* Professor da
sala de recursos
e professores
regentes dos
professores de
estudantes alvo
da sala de
recursos
generalista.

* Sensibilizar pais,
professores, alunos e
demais profissionais
que atuam na escola no

* Pretende
envolver
toda
comunidade

*
*
Dramatizações Participação
e reconto de
das pessoas
histórias para

*
* Fevereiro,
Envolviment março e abril
o dos
profissionais
na elaboração
e aplicação
das
estratégias
traçadas e
observação
do sucesso ou
não das
mesmas
reorientação
das mesmas,
caso seja
necessário.
* Durante todo
o ano letivo e,
de forma
especial e mais

* Professor da
sala de recursos.

acolhimento e respeito escolar,
às diferenças.
incluindo
100% dos
estudantes.

* Esclarecer quanto à
função e as atribuições
dos Serviços de Apoio
a Aprendizagem;

* Alcançar
todos os
professores
da escola,
pais e/ou
responsávei
s;

* Viabilizar dentro da Toda a
instituição escolar ,
comunidade
juntamente com o SOE escolar
,a implementação da
Semana Distrital de
Conscientização e de
Defesa da Promoção da
Educação Inclusiva

os estudantes
assistirem e se
sensibilizarem
da importância
de se respeitar
o próximo;
* Dinâmicas
em grupo.

envolvidas
intensificada no
nas atividades início do ano.
e observação
durante o dia
a dia de como
os membros
da escola
acolhem e
respeitam o
estudante
com
necessidades
especiais.

* Reuniões
coletivas entre
professores do
AEE e
professores
regentes de
todas as
turmas;

* Presença e
participação * Março
dos
professores,
pais e/ou
responsáveis
nas reuniões.

* Encontros
entre
professores do
AEE e pais de
estudantes
com
necessidades
especiais;

Mudança de
posturas
resistentes a
inclusão e aos
estudantes
com
deficiência

Planejamento
conjunto com
os professores,
levantamento
de sugestões.

Participação Fevereiro e
nas atividades março
proposta,
observandose a mudança
Conscientizaç de condutas e
ão dos
de resistência
estudantes por
as práticas
meio de
filmes, vídeos, inclusivas.
teatro e
Execução
histórias.
dentro das
Planejamento
expectativas
conjunto com
as gestoras, as do
coordenadoras planejamento
e professores com as

* Professor da
sala de recursos

Gestoras ,
coordenadoras e
equipe de apoio.

do estudo da
obra de uma
escritora e
que possui
necessidades
educacionais
especiais.

necessárias
flexibilizaçõe
s.

Encontro dos
alunos com a
escritora
convidada.

* Informar sobre as
diversas deficiências e
as principais
dificuldades de
aprendizagem
apresentadas pelos
alunos fornecendo
embasamento teórico e
orientações quanto ao
trabalho com a criança;

* Visa
atender
todos os
professores
com alunos
com
necessidade
s especiais;

* Primeiro
semestre

* Professor da
sala de recursos

* Prestar
* Todos os
esclarecimentos quanto ENEES
a enturmação do aluno
com necessidades
educacionais especiais
com base na Estratégia
de Matrícula 2019;
visando garantir o
cumprimento da
legislação a respeito da
inclusão dos alunos
especiais.

*
* Participar * Julho à
Agendamento das reuniões outubro a
dos Estudos de sobre e
dezembro.
caso omisso;
verificação
* Participação do
nas reuniões cumprimento
de definição
à estratégia
da Estratégia
de matrícula. de matrícula.

* Professor da
sala de recursos,
secretário
escolar,
pedagoga,
orientadora e
direção.

* Orientar os Pais e
demais familiares sobre
o papel e a
responsabilidade da
família, buscando
garantir a efetiva
participação dos pais
na vida escolar dos
estudantes com
necessidades
educacionais especiais.

* Reunião
com os pais;

* Professor da
sala de recursos

* Todos os
pais dos
estudantes
ENEES.

* Manter
aberto um
canal de
diálogo com o
professor
regente em
horários de
coordenação e
nas reuniões
coletivas.

*
Participação
dos
professores

*
Participação
*Interação dos da família
dos ENEES
pais nos
na vida
eventos da
escola, onde
escolar dos
seus filhos
alunos.
também terão
participação
garantida
como festa
junina, festa
da família,

* Durante todo
o ano letivo

feira cultural,
apresentações
de peças
teatrais,
música e
dança em
datas
importantes
como dia das
mães, dia dos
pais, páscoa,
natal, entre
outras;
* Rodas de
conversa para
que os pais
possam dividir
e/ou
compartilhar
experiências.
* Esclarecer os
responsáveis dos
ENEEs sobre a
legislação e os direitos
das pessoas com
deficiência.

* Todos os
pais dos
estudantes
ENEEs.

* Palestras
para os pais ou
responsáveis
com a
secretaria de
assistência
social da
Administração
Regional de
Ceilândia na
semana da luta
da pessoa com
deficiência.

*
* No segundo
Participação e semestre de
interesse dos 2018
pais.

* Professor da
sala de recursos
e assistente
social

* Propiciar aos pais ou
responsáveis momentos
de partilha sobre a
realidade em que
vivem e sobre as
expectativas em relação
aos alunos especiais;
*Estreitar os laços com
a escola oferecendo
espaço aos pais e
familiares para dialogar
e trocar experiências;

* Todos os
pais dos
estudantes
ENEEs.

* Rodas de
conversa para
que os pais
possam dividir
e/ou
compartilhar
experiências

* Presença,
* de maio a
participação e dezembro.
interesse nos
*Reuniões
encontros.
trimestrais de
formação com
os pais.

* Professor da
sala de recursos

* Desenvolver
estratégias que
favoreçam o

* Todos os * Reuniões
professores com os
professores

*
Participação

* Professor da
sala de recursos

* Dinâmicas
de grupo.

* de março a
dezembro.

dos ENEEs.
comprometimento e
envolvimento dos
professores no
processo de
acompanhamento/inter
venção aos ENEEs.

dos ENEES;
* Oficinas
para
confeccionar
materiais que
atendam
melhor as
necessidades
dos
estudantes;

dos
professores,
inclusive na
confecção
dos materiais
sugeridos.

* Conselhos
de classe;
* Confecção
do portfólio
para
acompanhar o
desenvolvime
nto do aluno e
manter a
família
informada do
trabalho
realizado;
* Observação
da sala de
recursos nas
salas de aula
para poder dar
melhor
suporte ao
professor
regente.

* Garantir a
participação dos
ENEEs nos projetos e
eventos promovidos na
escola.

* Todos os
Professores
e estudantes
ENEEs

* Orientação
quanto à
importância da
participação
dos estudantes
com
necessidades
educacionais
especiais em
todos os
eventos da
escola, como
nas danças,
peças teatrais,
musicais, entre

* Observar a
efetiva
participação
dos
estudantes
com
necessidades
educacionais
especiais nas
diversas
apresentações
que ocorrem

* Durante as
* Professor da
sala de recursos.
atividades
festivas, cívicas
e demais
eventos que
envolvam
apresentações
dos estudantes;

* Durante todo
o ano letivo

na escola.
outras
atividades que
ocorrem em
diversos
momentos do
ano, como
festa junina,
festa das
mães, entre
outros.
* Sugerir mudanças de * Todos os
conduta nos
funcionários
educadores e demais
da escola.
funcionários da
instituição quanto ao
trato com o ENEE
adotando uma postura
positiva à inclusão.

*Conversas
individuais
com os
professores ou
outro
profissional da
escola a fim
de sugerir
mudanças ou
melhoras na
forma de
interagir com
o estudando
ENEE;
*Por meio de
palestras,
dinâmicas,
vídeos,
músicas,
apresentações
teatrais e
recontos de
histórias.

* Orientar as ações dos
professores,
educadores sociais,
monitores e de outros
profissionais da
educação para o
planejamento de
intervenções
educacionais
adequadas à situação
escolar do aluno.

* Todos os
professores
dos
estudantes
com
necessidade
s
educacionai
s especiais,
assim como
os
monitores,
os
educadores
sociais e

*Intervenção
pedagógica de
acordo com as
necessidades
educacionais
dos
estudantes,
sugerindo ao
professor
trabalhar com
jogos
adequados a
cada nível;
*Orientação
por meio de
conversas

*Observação
da
diminuição
gradativa na
resistência às
práticas
inclusivas e
na melhoria
do
relacionamen
to entre
profissionais
da escola e
ENEES no
cotidiano
escolar.

* Durante todo
o ano, no
momento
necessário;

* Professor das
salas de
recursos

* Em Setembro,
nas Atividades
de
conscientização
referentes à
Semana da
Inclusão;

* Observação * Durante todo
da mudança o ano letivo;
de postura de
resistência à
inclusão e aos
ENEEs.

* Professor da
sala de recursos

demais
profissionai
s
diretamente
ligados ao
processo de
ensino
aprendizage
m destes
estudantes.

individuais a
respeito do
auxílio que
alguns
estudantes
precisam em
relação a
funções
práticas como
ir ao banheiro,
beber água,
lavar as mãos,
lanchar, sair e
sentar na
cadeira de
rodas, além de
funções como
troca de
fraldas;

* Conversa
individual
com os
profissionais
acerca da
ajuda que deve
dar ao ENEE
em relação sua
locomoção por
toda a escola e
como
supervisionálo e
acompanhá-lo
nos momentos
de recreação e
passeios
escolares.
* Fazer refletir sobre as * Todos
bases do currículo
Professores
através da perspectiva dos
da educação inclusiva.
estudantes
com
necessidade
s
educacionai
s especiais

*Reuniões
coletivas para
que o
currículo e
possa ser
vivenciado
pelo ENEE
com suas
devidas
adequações;
* Orientação
ao professor

* Por meio
dos
questionamen
tos, sugestões
e opiniões do
professor da
classe regular
onde o ENEE
estuda e por
meio de

* Reuniões
coletivas às
quartas-feiras:
* Durante todo
o ano letivo

* Professor da
sala de recursos

na elaboração observações.
de atividades e
da adequação
curricular;
* Planejar e realizar
atendimentos aos
alunos com ENEEs;

* Todos os
estudantes
com
necessidade
s
* Vivenciar junto com educacionai
s especiais
o estudante ENEE
atendimentos que
visem seu pleno
desenvolvimento, de
acordo com o plano
individual do estudante
e atendendo as
orientações
pedagógicas da
Educação Especial
elaborado pela SEEDF.

* Intervenções * Observação
pedagógicas
do
individuais e desenvolvime
em grupo:
nto dos
1.atendimento estudantes
s com jogos
adequados a
cada nível,
como quebracabeças, jogos
da memória,
de encaixe,
ábaco, bingos,
caça-palavras,
entre outros;
2.atendimento
com música:
desenvolver a
sensibilidade
auditiva,
corporal e
afetiva,
conceitos
musicais,
podendo usar
aparelhos de
som, cds, dvs
e
instrumentos
musicais.
3. Contos de
fadas e fábulas
(oralidade,
expressão
corporal,
interpretação
por meio de
jogos,
atividades
lúdicas e
dramatização.
)
4.Xadrez:
concentração e

*Durante todo o * Professor da
sala de recursos
ano letivo, às
segundas, terças
e quintas-feiras.

superação,
5. Uso de
novas
tecnologias
adaptadas às
necessidades
de cada
estudantes,
como uso de
jogos
computadoriza
dos, tablets e
aparelhos de
som.
6.
Atendimento
de acordo com
necessidades
apontadas pelo
professor
regente,
buscando
novas formas
e estratégias
do estudante
adquirir a
habilidade
planejada.

* Oferecer suporte
pedagógico

* Por meio do * Bimestral
diálogo com
o professor e
da
* Elaboração observação
de material
das vivencias
sobre o
e do
trabalho com desenvolvime
crianças
nto do
especiais e
estudante
outras
informações
pertinentes.

* Todos os * Reuniões
Professores bimestrais
(conselho de
classe)

*Orientar
quanto a
confecção do
Portfólio
(Material
trabalhado

* Professor da
sala de recursos

pelo professor
regente com o
aluno no
decorrer do
bimestre de
acordo com a
adequação
curricular )
* Orientar e
supervisionar o
trabalho dos monitores
e educadores sociais
dos alunos especiais e
elaborar o cronograma
de atendimento.

* Todos os
monitores e
/ ou
educadores
sociais

* Reunião
com os
monitores e
educadores
sociais.

* Observação 1º bimestre
( cronograma)

* Professor da
sala de recursos

Todo ano letivo
( orientações)

* Produção de
cronograma e
do plano de
ação para que
atendam
melhor aos
estudantes;

* Orientar o professor * Todos
regente quanto à
Professores
elaboração e aplicação dos
da adequação.
estudantes
ENNES

* Orientação
ao professor
regente
individualmen
te;
* Orientar e
Assessorar o
professor na
elaboração da
Adequação
curricular;

* Observação
da
implementaçã
o das
orientações e
reavaliação
caso haja
necessidade.

* No horário de * Professor da
coordenação do sala de recursos
professor
regente às terças
e quintas-feiras;

* Encontros
bimestrais

* Fazer
encontros para
que o
professor
possa eliminar
dúvidas e ter
maiores
esclarecimento
s sobre a
adequação
curricular.
* Elaborar documentos
e Relatório de
Avaliação e
Intervenção
Educacional
apresentando a

*Estar
presente na
maioria dos
encontros,
justificando

* Observação *Participação * Diariamente e
as
significativa com reuniões
necessidades nas reuniões. específicas às
da escola, dos
sextas -feiras
seus
profissionais e

*coordenadores
regionais
intermediários;
* Palestrantes.

conclusão de cada caso
e indicando as
possibilidades de
atuação pedagógica no
âmbito da Secretaria de
Estado de Educação do
Distrito Federal.

a ausência,
quando for
necessária,
com a
gestão da
escola.

dos ENEES e
buscar
informações
que possam
fazer a
inclusão ser
realidade de
nossa escola;

*Sala de
recursos

* realização de
pesquisas,
estudos e
buscar novas
experiências
para formular
e reformular
objetivos e
estratégias na
educação
especial;
* Participação
em reuniões
setorizadas e
intermediárias
buscando
envolvimento,
interação e
atualização em
todas as áreas
do trabalho
com educação
especial.
* Elaborar o Plano de
ação anual, Plano
individual do ENEE,
Diário de classe e
demais documentos
pertinentes ao trabalho
da sala de recursos.

*Preenchim
ento dos
documentos
nos prazos
previstos.

* Observação
das
necessidades
da escola, dos
seus
profissionais e
dos ENEES e
buscar
informações
que possam
fazer a
inclusão ser
realidade de
nossa escola;
* Elaboração e
finalização de
todos os
planos de
atendimento

* Observação * Diariamente
e evolução
positiva do
trabalho.

* Professor da
sala de recursos

dos estudantes
da sala de
recursos
(Plano AEE),
preenchimento
do diário de
classe, plano
de ação

* Participar de
encontro de formação e
reuniões organizadas
pelas coordenações
intermediárias e
setorizadas.

*Estar
presente na
maioria dos
encontros,
justificando
a ausência,
quando for
necessária,
com a
gestão da
escola.

* Participando
das reuniões
setorizadas e
intermediárias
nos horários e
locais pré
determinados;
buscando
envolvimento,
interação e
atualização em
todas as áreas
do trabalho
com educação
especial.

* Observação Às sextas -feiras
e devolutivas em local a
definir
à
coordenação
do ensino
especial por
meio dos
documentos
solicitados
por esta.

*
Coordenadores
regionais
intermediários

7. Atuação dos/as educadores/as sociais voluntários/as, jovens candangos, educadores/as
comunitários/as, monitores/as, entre outros.

Os alunos com necessidades educacionais especiais que precisam de cuidados pontuais,
contam com apoio de educadores sociais voluntários, cujas atribuições estão definidas na PORTARIA Nº
48, DE 01 DE MARÇO DE 2016, que institui o Programa Educador Social Voluntário, no âmbito da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com as seguintes finalidades:
I - Dar suporte às atividades de Educação Integral nas Unidades Escolares.
II - Dar suporte ao Atendimento Educacional Especializado nas Unidades Escolares comuns
da Educação Básica e nos Centros de Ensino Especial.
Art. 4º O ESV, que for dar suporte ao Atendimento Educacional Especializado, receberá
capacitação do (a) Profissional da Sala de Recursos da unidade escolar, e, após, executará, sob orientação
e supervisão desse profissional, atividades de acompanhamento, higiene pessoal e incentivo de
estudantes, bem como de outras atividades voltadas para a área de Educação Especial, quais sejam:

I - Auxiliar os (as) estudantes nos horários das refeições, no uso do banheiro, na escovação
dentária, no banho e troca de fraldas, na hora de se vestirem e se calçarem, no momento do parque, em
atividades no pátio escolar, na educação física, em passeios, ou seja, deverão estar presentes nas
atividades diárias, autônomas e sociais que os (as) estudantes com deficiência realizarão dentro e, quando
necessário, fora do espaço escolar;
II - Realizar, sob a supervisão do professor, o controle da baba e de postura do (a) estudante,
como ajudá-lo (lá) no sentar-se/levantar-se na/da cadeira de rodas, carteira escolar, colchonete, vaso
sanitário, brinquedos no parque;
III - Acompanhar e auxiliar o (a) estudante cadeirante, para todos os espaços escolares a que
ele necessitar ir, como também, em outros, fora do ambiente escolar;
IV - Auxiliar na organização dos materiais pedagógicos;
V - Informar ao (a) professor (a), para registro, as observações relevantes relacionadas ao (à)
estudante;
VI - Acompanhar e auxiliar o (a) estudante durante as atividades pedagógicas para aquisição
de condutas adaptativas em sala de aula e extraclasse de acordo com as orientações do (a) professor (a);
VII - Apoiar o (a) estudante que apresente momentos de descontrole comportamental,
observando os sinais de angústia e ansiedade prévios, conhecendo as condições que, potencialmente, o
desestruturam, buscando prevenir crises, intervir o quanto antes e acompanhar o (a) estudante com
alteração no comportamento adaptativo a outros espaços e atividades pedagógicas, sob orientação do
professor, da equipe escolar e/ou dos serviços de apoio;
VIII - Estimular/favorecer a comunicação e a interação social do (a) estudante com seus
(suas) colegas e demais pessoas;
IX - Executar outras ações similares que se fizerem necessárias com o mesmo grau de
complexidade e responsabilidade

VII - PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINOAPRENDIZAGEM
A organização escolar em ciclos exigiu da escola uma mudança no processo de avaliação, uma vez
que o trabalho realizado anteriormente pautava-se na avaliação classificatória e fragmentada, além de
contribuir para a não democratização do saber. A partir disso, surge a necessidade de uma avaliação que
promova democraticamente o avanço a partir de análises realizadas durante as ações pedagógicas.
Através dela, os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho
conjunto do professor e dos alunos são comparados com os objetivos propostos, a
fim de constatar progressos, dificuldades, e reorientar o trabalho para as
correções necessárias. (LIBÂNEO, 1994, p. 195).

Na tentativa de valorizar as aprendizagens dos alunos, a Escola Classe 29 busca um processo
educativo ininterrupto, baseado na progressão continuada. Esse recurso possibilita o avanço contínuo dos
estudantes contribuindo para a formação de sujeitos autônomos, além de valorizar todo o trabalho já
realizado pelo aluno. Essas práticas tendem a minimizar a evasão e o fracasso escolar. Para Libâneo:
A avaliação é uma tarefa complexa que não se resume a realização de provas e
atribuição de notas. A mensuração apenas proporciona dados que devem ser
submetidos a uma apreciação qualitativa. A avaliação, assim, cumpre funções
pedagógico-didáticas, de diagnostico e de controle em relação as quais se
recorrem a instrumentos de verificação do rendimento escolar.

1. Prática avaliativa: procedimentos, instrumentos e critérios de aprovação.

Cada etapa possui um processo de avaliação que lhe é peculiar, pelo fato de possuírem sujeitos em
desenvolvimentos muito distintos:


Educação Infantil: a avaliação ocorre com a observação diária por meio de registros
diversos, fichas, atividades, relatórios e portfólios. A partir desses materiais, são realizadas
análises, reflexões, além de novas propostas de trabalho que deverão provocar maior
desenvolvimento do aluno. Durante esse processo, o dia a dia da criança no convívio com o
outro deve ser cuidadosamente notado, dessa forma dar-se-á uma avaliação informal, onde
poderão ser observadas aprendizagens e progressos. É importante salientar que nesta etapa, o
professor deve sistematizar registros e planejamentos que acompanhem todas as observações
feitas durante o percurso realizado pelo aluno.



Ensino Fundamental I - BIA: neste segmento a avaliação está assentada na progressão
continuada, portanto, todos os avanços do estudante serão considerados e estudados
minuciosamente para que novas estratégias sejam elaboradas e realizadas. Neste processo, o
professor registra as intervenções realizadas por ele, bem como as informações referentes às
aprendizagens construídas e aquelas que ainda precisam ser alcançadas pelo aluno. Para
sistematizar este registro, o educador possui documentos para a descrição do desempenho do
estudante: o Registro de Avaliação – RAV – e o Registro do Conselho de Classe.



Ensino Fundamental I – 4º e 5º: O ano de 2018 foi o segundo ano que trabalhamos com a
inclusão do segundo bloco (4º e 5º ano) na progressão continuada. Percebemos que alguns
pais e alunos ainda precisam se conscientizar da importância e do compromisso com a escola.
Pois frequentemente, o ciclo traz numa mesma turma, níveis extremamente diferentes,
exigindo do professor intervenções muito específicas para vários grupos de alunos, o que
torna o trabalho em diversos momentos bem difícil, além da falta de apoio dos responsáveis,
que por vezes não realizam exames, ou não participam da vida escolar dos filhos. O registro
nessa etapa também será feito por meio dos documentos para a descrição do desempenho do
estudante: o Registro de Avaliação – RAV – e o Registro do Conselho de Classe.

Nessa perspectiva, faz-se necessário um acompanhamento pedagógico sistemático que esteja
baseado em quatro etapas: diagnóstico, registro, análise e intervenções. Sendo assim, todo o processo de
avaliação da Escola Classe 29 busca um processo ininterrupto de aprendizagem, no qual as ações
realizadas pelos alunos são cuidadosamente analisadas nos Conselhos de Classe ao final de cada bimestre.
Além disso, são realizadas reuniões de pais para uma abordagem mais profunda do desenvolvimento do
educando.
2. Recuperação Continuada
No início do ano, são realizadas avaliações diagnósticas para identificar as habilidades e
competências já adquiridas e a partir disso, realiza-se o reagrupamento dos alunos, como especificado nas
intervenções a seguir:

Reagrupamentos: ao considerar uma educação que prevê a formação mais integral do sujeito,
tem-se a necessidade de realizar projetos interventivos que considerem a diversidade existente na escola
atual. Surge assim, o trabalho com reagrupamentos que favorece o processo de desenvolvimento
cognitivo do aluno, permitindo avanços nas diversas áreas da aprendizagem.
As estratégias pedagógicas adotadas pela escola envolvem três principais intervenções
discriminadas abaixo:

I.

Reagrupamento intraclasse – a partir de atividades avaliativas realizadas em sala, o professor
divide seus alunos em grupos que apresentem limitações semelhantes e aplica atividades que
atendam as especificidades de cada grupo, promovendo o avanço dos estudantes.

II.

Reagrupamento interclasse – após a realização de um diagnostico inicial para detectar a
heterogeneidade dos educandos, os professores reagrupam os alunos de diferentes turmas e idades,
de forma que os grupos tenham alunos com necessidades similares e promovam ações voltadas
para as reais possibilidades de avanços.

III.

Projeto interventivo – a principal meta desse projeto é atender aqueles que demonstram
necessidades específicas que comprometem o avanço diário de suas aprendizagens. A intervenção
é realizada de forma individualizada, ou em grupos bem pequenos, com no máximo 5 alunos,
utilizando métodos, estratégias e ações que consigam ajudar no progresso da criança.

Como já citado nesse PP, as intervenções são meios usados pela escola para viabilizar essa
progressão continuada. Nesse sentido, levam-se em conta as necessidades e potencialidades dos alunos,
além de possibilitar a interação dos estudantes com diferentes colegas e professores.

3.

Conselho de Classe
Outro mecanismo usado pela Instituição é o Conselho de Classe, que conta com a participação da

Direção, dos coordenadores, dos professores, orientadora e professora da sala de recursos. Seu principal
objetivo é analisar as necessidades, os avanços, as estratégias adotadas e as intervenções realizadas. A
partir dessa análise, novas ações pedagógicas são planejadas. O Conselho de Classe acontece ao final de
cada bimestre e são registrados em ata.

VIII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO

No início de cada ano letivo, é realizada através de um questionário, uma avaliação institucional
com toda a equipe e com a comunidade escolar para analisarmos o trabalho realizado no ano anterior e o
que poderá ser incluído e alterado para o ano letivo que se inicia. As críticas e sugestões são coletadas e
de posse dessas informações são apresentadas novas propostas para o grupo.
Além dessa avaliação institucional, haverá no início do segundo semestre, o Planejamento

Pedagógico que contará também com todos os segmentos da comunidade escolar. Nesse planejamento, é
realizado novo questionário e debates onde são criadas oportunidades para novas sugestões e possíveis
mudanças no Plano inicial.
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APÊNDICES
APÊNDICE I
]
CURRÍCULO EM MOVIMENTO
CONTEÚDOS
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA
Oralidade
• Diversos falares regionais – diferenças e semelhanças de sentidos de palavras e expressões
ligadas a aspectos culturais;
• Relatos orais de acontecimentos do cotidiano;
• Entrevistas, relatos de curiosidades e reportagens;
• Descrição oral (sala de aula, pessoas, imagens etc.);
• Recados orais;
• 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;
• Escuta, leitura, reconto oral: cantiga de roda, música com movimento, parlenda, travalíngua, lengalenga, adivinhações, piada, quadrinhas, poemas, contos de fadas e lendas,
contação de histórias;
• Entrevistas, relatos de curiosidades e reportagens.

Leitura e escuta
• Texto: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal (escrita e imagem),
concretizados em diversos gêneros, em diferentes suportes;
• Nome próprio e de colegas: leitura e escuta;
• Leitura e escuta de listas diversas de acordo com alguns critérios: ordem alfabética,
contexto semântico, entre outros;
• Rótulos, embalagens, logomarcas e slogans: leitura apoiada em imagens e em textos
(quantidade, forma, disposição gráfica, prováveis interlocutores);
• Leitura, declamação, brincadeiras e produção;
• Leitura, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor ou já com certa
autonomia: agendas, avisos, calendários, bilhetes, convites, receitas, instruções de montagem,
notícias, anúncios, dentre outros gêneros usados no cotidiano, de acordo com o contexto de
uso, sua forma e finalidade;
• Níveis de compreensão da leitura: objetiva, inferencial e avaliativa;
• Reconto de histórias por meio da oralidade, escrita e desenho;
• Poema (versos e estrofes) e textos em prosa – diferenças entre as estruturas;
• Ilustração (desenhos) de poemas, músicas, contos de fadas, como forma de interpretação do
tema abordado;
• Criação de histórias por meio de desenhos;
• Escuta e manuseio de livros e obras infantis;
• Enunciados de tarefas escolares, curiosidades, pequenos relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de dicionários infantis
• Cantiga de roda, parlenda, trava-língua, lengalenga, adivinhação, piada, quadrinhas, poema;
• Relação imagem-texto: leitura de narrativas somente com imagens;

• Estudo de personagens clássicos da literatura brasileira: diferença da obra literária, de
adaptações feitas pela criança;
• Literatura e cinema: diferença entre o filme e o livro, realçando a autoria;
• Jornal, campanhas e anúncios publicitários, cartazes de conscientização, notícias, folhetos,
textos digitais, Escrita/produção de texto • Escrita do nome próprio e de colegas;
• Noção de espaço movimento e direção em produções escritas;
• Escrita de listas diversas de acordo com alguns critérios: ordem alfabética, contexto
semântico;
• Produção textual por meio de diversos gêneros, preferencialmente em situações reais de
uso;
• Produção oral e escrita de gêneros que apresentam a narrativa em sua organização interna:
contos infantis, lendas, fábulas
• Elementos que compõem a narrativa (presente em diversos gêneros): personagens (quem?),
lugar/espaço (onde?) e ações (o quê?);
• Manuseio de suportes textuais: livros, revistas, jornal, gibi, folhetos, folder, encartes,
cartazes, cartão, panfletos;
• Exploração estética (ritmo, rima, estrofe e silhueta) de gêneros da tradição oral: parlendas,
cantigas, música popular, outros;
• Elementos que compõem a estrutura e a escrita de diversos gêneros e seu contexto de
produção (características composicionais, autor, interlocutor, situação de interação,
finalidade, suporte, circulação) Análise linguística/semiótica;
• Símbolos: identificação e diferenciação (letras, números, figuras etc.);
• Alfabeto: topologia de letras, tipos de letras (maiúsculo e minúsculo), ordem alfabética,
identificação de consoantes e vogais;
• Letras iniciais de palavras significativas – percepção do som;
• Relação de letras, palavras e imagens;
• Análise de palavras significativas quanto a número de letras, sílabas orais, letras inicial e
final;
• Estruturas silábicas: CV, VC, CCV, CVC, CVV, V, CCVCC, CVCC e outras;
• Classificação de palavras que começam e terminam com a mesma letra;
• Exploração de sons iniciais (aliteração) ou finais (rimas) das palavras;
• Segmentação (divisão) oral da palavra em sílabas;
• Identificação do som da sílaba na palavra;
• Relação entre grafema (letra) e fonema (som) - na leitura e escrita de palavras e textos;
• Correspondências regulares diretas entre letras e fonemas: P, B, T, D, F, V;
• Oposição surda/sonora (diferenças sonoras) entre: p/b; t/d; f/v;
• Palavras novas a partir de outras, trocando letras e sílabas (PATO/MATO, GADO/DADO);
• Utilização da estrutura silábica CV para ler e escrever palavras e pequenos textos;
• Adjetivação oral (atribuição de qualidade/característica s) de objetos enfatizando formas,
cores e função por meio de jogos e brincadeiras;
• Verbos - apenas para perceber e nomear ações realizadas no dia a dia: correr, caminhar,
levantar, pular, comer, escovar, escrever, espreguiçar, outros;
• Vocabulário - ampliação a partir da compreensão de significados no contextualizados.
LINGUAGENS – ARTE: ARTES VISUAIS
• Desenho, pintura, colagem, escultura, modelagem e construções a partir de vivências
relacionadas às questões ambientais;
• Cores e formas presentes na fauna e na flora do Cerrado; elementos encontrados na
natureza
• Técnicas artísticas com variados instrumentos e materiais (pincéis, lápis, giz de cera,
papéis, tintas e argila);

• Espaços naturais, como áreas verdes, parques ecológicos, urbanos e de múltiplas funções;
• Exposições, galerias, oficinas, ateliês e outros;
• Monumentos/pontos turísticos do Distrito Federal;
• Elementos da linguagem visual: cores, linhas, ponto, formas e textura;
• Composição de imagens em suportes de tamanhos, formas e texturas variados;
• Composição de imagens utilizando fotografia por meio de softwares;
• Manifestações populares retratadas em diferentes imagens• Desenho, pintura, colagem,
modelagem e construção a partir de temas, contextos, objetos e imagens.
LINGUAGENS – ARTE: TEATRO
• Espaços de informação e de comunicação artística presente na cultura: teatros, salas de
apresentação ;
• Espetáculos cênicos: teatro em espaços convencionais e de rua;
• Conto e reconto de histórias: jogos dramáticos e teatrais; improvisação teatral e
representações corporais;
• Palco, platéia, figurino, maquiagem e sonoplastia;
• Variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, diversidade de personagens e
narrativas;
• Narrativas de textos infantis, de espetáculos teatrais, histórias em quadrinhos, filmes,
propagandas, desenhos animados e programas infantis de TV;
• Histórias dramatizadas e repertório ficcional;
• Texto dramático e elementos do espetáculo (personagem, cena, texto, iluminação e
sonoplastia);
• Movimentos socioculturais (frevo maracatu, quadrilha, samba, capoeira) e outros do
contexto;
• Máscaras com referências indígenas, africanas japonesas, gregas, indianas e outras.
LINGUAGENS – ARTE: DANÇA
Contextos e Práticas
• Brincadeiras, jogos rítmicos, brinquedos cantados e canções do repertório da criança e de
seus pares;
• Espaços culturais da comunidade local.
Elementos da Linguagem
• Partes do corpo: cabeça, braços, pernas, tronco. Forma corporal;
• Ações corporais: caminhar, correr, saltar, girar, pausar;
• Níveis do espaço (alto e baixo) e direções básicas (frente, trás, lado);
• Deslocamento: retas, curvas, círculos, ziguezague e formas geométricas;
• Movimento com tempo rápido, lento, pausado.
Processos de Criação
• Improvisação livre com movimentos espontâneos;
• Improvisação a partir das características da água, terra, fogo e ar;
• Imaginário infantil (sonhos, fantasias, desenhos, relatos, histórias, narrativas, outros);
• Registros pessoais da experiência vivenciada (conversas, desenhos, textos) Contextos e
Práticas;
• Dança Cênica na Idade Moderna (séculos XV a XVIII);
• Danças de diferentes matrizes culturais presentes nas regiões Sul e Sudeste brasileiras.
Exemplo: Chula, Pezinho, Chimarrita, Congadas, Jongo e Caboclinhos;
• Aspectos corporais: percepção da diferença entre os corpos. Locais onde a dança acontece:
na sala, no pátio, na praça ou no palco. Aspectos cênicos: figurino e adereços, maquiagem,
cenário, objetos cênicos e iluminação;
• Apreciação de produções artísticas de diferentes linguagens: teatral, musical, visual,

circense, audiovisual. Sensibilização estética.
• Qualidades da fluência em diversas manifestações de dança como balé clássico, danças
urbanas, danças de salão, entre outras;
• Espaço pessoal, espaço interpessoal, espaço grupal. Projeção espacial: foco único e
multifocal (espaço indireto);
• Percepções rítmicas com ou sem estímulo sonoro. Percepção de fontes sonoras: corpo,
instrumentos musicais e meio ambiente. Ritmo interno, individual e coletivo;
• Dinâmicas de interação e jogos corporais de dança em grupo;
• Anatomia: ossos e articulações.
Processos de Criação
• Contato-improvisação. Danças de salão (forró, samba de gafieira, zouk brasileiro, entre
outros);
• Dança-teatro, dança-tecnologia, contato-improvisação etc;
• Espaços tradicionais de encenação (palco italiano, teatro de arena, semiarena), espaços não
tradicionais (ruas, parques, praças etc.);
• Etapas da criação e encenação em dança: escolha de tema, exploração de movimentos,
seleção de movimentos, construção de células ou frases de movimento, definição de estrutura
sequencial das cenas, ensaio, definição do espaço de encenação.
LINGUAGENS – ARTE: MÚSICA
• Gêneros e estilos musicais (cantigas de roda, marchinhas, canções indígenas, cirandas,
parlendas, canções afrobrasileiras, música popular brasileira – MPB e de massa, jingles,
trilhas sonoras, música instrumental);
• Manifestações tradicionais (folias de reis, folguedos, congadas, cavalhadas, dentre outras);
• Percussão corporal: estalo, passos, palmas, assovio, voz (onomatopeias, vocalizações);
• Instrumentos musicais: convencionais ou alternativos;
• Materiais da natureza (madeira, pedras, sementes, galhos, folhas, outros), sons dos bichos;
• Objetos (canos de PVC, barbante, jornal, copos, conduítes, elásticos, cones de plástico,
entre outros);
• Canto individual, coletivo, canto coral, duplas, trios com e sem acompanhamento
(acapella);
• Ritmo o pulsação (percepção do tempo forte da música e da palavra) o
lento/moderado/rápido;
• Intensidade o forte/médio/fraco;
• Altura o agudo/médio/grave.
• Brinquedos cantados e jogos folclóricos como: ciranda, canções folclóricas, indígenas,
africanas, asiáticas, ocidentais, orientais, sobre bichos e marchinhas carnavalescas;
• Jogos de Bingo sonoro intercalados com silêncio e som, brincadeira de estátua, dança das
cadeiras, dentre outras;
• Improvisações em rodas de percussão corporal, rodas de cantos coletivos e individuais;
• Pulsação da música (percepção do tempo forte da música e da palavra);
• Variações rítmicas com os instrumentos;
• Representação gráfica de sons, partituras alternativas, ilustrações sonoras de cantigas,
canções e brinquedos cantados, músicas instrumentais, dentre outros;
• Montagem de espetáculos e apresentações: figurino, sonoplastia, cenário, coreografia;
• Multimídia, animações, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, Wii
Music, softwares etc.
LINGUAGENS – EDUCAÇÃO FÍSICA
Brincadeiras e Jogos
• Brincadeiras e jogos que possibilitem a combinação de habilidades estabilizadoras (rotar,
desviar, equilibrar e apoiar), locomotoras (correr, saltar, saltitar, galopar e pular),

manipulativas (chutar, arremessar, apanhar, interceptar e driblar);
• Movimentos que exigem diferentes habilidades perceptivo motoras (coordenação,
lateralidade, equilíbrio e organização espaço temporal);
• Brincadeiras e jogos populares (amarelinha, elástico, pula-corda, brincadeiras de pique
etc.);
• Circuitos psicomotores; jogos simbólicos; jogos com regras simples;
• Brinquedos e jogos com materiais alternativos (sucatas, reutilizados e recicláveis);
• Jogos de tabuleiro (dominó, damas, xadrez etc.);
Danças e atividades rítmicas e expressivas
• Danças populares regionais; brincadeiras cantadas; jogos de expressão corporal.
Conhecimento sobre o corpo
• O conhecimento sobre o corpo por meio de atividades lúdicas, desenhos, pinturas, espelho,
argila e desenho animado.

1º ANO
MATEMÁTICA
Brincadeiras e Jogos
Números
• Funções do número: o Indicador de quantidade o Indicador de posição o Código o Medidas
de grandezas;
• Registro, leitura, contagem, ordenação, comparação e escrita numérica de quantidades até
99;
• Relação de ordem entre números naturais até 99 (antecessor, sucessor, maior que, menor
que);
• Quantificação de eventos: número de estudantes presentes, número de jogadas, ou coleções
fazendo estimativas, contagem um a um, pareamento ou outros grupos e comparação;
• Correspondência biunívoca;
• Sequência oral numérica
• Zoneamento;
• Conservação de quantidade;
• Relação entre: quantidade e quantidade; quantidade e símbolo; símbolo e quantidade;
• que a centena (2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 10 em 10);
• Construção de fatos básicos da adição;
• Adição (ações de juntar e acrescentar quantidades)
• Resolução de situações-problema com adição;
• Subtração (ações de retirar, comparar e completar quantidades);
• Resolução de situações-problema com subtração;
• Utilização do corpo para operar e medir
• Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da subtração (juntar, acrescentar,
retirar, comparar e completar) Agrupamentos (agrupamento de 10 – unidade para dezena);
• Uso da reta numérica;
• Valor posicional do algarismo;
• Composição e decomposição de números naturais;
• Agrupamentos e desagrupamentos de quantidades menores;
• Multiplicação (ações de agrupar parcelas iguais e combinações);
• Divisão (ideias de repartir a coleção em partes iguais e determinação de quantas vezes uma
quantidade cabe em outra);
• Registros pictóricos orais ou escritos de experiências vivenciadas a partir de
situaçõesproblema envolvendo adição (ideias de juntar e acrescentar), subtração (ideias de
retirar, comparar e completar), multiplicação (ações de agrupar parcelas iguais, combinações
e configuração retangular) e divisão (ideias de repartir a coleção em partes iguais e

determinação de quantas vezes uma quantidade cabe em outra);
Pensamento algébrico
• Padrões figurais e numéricos: investigação de regularidades ou padrões em sequências;
• Sequências recursivas: observação de regras utilizadas em seriações numéricas (mais 1,
mais 2, menos 1, menos 2, por exemplo) Geometria;
• Reconhecimento da corporeidade (semelhanças, diferenças e respeito às singularidades);
• Orientação e trajetória no espaço vivido, em trajetórias familiares (casa, vizinhança,
escola);
• Registro, relato e socialização de orientação e trajetória no espaço;
• Localização de objetos e de pessoas no espaço, segundo um dado ponto referencial,
utilizando termos que se referem à posição (direita, esquerda, em cima, embaixo) e ao
sentido (para baixo/ para cima, por baixo/ por cima, para dentro/para fora, para trás/pela
frente, através de, para a direita/para a esquerda, horizontal/e vertical), comparando-os;
• Reconhecimento de formas geométricas espaciais em contextos variados e relações com
objetos familiares do mundo físico;
• Figuras geométricas planas: reconhecimento do formato das faces de figuras geométricas
espaciais.
Grandezas e Medidas
• Comparação de medida de comprimento, massa e capacidade, utilizando termos como mais
alto, mais baixo, mais comprido, mais curto, mais grosso, mais fino, mais largo, mais pesado,
mais leve, cabe mais, cabe menos, entre outros, para ordenar objetos de uso cotidiano;
• Comparação e socialização de estratégias pessoais a partir do uso de instrumentos de
medidas não convencionais Exemplo: palmo, passos, uso de fitas de comprimentos variados,
distâncias, corpo, colher, copo, ampulheta, outros;
• Utilização das partes do corpo como unidade de medida;
• Reconhecimento de instrumentos mais usuais de medidas e seus significados nos contextos
sociais;
• Noções de tempo e intervalos de tempo e uso desses para realizar atividades diversas;
• Registros pictóricos, orais e ou escritos das experiências matemáticas vivenciadas
envolvendo a utilização de medidas não padronizada (exemplo: fases da lua) e convencionais
(hora inteira, meia hora);
• Unidades de medida de tempo, suas relações e a exploração e utilização do calendário, da
rotina e da agenda;
• Estimativa de resultados de medidas;
• Sistema Monetário Brasileiro (reconhecimento de cédulas e moedas).
Probabilidade e Estatística
• Leitura, interpretação e análise e uso de tabelas simples e gráficos de colunas (pictóricos);
• Decodificação de sinalizações, placas e códigos mais significativos do contexto
sociocultural;
• Coleta e organização de informações;
• Registros pessoais para comunicação de informações coletadas;
• Construção de tabelas;
• Registro de forma variada da coleta de informações em situações de pesquisa, jogos e
brincadeiras;
• Noção de acaso;

1º ANO
CIÊNCIAS DA NATUREZA

Matéria e Energia
• Características dos materiais;
Vida e Evolução
• Partes do corpo humano e noções básicas das suas funções;
• Fontes/focos de microorganismos nocivos à saúde;
• Relação dos ambientes sujos com doenças (infecções, doenças de pele, doenças
respiratórias etc.);
• Higiene e cuidados com o corpo;
• Semelhanças e diferenças individuais, físicas, socioeconômicas, étnico-raciais, de gênero,
de orientação sexual, de idade e culturais entre os indivíduos;
• A diversidade entre os indivíduos e a importância do acolhimento e do respeito às
diferenças, físicas, socioeconômicas, étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual, de idade
e culturais.
• Uso responsável dos materiais e modos de descarte.
Terra e Universo
• Escalas de tempo: o dia (manhã, tarde e noite); o semana; o mês; o ano;
• A sucessão de dias e noites e o ritmo de atividades dos seres vivos;
• Formas de registro do tempo: o relógios (digital, analógico, ampulheta, solar, outros); o
calendário;
1º ANO
CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA
• Regras em diferentes espaços (sala de aula, escola, espaços e lugares públicos etc.);
• Paisagem da escola e locais próximos ao seu lugar de vivência;
• Preservação do ambiente (familiar, escolar e circunvizinho) e dos recursos naturais;
• Semelhanças e diferenças de usos dos espaços públicos;
• Espaços vividos: reconhecimento, cuidados e leitura crítica. Localização, utilização,
comparação, reorganização e conservação dos espaços e da paisagem;
• Práticas de conservação e desenvolvimento de atitudes sustentáveis;
• Espaço da casa: minha casa, meu endereço, meu lugar de vivência. Reorganização do
espaço pelo grupo;
• Tipos de moradia ou objetos de uso cotidiano (brinquedos, roupas, mobiliários),
considerando técnicas e materiais utilizados em sua produção;
• Mapas simples e croquis para localizar elementos do local de vivência;
• Localização (dentro, fora, ao lado, entre); Orientação (esquerda e direita); Legenda (cores e
formas);
• Corporeidade, lateralidade, dimensões, posicionamento;
• Observação, orientação, registro de características observadas nos lugares de vivência;
• Comunidades rurais, quilombolas e indígenas. Organização sociocultural das comunidades.
1º ANO
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA
Eu, meu lugar no mundo, meu grupo social e meu tempo
• Eu: Direito ao Nome, Prenome, Sobrenome, Agnome e Pseudônimo / apelido. Percurso
trilhado e sua importância na construção das identidades;
• Registros da história pessoal: fotos, imagens, desenhos, autorretrato, preferências e desejos;
• A vida em casa, a vida na escola e formas de representação social e espacial: os jogos e
brincadeiras como forma de interação social e espacial;
• Registros de experiências pessoais e da comunidade no tempo e no espaço como, por
exemplo, festas populares e demais manifestações culturais;

• As fases da vida e a ideia de temporalidade (passado, presente e futuro);
• Compreensão dos espaços de convivência que contribuem na formação identitária do
indivíduo, como casa, escola, comunidade e hospitais;
• A vida em família: diferentes configurações e vínculos;
• Permanências e mudanças dentro do contexto familiar;
• As diferentes formas de organização da família e da comunidade: os vínculos pessoais e as
relações de amizade;
• Instrumentos e marcadores de tempo (relógios, calendários...) elaborados e ou utilizados
por sociedades ou grupos de convívio em diferentes localidades;
• A escola e a diversidade do grupo social envolvido, sua representação espacial, histórica, e
seu papel na comunidade;
•A escola, sua representação espacial, sua história e seu papel na comunidade;
• A vida em casa, a vida na escola e formas de representação social e espacial: os jogos e
brincadeiras como forma de interação social e espacial ;
1º ANO
ENSINO RELIGIOSO
Alteridade e Simbolismo
• Autopercepção e relacionamento com o outro e o nós;
• Convívio escolar: respeito, justiça, solidariedade no ambiente escolar;
• Ações voluntárias como expressão da alteridade humana;
• Conhecimento e respeito da sua religiosidade e da do outro;
• Convivência humana e ações éticas • Simbolismo Religioso: objetos simbólicos como
expressão do fenômeno religioso;
• Cantos presentes nas diferentes manifestações religiosas.
• A vida em família: diferentes configurações e vínculos;
• Permanências e mudanças dentro do contexto familiar;
• As diferentes formas de organização da família e da comunidade: os vínculos pessoais e as
relações de amizade;
• Instrumentos e marcadores de tempo (relógios, calendários...) elaborados e ou utilizados
por sociedades ou grupos de convívio em diferentes localidades;
• A escola e a diversidade do grupo social envolvido, sua representação espacial, histórica, e
seu papel na comunidade;
•A escola, sua representação espacial, sua história e seu papel na comunidade;
• A vida em casa, a vida na escola e formas de representação social e espacial: os jogos e
brincadeiras como forma de interação social e espacial ;

CURRÍCULO EM MOVIMENTO
CONTEÚDOS
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA
• Modos de falar: regionalismo, sotaque adequação linguística às situações comunicativas;
Relatos orais de acontecimentos do cotidiano.
• Descrição oral (sala de aula, pessoas, imagens etc.)
• Identificar a função de determinadas palavras: verbos e adjetivos, em contextos de uso oral.
• Recados orais, opinião e comentário, declamação, cordel.
• Recursos para linguísticos (gestos, tonalidade da voz e expressão facial).

• Relatos espontâneos de acontecimentos, histórias vividas biografias e autobiografias.
• Escuta, leitura, reconto oral: cantiga de roda, música com movimento, parlenda, travalíngua, lengalenga, adivinhações, piada, quadrinhas, poemas, contos de fadas e lendas,
contação de histórias.
• Texto: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal (escrita e imagem), concretizados
em diversos gêneros, em diferentes suportes.
• Rótulos, embalagens, logomarcas e slogans.
• Histórias em quadrinhos: exploração de inferências e previsões a partir da sequência de
imagens.
• Criação de histórias por meio de desenhos
• Enunciados de tarefas escolares, curiosidades, pequenos relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de dicionários infantis.
• Gêneros que apresentam instrução/injunção: receitas, regras de jogos, manuais – leitura,
compreensão e produção Cartas, bilhetes, convites, cartão postal e outros – estudo de gênero
e produção de acordo com o contexto de uso.
Manuseio e Identificação de suportes /portadores: livros, revistas, jornal, gibi, folhetos,
folder, encartes, faixas, placas, cartazes, cartão, panfletos.
• Características físicas do personagem principal e do lugar, sequência de ações (começo,
meio e fim) de narrativas presentes em diversos gêneros textuais. Recontos e reescrita de
histórias mudando o início, o final ou outra parte.
• Pontuação – observação no texto para compreensão do sentido produzido: exclamação (!),
ponto de interrogação ( ?) e ponto final (.)
• Concordância nominal para aperfeiçoamento de textos: gênero e número
• Concordância verbal para aperfeiçoamento de textos: sujeito e verbo.
• Verbos - apenas para perceber e nomear ações na leitura e escrita de textos.
• Pronome pessoal para evitar repetições de nomes em produções textuais.
• Alfabeto: tipos de letras , ordem alfabética, identificação de consoantes e vogais.
• Relação de palavras com imagens.
• Exploração de sons iniciais ou finais (rimas) das palavras.
• Segmentação (divisão) oral da palavra em sílabas.
• Identificação do som da sílaba na palavra.
• Relação entre grafema (letra) e fonema (som) – na leitura e na escrita de palavras e textos.
• Correspondências regulares diretas entre letras e fonemas: P, B, T, D, F, V.
• Oposição surda/sonora (diferenças sonoras) entre: p/b; t/d; f/v.
• Estruturas silábicas: CV, VC, CCV, CVC, CVV, V, CCVCC, CVCC e outras.
• Correspondências regulares contextuais entre letra / grupo de letras e seus sons: o C/QU ( o
G/GU
J (com as vogais a, o, u) o E ou I (perde, perdi) o O ou U (bambu, bambo).
Z em início de palavra (zebra, zangado) o Uso do R/RR: r (rua, barata, honra, porta), rr
(carro).
Modos de nasalação - M e N; NH; usando o til Uso do S/SS em palavras com som de S: s
,ss .
Contiguidade (cama, dama).
• Segmentação de palavras no texto considerando a hipossegmentação e a hipersegmentação.
• Vocabulário – ampliação a partir da compreensão de significados contextualizados.














LINGUAGENS – ARTE: ARTES VISUAIS
Autorretrato e releitura de obras de arte.
Arte como manifestação da cultura e identidade de um povo (matrizes brasileiras).
Composição de imagens em suporte de tamanhos, formas e texturas variadas.
A imagens de obras de arte tradicionais e contemporâneas com temas, contextos e
pensamentos distintos, reconhecendo a diversidade cultural presente nas manifestações
artísticas brasileiras.
Técnicas artísticas variadas com instrumentos e materiais diversificados.
Produção de imagens gráficas e plásticas a partir de diferentes tipos de histórias e temas.
Ponto, linha, forma, cor, contrastes de claro e escuro, espaço, textura, equilíbrio,
movimento etc.
Experimentação com desenhos, pinturas, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura,
modelagem, instalação, vídeo e fotografia.
Diferenciação entre museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores etc.
Produção plástica a partir da leitura de imagens de artistas brasileiros.
Espaços naturais, como áreas verdes, parques ecológicos, parques urbanos e de múltiplas
funções, Jardim Botânico e Outros.
Exposições, galerias, oficinas, ateliês e outros.

LINGUAGENS – ARTE: TEATRO
• Espaços de informação e de comunicação artística presente na cultura: teatros, salas de
apresentação e outros
• Espetáculos cênicos: teatro em espaços convencionais e de rua
• Cenas dramáticas: jogos dramáticos e teatrais; improvisação teatral e representações
corporais
• Elementos do teatro: palco, plateia, cortina, figurino, máscaras, maquiagem e sonoplastia
• Variadas entonações de voz, diferentes fisicalidades, estereótipos, diversidade de
personagens e narrativas
• Narrativas teatrais: textos infantis, peças infantis, musicais, entre outros
• Diálogos e enquetes. Improvisação de pequenas cenas
• Elaboração de texto dramático com início, meio e fim
• Histórias criadas e dramatizadas, repertório ficcional
• Movimentos socioculturais (frevo maracatu, quadrilha, samba, capoeira, rock, gospel, rap) e
outros do contexto
LINGUAGENS – ARTE: DANÇA
• Brincadeiras, jogos rítmicos e canções (cantigas de roda, brinquedos cantados, cirandas,
entre outros)
• Espaços culturais de dança da Região Administrativa circunvizinha à escola. Espaços de
convivência (hall de entrada), espaços de contemplação (espaço da cena: palco, arena etc.),
espaços de ensaio e preparação dos espetáculos (camarins)
• Partes do corpo: cabeça, mãos, braços, antebraços, coxa, perna, pés, coluna, cintura,quadril
• Formas: grande, pequena, curva, reta
• Conceito de espaço pessoal, espaço global. Ações corporais: caminhar, correr, pular, saltar,
pausar

LINGUAGENS – ARTE: MÚSICA
• Gêneros/estilos musicais (marchinhas, parlendas, trava-língua, jingle, cívica,
regionais,outros
• Audição de repertórios:familiares,pessoais, comunitários, portifolio musical da turma.
• Sons do corpo, materiais da natureza, objetos e instrumentos musicais
• Canto individual, coletivo, canto coral, duplas, trios, acapella (sem acompanhamento) e
com acompanhamento
• Consequências do grito e da fala forçada para a saúde vocal
• Cuidados com a saúde bucal e respiratória
• Ritmo :pulsação (percepção do tempo forte da música e da palavra), lento/moderado/rápido
• Intensidade:forte/médio/fraco
• Altura: agudo/médio/grave
• 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
• Pulsação da música
• Classificação de sons (timbre): tambores,chocalhos,percussivos (clavas, baquetas, xilofone,
recoreco)
• Representações gráficas de sons. Exemplo: figuras geométricas representativas para
determinadas sonoridades. Uma palma correspondendo a um quadrado; uma pisada
correspondendo a um retângulo e outros meios de representação como letras, desenho de
objetos e materiais
• Eventos para datas comemorativas, culminância de projetos, atividades artísticas culturais,
dentre outros
• Apreciação e execução musical em parceria com familiares, comunidade escolar, colegas de
sala e demais atores
• Gravações em áudio, vídeo e fotografia
LINGUAGENS – EDUCAÇÃO FÍSICA
• Brincadeiras e jogos que possibilitem a combinação de habilidades estabilizadoras (rotar,
desviar, equilibrar e apoiar), locomotoras (correr, saltar, saltitar, galopar e pular),
manipulativas (chutar, arremessar, apanhar, interceptar e driblar)
• Movimentos que exigem diferentes habilidades perceptivo motoras
(coordenação,lateralidade, equilíbrio e organização espaço temporal)
• Brincadeiras e jogos populares (amarelinha, elástico, pula-corda, brincadeiras de pique etc.)
• Circuitos psicomotores; jogos simbólicos; jogos com regras simples; jogos e brincadeiras
trazidas e criadas pelos estudantes
• Brinquedos e jogos com materiais alternativos (sucatas, reutilizados e recicláveis)
• Jogos de tabuleiro (dominó, damas, xadrez etc.).
• Danças populares regionais; brincadeiras cantadas; jogos de expressão corporal
• O conhecimento sobre o corpo por meio de atividades lúdicas.

2º ANO MATEMÁTICA
• Reconhecer os diferentes empregos do número e saber utilizá-lo em suas diferentes funções
sociais.
• Funções do número: Indicador de quantidade, Indicador de posição, Código, Medidas de
grandezas
• Comparar ou ordenar quantidades por contagem (1 em 1, 10 em 10, 100 em 100), pela
formulação de hipóteses sobre a grandeza numérica pela identificação de quantidades (até a
ordem de centenas) e pela compreensão de características do sistema de numeração decimal
(valor posicional e função do zero).
• Relação entre: quantidade e quantidade; quantidade e símbolo; símbolo e quantidade
• Ler, interpretar produzir escritas numéricas, levantando hipóteses com base na observação
de regularidades do SND utilizando a linguagem oral, de registros não convencionais e da
linguagem matemática
• Registro, leitura e escrita numérica de quantidades até 999
• Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material
manipulável por meio de diferentes adições.
Composição e decomposição de números naturais (até 999)
• Estruturar a nomenclatura centena.
• Nomenclaturas: unidade, dezena, centena
• Registro, leitura e escrita numérica de quantidades até 999
• Realizar contagens de 2 em 2; 3 em 3; 5 em 5 e 10 em 10 (iniciar pela contagem de 10 em
hipóteses sobre a grandeza numérica, pela identificação da quantidade de algarismos e da
posição ocupada por eles na escrita numérica até no mínimo 999).
• Fatos fundamentais da adição e subtração em situações que desenvolvam o cálculo mental
Experimentar atividades para o desenvolvimento do cálculo mental considerando fatos
fundamentais da adição e subtração.
• Resolução de situações-problema envolvendo os diferentes significados da adição com
estratégias pessoais e numéricas, utilizando registros pictóricos e numéricos (juntar e
acrescentar.
• Construir fatos básicos da adição e utilizá-los no cálculo mental ou escrito, compreendendo
e aplicando as diferentes ideias da adição, por meio de situações problema, utilizando
estratégias pessoais ou convencionais com registros pictóricos e numéricos.
• Construção de fatos fundamentais da adição
• Construir fatos básicos da subtração e utilizá-los no cálculo mental ou escrito,
compreendendo e aplicando as diferentes ideias da subtração, por meio de situações
problema, com o uso de estratégias pessoais ou convencionais com registros pictóricos e
numéricos.
•Resolução e elaboração de situações-problema envolvendo os diferentes significados da
subtração (retirar, comparar e completar) com estratégias pessoais e numéricas, por meio de
registros pictóricos e numéricos
•Reconhecer e aplicar diferentes ideias de multiplicação: soma de parcelas iguais,
combinações e configuração retangular, por meio da resolução de situações problema com
estratégias pessoais e registros pictóricos e numéricos, utilizando imagens e/ou material
manipulável.
• Resolução de situações-problema envolvendo as ideias da multiplicação
• Compreender e aplicar diferentes ideias de divisão: partilha e medida, por meio de

situações-problema com registros pictóricos e numéricos.
• Divisão (ideias de repartir a coleção em partes iguais e determinação de quantas vezes uma
quantidade cabe em outra)
Reconhecer em contextos cotidianos a ideia fracionária de metade nas quantidades discretas e
contínuas.
• Registros pictóricos orais ou escritos de experiências vivenciadas a partir de situaçõesproblema envolvendo adição (ideias de juntar e acrescentar), subtração (ações de retirar,
comparar e completar), multiplicação (ações de agrupar parcelas iguais, configuração
retangular) e 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) em situações do
cotidiano

2º ANO
CIÊNCIAS DA NATUREZA
• Características dos materiais;
Vida e Evolução
• Partes do corpo humano e noções básicas das suas funções;
• Fontes/focos de microorganismos nocivos à saúde;
• Relação dos ambientes sujos com doenças (infecções, doenças de pele, doenças
respiratórias etc.);
• Higiene e cuidados com o corpo;
• Semelhanças e diferenças individuais, físicas, socioeconômicas, étnico-raciais, de gênero,
de orientação sexual, de idade e culturais entre os indivíduos;
• A diversidade entre os indivíduos e a importância do acolhimento e do respeito às
diferenças, físicas, socioeconômicas, étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual, de idade
e culturais.
• Uso responsável dos materiais e modos de descarte.
2º ANO
GEOGRAFIA
• Regras em diferentes espaços (sala de aula, escola, espaços e lugares públicos etc.)
• Paisagens da sua escola, do lugar de vivência da região administrativa a qual a escola
pertence e das regiões circunvizinhas. Modificações através dos fenômenos naturais.
Diferenças e semelhanças entre as paisagens urbanas e rurais.
• Importância do solo e da água para a vida, identificando seus diferentes usos. Semelhanças
e diferenças nos hábitos, nas relações com a natureza e no modo de viver das pessoas.
• Reutilização de materiais, redução do consumo, reciclagem, reaproveitamento. Conservação
do ambiente e dos recursos naturais (economia de água e luz etc.)
• Costumes e tradições de diferentes populações inseridas na comunidade em que vive.

• Meios de transporte e de comunicação entre os lugares (familiar, escolar, região
administrativa e região circunvizinha). Diversas funções dos meios de transporte.
• Princípios de localização e posição de objetos. Representações espaciais da sala de aula e da
escola em literatura, croquis, maquetes, fotografias, desenhos, brincadeiras, músicas etc.
• Espaço família: percepção do espaço da casa, interno e externo; organização, divisão de
funções do espaço; espaço e relação da família – subsistência, trabalho, escola, lazer.
• Atividades extrativas (minerais, agropecuárias e industriais), comércio e serviços na região
administrativa a qual a escola pertence. Características presentes no espaço e na natureza,
bem como seus impactos.
• Atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da comunidade e da escola: formal,
informal, autônomo, voluntário.
• Organização espacial da região administrativa a qual a escola pertence: caracterização física
e econômica; serviços; referência dos arredores; espaço de relação: os arredores da escola,
outros lugares, semelhanças e diferenças; o dia e a noite nos diferentes tipos de atividades
sociais (horário escolar, comercial, refeições, descanso etc.)
• História dos movimentos migratórios nas regiões administrativas. Atividades econômicas,
costumes, modo e hábitos de vida.
2º ANO
HISTÓRIA
• A noção do “Eu” e do “Outro”: comunidade, convivências e interações entre pessoas. A
noção do “Eu” e do “Outro”: registros de experiências pessoais, da família e da comunidade
no tempo e no espaço. Formas de registrar e narrar histórias (marcos de memória materiais e
imateriais).
• Apropriar-se da história de sua família, da escola e da comunidade, percebendo-se como
cidadão pertencente a esses grupos e como sujeitos históricos.
• História da família: sobrenome, origem, fatos familiares, profissões existentes na família.
• Reconhecimento do contexto da desigualdade étnico racial, sociocultural e de gênero na
sociedade, destacando as comunidades locais rurais, quilombolas, indígenas e outras na
região em que vive.
• Linha do tempo, fases da vida (infância, juventude, velhice), datas significativas para a
família (aniversários, comemorações).
• Tempo escolar: bimestre, semestre, rotina escolar. Evolução do tempo: o dia, a semana, o
mês, o ano. O tempo como medida. Noções de tempo.
As fontes: relatos orais, objetos, imagens (pinturas, fotografias, vídeos), músicas, escrita,
tecnologias digitais de informação e comunicação e inscrições nas paredes, ruas e espaços
sociais.

• A sobrevivência e a relação com a natureza.
• Importância dos trabalhos prestados pela comunidade (voluntariado e mutirão).

CONTEÚDO DO 3º ANO
PORTUGUÊS

• Texto: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal concretizados em
diversos gêneros, em diferentes suportes
• Leitura e escuta de listas diversas de acordo com alguns critérios: ordem
alfabética, contexto semântico
• Rótulos, embalagens, logomarcas e slogans
• Histórias em quadrinhos: exploração de inferências e previsões a partir da
sequência de imagens
• Leitura com autonomia: agendas, avisos, calendários, bilhetes, convites, receitas,
instruções de montagem, notícias, anúncios, gêneros usados no cotidiano
• Níveis de compreensão da leitura: objetiva, inferencial e avaliativa
• Ilustração de poemas, músicas, contos de fadas, interpretando o tema abordado
• Anúncios publicitários e propagandas – levantamento de hipótese sobre
produtos, informações explícitas e implícitas, finalidade e construção de senso
crítico .
• Conto folclórico, lendas e conto acumulativo: escuta da conotação e comparação
com a leitura do texto escrito (exploração de contos indígenas e africanos)
• Fábulas: leitura, apreciação e análise
• Escuta e manuseio de livros e obras infantis
• Enunciados de tarefas escolares, curiosidades, relatos de experimentos,
entrevistas, verbetes de dicionários infantis
• Leitura de imagens, gráficos, tabelas, desenhos: levantamento de hipóteses,
discussão coletiva e construção de sentidos
• Obras infantis de autores contemporâneos: escuta, leitura e manejo de suporte
• Diferenciação de poesia com 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
• Literatura e cinema: autoria e características principais
• Jornal, campanhas e anúncios publicitários, cartazes de conscientização, notícias,
folhetos, textos digitais
• Elementos que compõem a apresentação de diversos gêneros e seu contexto de
produção (autor, interlocutor, situação de interação, finalidade, suporte e
circulação
• Produção textual por meio de diversos gêneros em situações reais de uso

• 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
• Reconto e reescrita de histórias acrescentando ou mudando personagens
• Gêneros que apresentam a instrução/injunção na sua organização interna:
receitas, regras de jogos, manuais – leitura, compreensão e produção
• Cartas, bilhetes, convites, cartão postal e outros
• Cartazes educativos – produção de acordo com o assunto trabalhado • Produção
oral e escrita de gêneros que apresentam a narrativa;
• Reportagens – leitura, compreensão, identificação e escrita de manchetes;
• Verbetes de dicionário, textos explicativos artigos de divulgação científica: conto
popular, conto folclórico, conto de fadas, lendas, fábulas, entre outros;
• Diferenciação entre a fala de personagens e do narrador ;
• Características físicas e psicológicas do personagem principal das narrativas;
• Personagens secundários, tempo, caracterização de lugar (onde) das narrativas;
• Identificação narrativa: personagem (1ª pessoa) ou narrador da história (3ª
pessoa)
• Sequência de ações (enredo) de narrativas presentes em gêneros textuais
• Cantiga de roda, música com movimento, parlenda, trava-língua, adivinhação,
piada, quadrinhas, poemas – escuta, memorização, leitura, reconto oral e produção
• Manuseio, identificação e escolha de suportes de acordo com o gênero e seu
contexto de circulação: livros, revistas, jornal, gibi, folhetos, folder, encartes, faixas,
placas, cartazes, cartão, panfletos, mural, jornal da escola, caderno, livro, outros
• Parágrafo e Pontuação – para organizar ideias no texto
Concordância verbal para aperfeiçoamento de textos: sujeito e verbo
• Concordância nominal para aperfeiçoamento de textos: gênero e número
• Adjetivação por meio de jogos, brincadeiras, contextos de leitura e escrita
• Pronome pessoal para evitar repetições de nomes em produções textuais.
• Alfabeto: tipos de letras , ordem alfabética, identificação de consoantes e vogais

• Exploração de sons iniciais (aliteração) ou finais (rimas) das palavras
• Relação entre grafema (letra) e fonema (som) – na leitura e escrita
• Estruturas silábicas: CV, VC, CCV, CVC, CVV, V, CCVCC, CVCC e outras
• 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
• Uso regulares das letras ou grupo de letras e seus sons: C/QU , G/GU , J (com as
vogais a, o, u) , E ou I , O ou U , Z em início de palavra.
Uso do R/RR: Uso do S/SS .Modos de nasalação - M e N no final da sílaba ; NH ;
usando o til, Contiguidade (cama, dama) , uso do X ou CH .
Uso do S ou Z ,do S ou C, do G ou J , do H inicia, do L ou , do U ou L (anel, céu)
• Redução de gerúndio: andano/andando
• Observação e escrita de fonemas em final de verbos.
• Nome próprio (percepção nos diversos contextos de leitura e escrita)
• Nasalização em final de verbos: viajaram/viajarão

CONTEÚDO DE MATEMÁTICA
3º ANO
• Funções do número:o Indicador de quantidade ,indicador de posição, código ,medidas de
grandeza
• 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
• 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, menor que
• Números ordinais :função, leitura e representação
• Construção de fatos fundamentais da adição, subtração e multiplicação
Resolução de situações-problema envolvendo significados da adição: juntar e acrescentar.
• Resolução de situações-problema envolvendo subtração: retirar, comparar e completar
• 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.
• Divisão (ideias de repartir em partes iguais e determinação de quantas vezes uma
quantidade cabe em outra)
Resolução de situações-problema envolvendo as ideias da divisão: ideias de repartir em
partes iguais e determinação de quantas vezes uma quantidade cabe em outra.
• Formulação, interpretação e resolução de situações problema envolvendo adição (ações de
juntar, acrescentar), subtração (ações de retirar, comparar e completar), multiplicação de
parcelas iguais ;
• 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 Pensamento algébrico
• Identificação e descrição de regularidades em sequências numéricas recursivas
Relação de igualdade
Geometria
• Reconhecimento da corporeidade (semelhanças, diferenças e respeito às singularidades)
• Localização e movimentação: o representação de objetos e pontos de referência
• Orientação e trajetória: o 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) o Representação da localização e
trajetórias por meio de mapas, desenhos e plantas
• Figuras geométricas espaciais (cubo, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera):
Reconhecimento, análise de características e planificações

• Composição e análises de figuras em malhas quadriculadas e sua relação com a medida
de perímetro
• Estabelecimento de comparações entre objetos do espaço físico e entre objetos
geométricos

Grandezas e Medidas
• Utilização de instrumentos não convencionais e convencionais na comparação de
grandezas
• Medidas de capacidade e não convencionais e convencionais): registro, estimativas
comparações
• Significado de medida e de unidade de medida
• Medidas de massa (quilograma, meio quilograma, grama, tonelada, observação e uso de
balanças)
• Medidas de comprimento (metro, meio metro e centímetro)
• 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
• Comparação de áreas por superposiçãos
• Medidas de Capacidade (litro, meio litro)
• Medidas de tempo
• Reconhecimento de instrumentos de passagem de tempo: agenda, calendário, relógio, linha
do tempo
(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
• 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

Situações-problema simples envolvendo noções de possibilidade e probabilidade
• Situações- problema envolvendo a configuração retangular associada à tabela de dupla
entrada

CONTEÚDO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
3º ANO


Matéria e Energia

- Produção de som
- 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
- Efeitos da luz nos materiais: refração, reflexão e absorção
- Saúde auditiva e visual em termos de som e luz
- Poluição sonora e visual


Vida e Evolução

- Tipos de alimentação dos seres vivos: o herbívoros; o carnívoros; o onívoros; o
detritívoros; o insetívoros; o outros
- Reprodução e prole
- 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);o
deslocamento na água(destaque ao formato fusiforme dos animais aquáticos)
- Desequilíbrios ambientais e seus impactos nas populações de animais
- Ciclo de vida dos seres vivos: nascimento; crescimento; reprodução; envelhecimento;
morte
- Reprodução dos seres vivos e continuidade das espécies: o reprodução no reino animal; o
reprodução no reino vegetal
- Ciclo de vida dos animais no meio terrestre e aquático
- Interferências no ciclo de vida dos animais e plantas o doenças; o escassez de nutrientes; o

condições ambientais desfavoráveis; o diminuição das populações e extinções
- Características dos animais: Reino Animalia
- Classificação Taxonômica dos Vertebrados
- Subfilo dos Vertebrados: o Peixes; o Anfíbios; o Répteis; o Aves; os Mamíferos
- Classes Taxonômicas


Terra e Universo

- Características do planeta Terra: o formato esférico; o presença de água (corpos d‟água,
lagos, rios, oceanos); o superfícies (planícies, montanhas, florestas, desertos, ambientes
alagados, savanas etc.)
- Modelos de representação do Planeta Terra: o mapas; o globo terrestre; o GPS; o
fotografias
- Observação dos eventos celestes
- Movimento aparente dos astros como: o Lua; o Sol; o planetas; o estrelas
- Tipos de solo: o arenoso; o argiloso; o humoso; o silte; o calcáreo
- Usos do solo
- Importância do solo para os seres vivos
- Características dos solos: o cor; o textura; o tamanho das partículas; o permeabilidade
- Solo e agricultura
- Conservação e preservação do solo

CONTEÚDO DE GEOGRAFIA
3º ANO





Regras em diferentes espaços (sala de aula, escola, espaços e lugares
públicos, na cidade
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



Biodiversidade de sua cidade: paisagem, relevo, as águas



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.)
Interrelação e a interdependência da vida cotidiana com a escola, cidade e
trabalho
Produtos e serviços importantes ao atendimento das necessidades básicas
da sociedade e sujeitos envolvidos na produção



Função dos meios de transporte (particular e coletivo)



Meios de comunicação e tecnologias. Uso das tecnologias no dia a dia



Imagens bidimensionais e tridimensionais em diferentes tipos de
representação cartográfica
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





Brasília, Distrito Federal, RIDE, capitais do Brasil.



Modo de vida e marcas das comunidades do campo, quilombolas e
indígenas, caiçaras e ribeirinhos, de ciganos, de refugiados. Comunidades
urbanas.
ENSINO RELIGIOSO



Admiração e contemplação da natureza como ação transformadora de si
mesmo e do meio em que vive



Ações voluntárias, como expressão da alteridade humana



Visões da natureza, segundo a percepção humana da ação do Sagrado



Simbolismo Religioso



Percepção da presença do Sagrado nas diversas culturas



Práticas celebrativas presentes nas diferentes manifestações religiosas



Espaços e territórios religiosos



Indumentárias religiosas

CONTEÚDO DE HISTÓRIA
3º ANO


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



Os patrimônios históricos e culturais da cidade e/ou do município em que
vive



A produção dos marcos da memória: formação cultural da população




A produção dos marcos da memória: a cidade e o campo, aproximações e
diferenças
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



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



CURRÍCULO EM MOVIMENTO
CONTEÚDOS

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA
Debates: espontâneo, temático, intencional e planejado (escuta organizada e apresentação de
argumentos, opiniões e comentários)
Entrevistas
Obras literárias, de arte e pinturas conhecidas
Planejamento e produção de textos orais: telejornal, notícias, textos de campanhas publicitárias
Relatos de acontecimentos, histórias e experiências vividas a partir de anotações prévias.
Relatos de experiências científicas com planejamento prévio e organização de registros.
Peças teatrais, cordel, declamação, performances orais, jogral, comédia, contos, obras literárias.
Textos: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal (escrita e imagem) concretizados em
diversos gêneros;
Comparação e diferenciação de diversos gêneros textuais
Níveis de compreensão da leitura: objetiva, inferencial e avaliativa
Leitura textual, contextual, inferencial e intertextual
Letras de músicas: uso de recursos estéticos, composição e comparações entre vários autores
Artigos de divulgação científica: análise de texto utilizando esquema gráfico, com o objetivo de
evidenciar dados do texto; análise do contexto de produção, o autor, portador, público, leitor,
Reportagens em jornais: leitura e estudo de reportagem levando em conta o tipo de leitor
Obras literárias (apreciação, compreensão e interpretação, leitura individual e coletiva
Ditados populares, trovas, literatura de cordel e adivinhações; Contos de fada, populares,
indígenas e africanos, folclóricos, causos, mitos e fábulas
Livros e obras infantis: Clássicos da Literatura Infantil
Estudo de personagens clássicos da literatura brasileira: contexto histórico e geográfico
Comparação de versões literárias e produções artísticas (cinema, telas, livros)
Poesia/Poema: moderna e contemporânea; uso de metáforas e outras figuras de linguagem
Elementos da narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do
discurso direto e discurso indireto
Letra de música: compreensão do contexto da autoria; paródias

Cordel: análise do gênero e estudo de obras de alguns autores
Biografia e obras de autores selecionados
Funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua organização por meio de diálogos
entre personagens e marcadores das falas das personagens e de cena
Elementos que compõem a apresentação de diversos gêneros e seu contexto de produção
(autor, interlocutor, situação de interação, suporte e circulação)
Gêneros que apresentam a narrativa em sua organização interna: fábulas tradicionais e
modernas; contos de suspense; conto popular; lendas, mitos e crônica – análise de mecanismos
de coesão e coerência, reconto oral e produção escrita
Análise e percepção de elementos da narrativa, presentes em diferentes gêneros: foco narrativo;
características físicas e psicológicas (teimoso, corajoso etc.) do personagem principal;
identificação de personagens secundários; caracterização de lugar (onde) e o tempo (quando),
enredo (desenvolvimento do conflito, clímax e desfecho), discurso direto e indireto.
Fábula: produção de reconto e autoria de fábulas após comparação entre fábulas tradicionais e
contemporâneas, considerando os aspectos que compõem esse gênero
Transcrição de diálogos sob a forma de texto narrativo usando pontuação
Textos de divulgação científica: resumo a partir de esquemas
Poesia/Poema: produção a partir de um texto em prosa, de um tema/assunto significativo, por
meio de paródia ou autoria.
Reescrita de poema em forma de prosa e vice-versa
Notícia: escrita de texto de autoria a partir de pesquisa de dados e organização de informações
Criação de manchete para notícias
Sinopse (de livros ou filmes: produção após assistir um filme ou ler um livro
História em quadrinhos: reconto de fábulas e contos em forma de HQ e produção de autoria
Criação de suportes para publicação: mural, varal, revistas, jornais, placas, faixas, folhetos,
cartazes
Concordância nominal em situações contextuais: relações de gênero e número necessárias ;
Concordância verbal em situações contextuais: utilização de sujeito e verbo ;
Elementos coesivos e de coerência (para garantir a progressão temática e conceitual)
Revisão e reescrita de textos , considerando um ou mais aspectos: pontuação, paragrafação,
ortografia, concordância nominal e verbal, coerência e coesão, características do gênero
produzido
Análise linguística/semiótica. Revisão do alfabeto (letras maiúsculas e minúsculas)
Acentuação de palavras conhecidas
Classificação quanto À tonicidade com foco em acentuação de palavras conhecidas, destacando
Substantivos (apresentação do conceito, em situações contextuais
Adjetivos ( conceito, em situações contextuais)
Verbo ( conceito, em situações contextuais)
Verbo (pretérito perfeito) – em texto com lacunas (apenas evidenciar o tempo passado, sem
classificar o aspecto)
Pronomes pessoais (reto, oblíquo) – uso do pronome no texto, realçando seus efeitos na coesão
Pontuação: importância e uso contextual; pontuação do diálogo
Revisão: R (cantar, dançar), S (plural), U (desinência de pretérito)
Revisão: Modos de nasalização - M e N no final de sílaba ; NH ; usando o til ; contiguidade (cama,
dama); uso do “m” antes de “p” e “b”

Sibilantes: /s/ e suas escritas (“s”, “c”, “ç” etc.)
Representação das sibilantes /s/, /z/ representadas por “s” (Exemplo: sapo, asa)
Verbo: contraposição de desinências do gerúndio (falano/falando) e entre as nasais “am”
(passado) e “ão” (futuro) a partir do uso
Dígrafos: “nh” e “ch”
Redução de ditongos (poço/ pouco; pexe/peixe)
Sufixo “oso”(adjetivos) e “eiro” – fama=famoso, leite=leiteiro
Hipercorreção “u/l” em verbos (enganol/enganou)
Palavras semelhantes (a palavra dentro de outra palavra.
Contraposição entre representações da letra “c” (fonemas /k/ e /s/: cada, parece)
Fonemas /ch/, /ksi/, /s/, /z/ representadas pela letra “x” – sons da letra X
Consulta a dicionário: estudo de verbete como gênero e formas de uso
Vocabulário: ampliação, significação, sinônimos e antônimos (inferir sentido a partir da leitura e
uso do dicionário)
LINGUAGENS – ARTE
Artes visuais:Manifestações culturais e artísticas das culturas locais, regionais e nacionais
Vivências com brinquedos, brincadeiras,jogos, danças, canções e histórias de diferentes matrizes
estéticas e culturais
Diferenciação de cores primárias, secundárias e terciárias
Experimentação com cores frias e cores quentes
Cores na natureza e as produzidas pelo ser humano
Desenho de observação e de imaginação sobre a cidade (casa, rua, quadra, praça, escola, bairro).
Desenhos, pinturas, construções e esculturas temáticas
Elementos básicos da linguagem visual: relação entre ponto, linha, plano, cor, textura, forma,
volume, luz, ritmo, movimento, equilíbrio.
Noções de plano, volume e espaço bi e tridimensional.
Primeiras noções de perspectivas e profundidade
Criações bi e tridimensionais
Noções de proporção
Athos Bulcão
Desenho urbanístico de Lúcio Costa
Monumentos de Oscar Niemeyer
Obras de artistas do modernismo brasileiro
Arte no Distrito Federal e seus artistas locais
Obras artísticas em períodos e movimentos distintos
Pontos turísticos da cidade
Espaços de informação e de comunicação artística/cultural: museus, feiras, exposições, galerias,
Suportes de tamanhos, formas e texturas variadas para elaboração de trabalhos.
Técnicas artísticas utilizando variados instrumentos, materiais (pincéis, lápis, giz de cera, papéis,.)
Experimentação de elementos objetos e materiais diversos
Arte como manifestação da cultura e identidade de uma região (arte produzida no Distrito
Federal
Manifestações folclóricas, populares retratadas em diferentes imagens
Visita a espaços naturais, como áreas verdes, parques ecológicos, parques urbanos e de múltiplas
funções, Jardim Botânico e outros

Produção de desenho , pintura, colagem, modelagem, construção,a partir de temas,
contextos,objetos e imagen
Leitura de imagens (fotografia, desenho, pintura, escultura, colagem, instalação, objetos)
Participação em exposições e rodas de apreciação estética

LINGUAGENS TEATRO
Espetáculos cênicos convencionais e não convencionais: Formação de platéia
Composição de cenas teatrais: monólogo, stand-up, esquetes
Dramatização de histórias diversas
Produção e encenação textos dramáticos: expressão corporal e vocal; articulação. Dicção e
projeção e comunicação espontânea das diferentes sensações (olhar, ver, escutar, ouvir, comer,
pegar, cheirar, andar etc)
Teatro de bonecos/marionetes, de atores,de sombras, teatro de máscaras, musicais, entre
outros
Elementos do teatro: palco, bastidores, camarim, cenário, cortina, plateia, sonoplastia, figurino...
Tecnologia e recursos digitais em produções cênicas. Exemplo: filmadora, gravador, câmara,
celulares, jogos eletrônicos.
Grupos indígenas : Quilombo Mesquita, Ciganos e Afro-brasileiros
Criação de um personagem : maquiagem, mímica, acrobacia, malabarismo e outros

LINGUAGENS DANÇA
Manifestações de dança da comunidade local e regional
Manifestação de dança da cultura brasileira e suas matrizes indígenas e africanas
Espaços culturais do Distrito Federal
Elementos do espaço teatral: palco, plateia, coxias, rotundas, camarim, cabine de som
Campos de atuação: composição, coreografia, direção, produção, elenco, iluminação,
sonoplastia.
Independência de movimento das partes do corpo. Domínio de movimento do corpo como um
todo (movimentos totais)
Formas do corpo: , dilatada, curva, reta, simétrica, assimétrica, geométricas, estáticas e
dinâmicas;
Ações corporais: inclinar, gesticular, cair, levantar, espreguiçar, torcer, deslizar, chacoalhar
Níveis do espaço (alto, médio e baixo) e planos horizontal (mesa), vertical (porta) e sagital (roda)
Tempo rápido, lento, contínuo, descontínuo, pausado
Criação e improvisação em pequenos e grandes grupos
Imaginação, memórias, histórias pessoais ou inventadas
Obras literárias, arquitetônicas, musicais, teatrais, plásticas, fotográficas e audiovisual
Experiências pessoais e coletivas em dança
Dança e sua característica processual como um processo de criação.

LINGUAGENS MÚSICA
Música portuguesa, africana e indígena

Gêneros e estilos musicais dos migrantes do DF desde sua origem, enfatizando os povos
indígenas e quilombolas
Diversidade musical e cultural do DF(forró/xaxado, sertanejo, gospel, música clássica, samba, etc
Canto em festas, festivais, jogos de Karaokê, dentre outros contextos
Análise da estrutura musical: pulsação, ritmo, melodia, harmonia
O silêncio na construção dos ritmos de gêneros/estilos musicais diferentes
Execução musical utilizando instrumentos da bandinha
Gêneros/estilos musicais diversos
Participação com execução musical em espetáculos na escola
Código musical sistematizado não convencional(partitura criativa, registros alternativos, notação
musical espontânea)
Uso de multimídia para apreciação crítica e compartilhamento de produção musical
Locais de atividades musicais/culturais

4º ANO
MATEMÁTICA
Sistema de numeração decimal: ordem de dezena de milhar
Decomposição numérica: forma polinomial; forma de produto de fatores
Composição e decomposição de um número natural de até cinco ordens, por meio de adições
Relação de ordem dos números naturais e seu posicionamento na reta numerada
Propriedades das operações
Elaboração e resolução de problemas envolvendo diferentes significados das quatro operações
com partilha e medida
Forma de produto de fatores
Números decimais: representação de diferentes formas reconhecendo as casas decimais
Números racionais: a representação decimal para escrever valores do sistema monetário ,
resolução de situações-problema envolvendo números fracionários no contexto social
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 grandeza
Ampliação dos procedimentos operatórios de adição e subtração dos números naturais para
contextos envolvendo os números decimais
Relação de equivalência entre frações
Relação de ordem entre frações de mesmo denominador ou mesmo numerador
Problemas simples de contagem
Situações-problema envolvendo fração (parte/ todo e fração de quantidade) no contexto social
Cálculo mental, cálculo aproximado, estimativa, uso de calculadora, socialização de estratégias
de conferência
Atividades lúdicas envolvendo os conceitos e operações matemáticas estudados
Pensamento algébrico
Sequência numérica recursiva formada por múltiplos de um número natural
Pensamento algébrico
Sequência numérica recursiva formada por múltiplos de um número natural
Propriedades da igualdade
Grandezas e Medidas

Medidas de comprimento, massa e capacidade: estimativas, utilização de instrumentos de
medida e de unidades de medida convencionais mais usuais (lata de óleo, punhado, entre
outros)
Identificação e utilização dos principais instrumentos de medidas presentes no contexto
sociocultural:
Áreas de figuras construídas em malhas quadriculadas
Realização de leituras de medidas em instrumentos que expressem o resultado por número
decimal
Relógio analógico
Situações-problema envolvendo transformações entre as principais unidades de tempo: dia/mês;
dia/semana; mês/ano; horas/dias
Unidade de medida de temperatura: grau Celsius
Temperaturas máxima e mínima diárias, em locais do seu cotidiano
Interpretação e resolução de problemas utilizando o Sistema Monetário Brasileiro
Geometria - Exploração, representação e localização por meio de mapas e desenho de plantas
baixas para o reconhecimento do espaço
Localização e movimentação: pontos de referência, direção e sentido paralelismo e
perpendicularismo
Utilização de malha ou redes para representar no plano a posição de uma pessoa ou objeto
Observação de objetos: mantendo a posição do objeto e mudando a posição do observador;
mantendo a posição do observador e mudando a posição do objeto
Registro e socialização da observação
Ângulos retos e não retos: uso de dobraduras, esquadros e softwares
Ângulos com rotação e trajetória (girar 90°, 180º, 360º, desviar 30º
Simetria de reflexão
Construção e interpretação de maquetes
Semelhanças e diferenças entre os polígonos
Cálculo do perímetro de figuras planas
Planificações de cubos e paralelepípedos
Composição de figuras geométricas planas a partir de justaposição de outras
Figuras geométricas espaciais (prismas e pirâmides): reconhecimento, representações.
Composição, decomposição e representação de figuras tridimensionais: Construção de sólidos
Leitura e interpretação de informações presentes nos meios de comunicação e no comércio,
registradas por meio de tabelas e gráficos
Diferenciação entre variáveis categóricas e variáveis numéricas
Coleta, classificação e representação de dados de pesquisa, realizada por meio da construção de
tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas
Situações-problema simples, envolvendo noções de possibilidade e probabilidade
Noções de combinação associada à multiplicação e tabela

4º ANO
CIÊNCIAS DA NATUREZA
Substâncias e misturas
Composição de misturas
Propriedades físicas das substâncias e das misturas

Transformações físicas da matéria
Efeitos da variação de temperatura, radiação e umidade nas transformações físicas da matéria.
Transformações reversíveis e não reversíveis da matéria.
Cadeias alimentares
Teias alimentares
Perda energética entre níveis tróficos
Interações tróficas
Impacto das extinções e diminuição das populações nos ecossistemas e cadeiras alimentares.
Relação de alimentação (fonte de energia e matéria) estabelecida por organismos em um
sistema.
Produtores, consumidores e decompositores.
Sol como fonte primária de energia para os seres vivos
Sol como fonte primária de energia para a produção de alimentos.
Plantas e alimentos como fonte de energia.
Conversação e preservação do cerrado.
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 ao longo das cadeias alimentares, diminuição da energia e matéria
disponíveis em cada nível trófico.
Processo de decomposição de seres vivos
Fungos e bactérias – agentes decompositores
Fatores importantes para que ocorra a decomposição: calor, umidade e oxigênio.
Ciclagem de nutrientes
Equilíbrio ecológico de ecossistemas
Introdução aos microorganismos
Microorganismos e a manutenção da vida na Terra
Bactérias e os seres vivos
Fermentação – bebidas alcoólicas, produtos lácteos e panificação
Fermentação – produção de etanol a partir do uso da levedura Saccharomyces cerevisae
Produção de penicilina a partir de fungos
Doenças causadas por vírus, bactérias e protozoários.
Transmissão e prevenção de doenças causadas por microorganismos (vírus, bactérias, fungos e
protozoários).
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
Calendário e anos bissextos
Estações do ano.
4º ANO
ENSINO RELIGIOSO
Alteridade e Simbolismo:
Paz e justiça em diversos grupos sociais (família, escola e comunidade)

Solidariedade e percepção do outro como postura ética
Importância da família, em suas diferentes composições, e da comunidade na estruturação do
ser humano em sociedade
Importância da família, em suas diferentes composições, e da comunidade na estruturação do
ser humano em sociedade
Rituais e práticas religiosas elaboradas por diferentes grupos religiosos
Narrativas sagradas orais e escritas
Tradições religiosas e culturais da comunidade e do Distrito Federal.
Lugares do sagrado no Brasil: templos, igrejas, terreiros, cemitérios indígenas, dentre outros.
Vida e morte nas diversas manifestações religiosas
Cantos, danças e narrativas nas principais manifestações religiosas presentes no Brasil e no DF e
as representações religiosas na arte.
4º ANO
GEOGRAFIA
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, do legislativo, do judiciário e da
sociedade civil
Distrito Federal na região CentroOeste; Interdependência do campo e da cidade, considerando
fluxos econômicos, de informações, de ideias e de pessoas. Características do trabalho no campo
e na cidade
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
Ocupação do solo: RA, condomínios, ocupações não regularizadas, causas e consequências.
Questões da Infraestrutura; saneamento básico, mobilidade etc.
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)
Casa, educação, saúde, transporte, serviços, indústria, agropecuária, comunicação etc.
Necessidades básicas e a condição dos serviços prestados. Atividades econômicas, produtivas e
desenvolvimento sustentável do DF: agricultura, indústria, transporte, comércio, serviços e
turismo
Tipos variados de mapas (características, elaboradores, finalidades, diferenças e semelhanças).
Usos das imagens de satélites
Distância, pontos cardeais, orientação. Noções de proporção, escala e referenciais de localização
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
4 º ANO
HISTÓRIA
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
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
O surgimento da espécie humana no continente africano e sua expansão pelo mundo
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. Aculturação, 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
Antigas capitais, Missão Cruls, a história 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 TapuiasFulniôs, os Cariri-Xocó e os Xikrin
A vida dos sujeitos no DF: economia, hábitos, costumes, religiões, organização social, modos de
viver, convivência
Fluxo migratório para o DF, características dos povos que migraram para o DF
Formação dos Quilombos rurais e urbanos próximas ao DF, com ênfase aos remanescentes
quilombolas da Cidade ocidental (Quilombo Mesquita)
Novos movimentos migratórios: refugiados, imigrantes e asilados

5º ANO - PORTUGUÊS
Debates : espontâneo, temático, intencional e planejado;
Entrevistas, seminários.
Telejornal, notícias, reportagem, manchete, tiras de jornal, carta ao leitor, textos de campanhas
publicitárias
Comédia, piada, tragédia, drama;
Peças teatrais, cordel, declamação, performances orais, jogral, contos, obras literárias;
Textos: verbal (escrita), não verbal (imagem) e multimodal (escrita e imagem)
Comparação e diferenciação de diversos gêneros textuais quanto a aspectos composicionais e finalidade.
Elementos que compõem a apresentação de diversos gêneros
Leitura textual, contextual, inferencial e intertextual.
Letras de músicas, paródias;
Poesia moderna e contemporânea. Sugestão de autores: Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Vinícius de
Morais, José Paulo Paes, etc.
Obras literárias
Ditados populares, trovas, literatura de cordel e adivinhações.

Contos de fada, contos populares, indígenas e africanos, folclóricos, causos, mitos e fábulas.
Clássicos da literatura Infantil.
Elementos da narrativa: enredo, tempo, espaço, personagens, narrador e a construção do discurso direto
e discurso indireto.
Biografia e obras de autores selecionados. Autobiografia;
Lendas, mitos e crônica .
Textos de divulgação científica: resumo a partir de esquemas.
Produção de diário e relatórios a partir de fatos motivadores.
Resumo e sinopse
Concordância verbal e nominal
Elementos coesivos e de coerência
Letra maiúscula: nomes próprios, início de frases e parágrafos.
Acentuação de palavras conhecidas.
Acentuação gráfica de proparoxítonas.
Classificação quanto a tonicidade (oxítona, paroxítona e proparoxítona
Marcadores textuais: artigo, preposição e conjunção
Pronomes pessoais (reto, oblíquo)
Pontuação: importância e uso contextual; pontuação do diálogo e reticências. Tempos verbais.
Verbos “pôr”, “querer”, “dizer” – foco na forma ortográfica.
Verbos na terceira conjugação, nas formas “sorrisse”, “partisse”, sendo contrapostos a outras palavras,
como “tolice”, “meninice.
Contraposição – fazendo / fazeno (uso popular do gerúndio).
Análise das diversas formas de uso: por que, por quê, porque, porquê.
Modos de nasalização - M e N; NH; o til;; contiguidade (cama, dama);
Uso do “m” antes de “p” e “b”.
Fonemas / sibilantes: /s/, /z/
Sufixos: esa e eza.
Fonemas /ch/, /ksi/, /s/, /z/ representadas pela letra “x”– sons da letra X.
Manuseio e uso de dicionário, enciclopédias e gramáticas.
Vocabulário: ampliação, significação, sinônimos e antônimos (inferir o sentido a partir da leitura e uso do
dicionário).

5º ANO - MATEMÁTICA
Sistemas de numeração (hindu, romano, maia, arábico) ;
Números racionais expressos na forma decimal e sua representação na reta numérica
Comparação e representação de números na reta numérica
Sistema de Numeração Decimal: composição e decomposição
Situações-problema envolvendo as quatro operações,
procedimentos e de registros;
Múltiplos e divisores em contextos do cotidiano.

explorando

a

diversidade

de

Valor posicional, função da vírgula
Representação fracionária dos números racionais: reconhecimento, significados, leitura e
representação na reta numérica
Fração de quantidade para cálculo de porcentagem simples (10%; 25%; 50%; 75%)
Cálculo de porcentagem e representação fracionária
Resolução de situações-problema envolvendo decimais com dinheiro e medidas
Adição e subtração de frações com denominadores diferentes por meio das equivalências
Resolução de problemas envolvendo ideia de equivalência e desigualdades de frações
Comparação e ordenação de números racionais na representação decimal e na fracionária
utilizando a noção de equivalência;
Cálculo mental, cálculo aproximado, estimativa, uso da calculadora;
Identificação e utilização dos principais instrumentos de medidas
Socialização de procedimentos e de registros de medições de: tempo, temperatura, capacidade,
massa, comprimento;
Resolução de situações-problema significativas que requeiram transformações mais importantes:
Comprimento; Superfície; Capacidade; Tempo; Temperatura; Volume.
Áreas e perímetros de figuras poligonais;
Trajetórias e orientações por meio de mapas
Ampliação e redução de figuras poligonais em malhas quadriculadas;
Reconhecimento de semelhanças e diferenças entre poliedros (prismas, pirâmides e outros)
identificando elementos semelhantes e diferentes (faces, vértices e arestas)
Cálculo do perímetro e da área de figuras planas a partir de situações problema
Figuras geométricas espaciais: reconhecimento, representações, planificações e características;
Figuras geométricas planas características, representações e ângulos.

5º ANO - CIÊNCIAS
Propriedades físicas da matéria: Densidade; Condutibilidade elétrica e térmica;
Magnetismo; Dureza; Elasticidade
Estados físicos da água e ciclo hidrológico.
Relação da cobertura vegetal com: o ciclo hidrológico, a conservação do solo, dos cursos de água
e a qualidade do ar atmosférico
Alternativas sustentáveis para a produção de alimentos e bens de consumo
Uso sustentável de recursos naturais
Uso consciente dos recursos hídricos
Reciclagem
Consumo Consciente
Sistema circulatório, seus principais órgãos e funções
Sistema digestório, seus principais órgãos e funções
Sistema respiratório, seus principais órgãos e funções
Nutrição do organismo
Interação entre o sistema digestório, circulatório e respiratório;
Sistema circulatório, seus principais órgãos e funções
Sistema digestório, seus principais órgãos e funções
Sistema respiratório, seus principais órgãos e funções
Nutrição do organismo
Habitos de vida: alimentação práticas físicas, repouso, uso de medicamentos, atividades cotidiana
Constelações
Mapeamento de corpos celestes
Movimento de rotação da Terra e movimento aparente dos astros
Instrumentos ópticos para observação dos astros

5º ANO - GEOGRAFIA
Condicionantes históricos sociais geográficos, ambientais, econômicos e culturais no Brasil,
estados, capitais e regiões;

Acesso a infraestrutura, hospitais, escolas, mobilidade, saneamento básico
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;
Aspectos geográficos das regiões brasileiras: relevo, vegetação, hidrografia, clima, população;
Etapas de ocupação das regiões brasileiras – semelhanças, permanências e mudanças; Realidade
das diferentes comunidades (urbana, do campo, quilombolas, indígenas e outras);
TIC (Tecnologia, Informação e Comunicação): as novas tecnologias no cenário da globalização
Referenciais 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;
Espaços: urbano e rural - suas semelhanças e diferenças; Espaços urbanos e infraestrutura
mobilidade, moradia e direito à cidade.
Órgãos Públicos responsáveis. Canais de participação social. Organizações não governamentais.
Organizações comunitárias

5º ANO - HISTÓRIA
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 Conferência Mundial 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
Noção de espaço e compreensão das condições que explicam a sua ocupação como as
desigualdades socioespaciais da região
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
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.
Patrimônio material e imaterial da humanidade. Política de educação patrimonial

5º ANO – ENSINO RELIGIOSO
Respeito e aceitação das diferentes manifestações religiosas, em uma relação dialógica
Amor, cooperação, justiça e respeito, como sentimentos altruístas;
Funções da meditação, oração, canções, músicas e da expressão corporal, como momentos
reflexivos que enaltecem o ser humano;
Fé como sentimento humano que busca o encontro com o transcendente, independentemente
da manifestação religiosa;
Ações voluntárias para além dos espaços religiosos;
Tradições religiosas e culturais do Brasil
Lugares do sagrado no Brasil: templos, igrejas, terreiros, cemitérios indígenas, dentre outros.
Tabus, mitos e realidade nas relações socioculturais e psicológicoafetivas;
Acontecimentos religiosos e a origem dos mitos;
Narrativas, mitos e segredos na história dos povos;
Cantos, danças e narrativas nas principais manifestações religiosas presentes no Brasil e no
mundo;
Relações entre acontecimentos históricos e mitos na formação dos textos religiosos;
Práticas religiosas e as representações do transcendente

5º ANO - ARTES
Profissões artísticas: pintor, escultor, arquiteto, artesão, musicista, ator, fotógrafo, designer,
poeta, etc.
Manifestações culturais e artísticas das culturas locais, regionais e nacionais
Vivência com brinquedos, brincadeiras, jogos, danças, canções e histórias .
Artesanato regional e nacional
Relação da arte e do artesanato com a cultura do estudante e de outras regiões
Arte como manifestação da cultura e identidade de um povo (matrizes brasileiras)
Composições temáticas com cores frias e cores quentes;
Cores e suas diversas representações na natureza e as produzidas pelo ser humano
Elementos básicos da linguagem visual: relação entre ponto, linha, plano, cor, textura, forma,
volume, luz, ritmo, movimento, equilíbrio
Noções de plano, volume e espaço bi e tridimensional

Noções de perspectiva/profundidade
Criações bi e tridimensionais
Pesquisa e experimentação com a proporção nas obras de arte;
Obras de artistas do modernismo brasileiro
Arte no Distrito Federal e artistas locais
Obras artísticas em períodos e movimentos distintos
Pontos turísticos da cidade;
Espaços de informação e de comunicação artística/cultural, museus, mostras, exposições,
galerias, oficinas, ateliês, feiras e outros;
Composições a partir de técnicas artísticas com variados instrumentos, materiais (pincéis, lápis,
giz de cera, papéis, tintas, argilas ) e meios tecnológicos (fotografias, softwares, vídeos etc.);
Suportes de tamanhos, formas e texturas variadas em objetos e materiais diversos para
elaboração de trabalhos
Arte como manifestação da cultura e identidade de um povo (matriz africana, indígena e
europeia)
Características da produção visual inspirada na cultura afro-brasileira e indígena
Manifestações da cultura popular retratadas em diferentes imagens
Espaços naturais, como áreas verdes, parques ecológicos, parques urbanos e de múltiplas
funções, Jardim Botânico e outros;
Desenho, pintura, colagem e modelagem a partir de temas, contextos, objetos e imagens
Leitura de imagens (fotografia, desenho, pintura, escultura, colagem, instalação, objetos);
Exposições e participação em rodas de apreciação estética;

PLANO DE AÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO PEDAGÓGICO
OBJETIVOS
METAS
ESTRATÉGIA AVALIAÇÃ RESPONSÁV CRONOG
S
O
EIS
RAMA
Promover e
incentivar o uso
do Currículo em
Movimento da
Educação
Básica das
Escolas
Públicas do
Distrito Federal.

Garantir que
todos sigam e
compreendam o
Currículo da
Educação
Básica.

Estudos e
análises do
Currículo em
Movimento.

Será
realizada por
meio dos
debates e
após as
coletivas por
através de
questionários
, fichas e
outros.

Equipe
gestora, equipe
pedagógica e
equipe de
apoio.

Durante o
ano.

Sistematizar,
orientar e
acompanhar
ações
pedagógicas
que estejam
relacionadas ao
atendimento dos
ENEES

Atender todos
os estudantes
com
necessidades
educacionais
especiais,
fazendo as
devidas
adequações
curriculares e
estudo de caso,
acompanhando
o
desenvolviment
o dos conteúdos
junto aos
professores.

Elaboração de
adequações.
Atendimento aos
ENEEs.
Orientação aos
professores
quanto ao
desenvolvimento
das atividades e
aos pais sobre a
execução das
adequações,
oferecendo-lhes
sugestões para o
atendimento com
outros
especialistas,
conforme a
necessidade de
cada aluno.

A avaliação
será
processual,
ou seja,
ocorrerá ao
longo da
realização
das
atividades,
através da
observação
da
participação
dos
envolvidos.

Professora da
sala de
recursos e
professores
regentes.

Durante o
ano.

Promover a
compreensão a
respeito da
diversidade
cultural, social,
física como
condição e
inerente ao ser
humano.

Construir junto
às crianças um
olhar livre de
preconceitos e
discriminação.

Serão utilizados
livros infantis,
filmes e
pesquisas. Os
professores
trabalharão com
os alunos e farão
produções que
expressam o
pensamento das
crianças sobre o
tema abordado.

A avaliação
será feita de
forma
qualitativa,
de acordo
com o
interesse, a
participação,
a interação e
a
socialização
durante a
realização
das
atividades.

Professor da
sala de
recursos,
equipe gestora,
equipe
pedagógica e
equipe de
apoio.

Março e
abril

Ampliar o
interesse e
despertar o
gosto pela
leitura,
ampliando
assim o
universo

Incentivar e
envolver todos
os estudantes no
Projeto de
Leitura da
escola.

Realização do
Projeto por meio
das sacolinhas
literárias, onde
os alunos
analisarão de
diversas formas

Será feita por
meio de
fichas,
debates e
contação das
histórias
lidas. Além
da

Professores,
equipe
pedagógica

Durante o
ano.

linguístico da
criança.

os livros lidos.

participação
durante o
projeto, com
a troca de
informações
e conversas
entre os
alunos.

Implementar
metodologias
em sala de aula
que estimulem
os alunos e
melhore o
desempenho
escolar.

Inserir todos os
alunos, que
necessitem de
alguma
intervenção, em
algum projeto
da escola para a
melhoria de seu
desempenho.

Estudos e
elaboração de
projetos e
atividades que
garantam a
participação dos
alunos na
construção do
conhecimento.

Será
realizada
diariamente
por meio do
contato com
o aluno.
Através da
observação
serão
indicados os
aspectos a
serem
revistos.

Equipe
gestora, equipe
pedagógica e
equipe de
apoio.

Durante o
ano.

Estabelecer uma
ligação entre a
comunidade e a
escola.
Buscando
incentivar a
comunicação
entre os autores
desse processo.

Aumentar a
participação da
comunidade em
10%,
principalmente
em atividades
que envolvam
palestras e
reuniões.

Reuniões,
formaturas,
palestras, eventos
promovidos pela
escola.

Será através
de conversas
e observação
da
participação
dos
envolvidos.

Equipe
gestora,
pedagógica,
professores e
auxiliares em
educação.

Durante o
ano letivo.

Incentivar o
desenvolviment
o de estratégias
para a melhoria
dos índices do
IDEB

Elevar em 20%
o índice do
IDEB

Realização dos
projetos:
reagrupamentos
(interclasse e
intraclasse), o
projeto
interventivo,
reforço escolar e
outros.

Ocorrerá
através da
análise e
reflexão dos
resultados
obtidos nas
avaliações
externas.

Coordenadores
, equipe
gestora e
professores.

Durante o
ano letivo.

Proporcionar
condições
favoráveis para
a aplicação das
avaliações

Preparar o
ambiente
escolar, bem
como os
estudantes para

Elaboração e
aplicação de
atividades que
contemplem as
avaliações,

A avaliação
será feita
mediante os
resultados
alcançados

Coordenadores
, equipe
gestora e
professores.

Durante o
ano letivo.

externas e
estimular a
reflexão sobre
os resultados.

as avaliações
externas.

análise dos
nas
resultados e
avaliações
externas.
realização de
intervenções para
melhora dos
índices.

Diminuir o
índice de
retenção dos
alunos.

Aumentar em
10% o índice de
aprovação dos
estudantes.

Acompanhament
o intensivo dos
alunos.

Será
realizada
diariamente
no contato
com o aluno,
além da
análise das
atividades e
avaliações,
bem como
por meio do
Conselho de
Classe.

Professores,
Durante o
coordenadores, ano.
equipe de
apoio e equipe
gestora.

Elevar os
índices de
rendimento
escolar

Reduzir em
10% a retenção
dos estudantes.

Realização dos
projetos:
reagrupamentos
(interclasse e
intraclasse), o
projeto
interventivo,
reforço escolar e
outros.

Será
processual e
ocorrerá por
meio das
intervenções
e atividades
avaliativas
realizadas
nos projetos.

Professores,
Durante o
coordenadores, ano.
equipe de
apoio e equipe
gestora.

Reduzir o
índice de
evasão.

Reduzir em
20% o índice de
evasão escolar.

Acompanhament
o sistemático da
frequência
escolar dos
alunos.

Será
realizada
mediante
análise do
número de
faltas.

Equipe
gestora, SOE e
secretaria.

Durante o
ano.

Fortalecer o
Conselho
Escolar como
Instrumento de
participação e
transformação
da escola.

Incentivar a
participação do
Conselho
Escolar em
todas as ações
escolares.

Reuniões para
informar, discutir
e decidir sobre as
demandas da
escola.

A avaliação
acontecerá
por meio dos
debates
realizados
nos
encontros.

Equipe
Gestora,
Conselho
Escolar e
Comunidade
Escolar.

Durante o
ano.

Aplicar de
forma

Aplicação de
recursos

Reuniões para
discussão e

Acontecerá
durante as

Equipe

Durante o

responsável e
consciente os
recursos
financeiros
atendendo as
reais
necessidades da
Instituição.

financeiros
destinados à
escola (PDAF,
PDDE e
arrecadações
durante o ano)
de acordo com
as prioridades
definidas.

levantamento das
necessidades da
escola.

Avaliações
Institucionais
realizadas no
decorrer do
ano.

Gestora.

ano.

Garantir a
realização e
reflexão do
Conselho de
Classe.

Realizar
bimestralmente
o Conselho de
Classe para
análises do
desempenho
dos estudantes.

Reuniões
bimestrais com o
grupo de cada
ano, com a
equipe gestora e
toda equipe
pedagógica
registrando as
demandas
apresentadas
para possíveis
intervenções.

A avaliação
acorrerá na
retomada das
demandas
apresentadas
nos
Conselhos
anteriores.

Equipe
Gestora,
Equipe de
Apoio,
coordenadores
e professores.

Bimestral
mente.

Promover e
estimular a
participação nas
formações
continuadas
para o
desenvolviment
o das
habilidades.

Realizar, no
mínimo uma
vez a cada
bimestre,
momentos de
estudo para a
melhoria do
trabalho
pedagógico.
Incentivar a
participação nas
formações
oferecidas pela
Secretaria de
Educação.

Reuniões de
formação
abordando temas
que auxiliem no
desenvolvimento
do trabalho
pedagógico.

A avaliação
acontecerá
por meio da
participação
dos
envolvidos.

Equipe
Gestora e
Equipe
Pedagógica.

Durante o
ano.

APÊNDICE I I
Plano de Ação
PROJETOS PEDAGÓGICOS

REAGRUPAMENTO INTERCLASSE PARA ALUNOS BIA





O projeto ocorrerá a princípio, uma vez por mês, durante três dias consecutivos com três horas de
duração.
Os alunos serão orientados e encaminhados pelo professor regente e deverão ir para a sala de
acordo com seu nível da psicogênese.
Um sinal curto será tocado para o início e outro para o término.
Os alunos lancharão na sala do reagrupamento.

Matutino: 08:00 às 11:00
Vespertino: 13:20 às 16:20
Justificativa:
Por meio das avaliações e diagnósticos realizados em sala, os professores perceberam a necessidade de
mediações específicas que desenvolvessem aprendizagens voltadas à alfabetização. Visto que alguns
alunos apresentavam dificuldades relacionadas aos fonemas, construção e leitura de palavras frases e
textos.
Objetivos
 Geral
 Alfabetizar os alunos para que consigam ler e escrever textos simples com autonomia.








Específicos:
Promover a participação no reagrupamento de todos os alunos do BIA;
Desenvolver a compreensão do funcionamento da leitura e da escrita;
Trabalhar as diferentes funções da escrita como prática de interação social;
Prover meios para a realização do Projeto;
Criar condições para que os alunos se apropriem da leitura e escrita;
Propor atividades que promovam o avanço de um nível para o outro;

Estratégias
Por meio de atividades específicas para cada nível, o professor, através das intervenções, provocará o
conflito para que o aluno avance.
Avaliação:
A avaliação será ao longo dos atendimentos, de forma qualitativa, de acordo com a participação, a
interação e o desenvolvimento durante a realização das atividades.
APÊNDICE III
PROJETO DE LEITURA E ESCRITA/LETRAMENTO
INTERVENTIVO

Justificativa:

Através de um diagnóstico inicial (psicogênese) da língua escrita realizado na escola, observamos
algumas dificuldades dos alunos de 3°, 4º e 5º ano, dentre elas leitura e escrita de palavras, frases e
textos com padrões simples e complexos, bem como, leitura e interpretação de pequenos textos.
A necessidade de elaboração desse projeto visa desenvolver a alfabetização e letramento de
maneira significativa. Serão trabalhadas atividades, com a participação dos alunos em defasagem e
dificuldades no processo de aquisição da linguagem escrita. Tendo por base, as competências
necessárias e que deveriam ser garantidas no processo inicial da alfabetização.
Acredita-se que cada aluno será capaz, ao longo do desenvolvimento do projeto, de identificar os
diferentes portadores de textos, bem como, seus usos sociais.
Esse projeto será mais um passo para evitar que o aluno perca o estímulo na sala de aula, obtendo
melhores resultados no estudo.

Situação problema:
Viver em um ambiente letrado permite a criança desenvolver conceitos e competências funcionais
relacionados à escrita, bem como, garantir efetivamente o aprendizado da língua formal.
Dessa forma quais questionamentos a trabalhar:
● Por que alguns alunos, às vezes, chegam ao 5° ano sem aprender a ler e escrever?
● Como intervir no processo aprendizagem tornando-o significativo para o aluno?
Duração do projeto: março a julho ( inicialmente)
Publico alvo: alunos de 3º, 4º e 5º ano.

Objetivo geral:
Contribuir no processo de alfabetização e letramento dos alunos com defasagem na aprendizagem.

Objetivo específico:
● Adquirir competências na leitura e escrita;

● Reconhecer o jogo como ferramenta no processo ensino aprendizagem;
● Planejar atividades lúdicas voltadas para o domínio do sistema alfabético, leitura, interpretação,
produção de frases e pequenos textos.

Embasamento teórico:

Desde os primórdios da civilização o homem busca habilidades que lhe tornem mais útil a vida em
sociedade e que lhe possam tornar mais feliz.
Através da leitura e escrita o homem consegue estreitar os laços com seus semelhantes,
organizando interesses e resolvendo conflitos.
O papel da escola em relação à leitura é, o de oferecer aos alunos mecanismos e situações em que eles
“aprendam a ler e, lendo aprendam algo”.
“a escola precisa ser um espaço mais amplamente aberto a todos os aspectos culturais do povo, e ir alem
de ensinar a ler e a fazer as quatro operações... considerando que a cultura de um povo se fortalece pelo
prazer da leitura; e a escola representa a única oportunidade de ler que muitas crianças têm”. (Braga,
1985 pag. 7).
Segundo as reflexões expostas por Cagliare (1993) a escrita é algo que o ser humano se envolve
desde cedo em sua vida, de acordo com o contexto sócio cultural que o homem vive o aprendizado da
escrita se efetiva “... sendo que a escola é o local onde é mais expresso sua presença”.

Recurso metodológico:
Serão aplicadas metodologias que favoreçam o desenvolvimento das crianças respeitando suas
características individuais e necessidades.

Inicio do projeto
Após o uso de varias estratégias utilizado, em sala e fora de sala, com o propósito de avançar os
alunos no processo aprendizagem Ex. projeto interventivo dentro e fora de sala, aulas de reforço, em
horário contrariam ao de regência, atividades diferenciadas e intervenções individuais conforme
necessidades apresentadas pelos alunos ao longo do primeiro bimestre etc. Avaliar a necessidade de
outras intervenções necessárias para ajudar a alguns alunos a avançando em seu aprendizado.
Obs: A avaliação será feita durante o 1° conselho de classe.

Os alunos serão convocados durante o horário de aula e em horário contrário para as intervenções
pontuadas.
APÊNDICE IV
PROJETO SACOLINHA LITERÁRIA

1 - Duração do projeto:
O projeto acontecerá durante todo o ano letivo. Será trabalhado de acordo com a realidade das turmas.
2 – Turmas envolvidas:
Todas as turmas do Ensino Fundamental ( 1º ao 5º ano)
3 - Justificativa:
O contato com a leitura é de grande importância para o aprendizado das crianças. Propor momentos para
que a criança possa despertar o gosto e desenvolver gradualmente na leitura.
4 - Objetivos
 Geral
Desenvolver o gosto pela leitura e desenvolvê-la gradativamente
 Específicos:
 Leitura e manuseio de diversos livros literários;
 Ampliar vocabulário;
 Ler e interpretar;
 Escrever textos.
5 - Metodologia
Cada aluno levará uma vez por semana um livro de literatura para ser lido em casa junto com um
familiar. Após a leitura desenvolverá diversas atividades de apreciação, interpretação, reconto, de
acordo com o nível de aprendizagem.

7 - Avaliação:
A avaliação será feita de forma qualitativa, de acordo com o interesse, a participação, a interação e a
socialização durante a realização das atividades.

APÊNDICE V

Projeto Branca de neve em Gêneros

1 - Duração do projeto:

O projeto acontecerá durante todo o ano letivo. Cada gênero literário será trabalhado de acordo com a
realidade das turmas.
2 – Turmas envolvidas:
4º anos.
3 - Justificativa:
O trabalho com gêneros textuais é de grande importância para o aprendizado das crianças. Propor
atividades contextualizadas e que envolvam diferentes tipos de texto é preciso para que os educandos
compreendam essa diversidade e a finalidade de cada um.
4 - Objetivos
 Geral
Compreender as funções e características de cada gênero textual;
 Específicos:
 Identificar os diferentes tipos de gêneros textuais;
 Reconhecer a função social de cada gênero;
 Escrever textos em diferentes gêneros de acordo com a finalidade da situação.
 Utilizar os gêneros textuais como meio de comunicação social.
 Ler e interpretar os diferentes textos.
5 - Culminância:
 Exposição dos livros com os textos feitos pelos alunos;
 Apresentação teatral da peça “Branca de neve e os 7 anões”.
 Visitação da exposição pelos alunos, professores, pais e auxiliares.
6 - Metodologia
Cada gênero será abordado de forma lúdica pelo professor (filme, teatro, textos...), para que os alunos
percebam suas características próprias. Após a caracterização dos gêneros, os alunos produzirão textos de
acordo com o que foi estudado.
7 - Avaliação:
A avaliação será feita de forma qualitativa, de acordo com o interesse, a participação, a interação e a
socialização durante a realização das atividades.
APÊNDICE VI

PROJETO GORGONZOLA
Introdução
Trabalhar com matemática engloba, antes de tudo, proporcionar aos estudantes a possibilidade de
solucionar situações desafiadoras e utilizar estratégias e mecanismos que facilitem a vida.
Durante o primeiro bimestre serão observados os estudantes dos 5º anos do Ensino Fundamental
da Escola Classe 29 de Ceilândia, sendo avaliado os seguintes objetivos da aprendizagem:
 Ler e interpretar situações problemas envolvendo as quatro operações;
 Resolver problemas com números naturais envolvendo diferentes significados.

Após os diagnósticos realizados, o resultado das turmas mostrou que: mais da metade dos alunos
não alcançaram o mínimo esperado nas práticas e exercícios.
Diante disso, acreditamos que um projeto que trabalhe o raciocínio lógico de forma significativa
trará resultados positivos. Por isso propomos um trabalho com situações desafiadoras que estimulem o
raciocínio e desenvolvam ainda mais a capacidade de solucionar os mais diversos desafios da vida.

Projeto de Intervenção
 Explorar situações problemas que fazem parte do dia-a-dia pode ser uma forma de
estimular e desenvolver nos alunos a capacidade de criarem mecanismos para a resolução
dos problemas, como:


Envolver os alunos para que dramatizem as situações desafiadoras;



Criar um ambiente para que os alunos consigam formar imagens mentais dos
problemas propostos;



Contar novas histórias;



Desenhar os processos mentais que possam solucionar os desafios.

 Utilizar o concreto para tentar realizar as ações dos problemas;
 Sistematizar cada ação por meio de registros.

Justificativa
Após a aplicação de diversos diagnósticos e observação das turmas diante das situações
abordadas em sala, foi percebido que grande parte dos alunos não conseguiu interpretar os problemas para
solucioná-los. Apresentavam dificuldades em abstrair as informações e criar estratégias adequadas para a
resolução das situações. Dessa forma, desenvolveremos um projeto baseado no livro “Os problemas da
família Gorgonzola”, que possibilitará além do desenvolvimento da leitura e interpretação, a resolução de
diversos problemas envolvendo as quatro operações.

Problema
Quais estratégias poderão contribuir para facilitar a resolução de problemas?

Objetivo geral
Interpretar e resolver situações-problemas envolvendo os diversos conceitos matemáticos.

Objetivos específicos


Vivenciar situações que envolvam estruturas lógico-matemáticas;



Ler, interpretar e produzir escritas que envolvam situações-problemas do dia a dia;



Elaborar e resolver situações contextualizadas;



Compreender e aplicar diferentes ideias de cada uma das quatro operações;



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;



Realizar atividades para o desenvolvimento do cálculo mental considerando fatos
fundamentais das quatro operações.

Fundamentação teórica

Ao questionar os alunos sobre como resolver um problema, geralmente eles respondem
que precisam de valores para solucioná-los. Ou seja, eles limitam a palavra “problema” aos
desafios matemáticos do dia-a-dia escolar. É comum perceber a dificuldade dos estudantes para
abstrair situações que exijam soluções, mesmo que não estejam voltadas ao raciocínio lógicomatemático. Para a maioria, os problemas são apenas aplicações de cálculos.
De acordo com Marília Toledo e Mauro Toledo, no livro Teoria e prática de matemática,
isso se deve ao fato de que muitas vezes os problemas são trabalhados de forma desmotivadora,
apenas como um conjunto de exercícios, em que o aluno precisa descobrir qual conta deverá fazer
para acertar a questão. Além disso, o modo como um problema é apresentado no âmbito escolar,
geralmente é algo rígido, que traz todas as informações e pede uma única resposta, fazendo com
que o estudante pense que não é necessário fazer nenhuma análise e que bastará retirar os números
do texto e realizar um cálculo.
Segundo esses autores, o professor deve estimular o aluno a não ter medo de estabelecer e
testar hipóteses, mesmo com a possibilidade do erro. É tarefa do educador mostrar estratégias e
abrir discussões sobre as possibilidades de soluções, mostrando que os problemas envolvem muito
mais que simples operações. Eles podem e devem desenvolver o educando de forma integral em
todos os aspectos.
Os autores classificam os problemas de acordo com as características do desafio pedido.
São eles:
 Arme e efetue: técnicas operatórias. São cálculos simples que não exigem nenhuma
análise.
 Problemas de enredo: treino de algoritmos. Trabalham apenas a capacidade de
atribuir ao problema uma expressão matemática.

 Problemas não convencionais: envolve conhecimentos prévios e intuição.
Desenvolve a capacidade de planejar e elaborar estratégias para a solução do
desafio.
 Problemas de Aplicação: situações do cotidiano. Conscientizam os alunos da
importância da matemática para o dia-a-dia.
Diante do exposto, podemos concluir que é de fundamental importância, estimular e
incentivar o estudante a resolver situações significativas, desenvolver cálculos mentais, bem
como, verbalizar e debater suas ações, para que possam verificar as estratégias utilizadas na
solução dos problemas.

Estratégias de ação


No primeiro momento, trabalhou-se com situações problemas que fazem parte do
contexto escolar e do dia-a-dia das crianças. No início, a ênfase é dada na
interpretação dos desafios, ou seja, os alunos realizam as ações, encenam,
imaginam as situações sem focar no resultado.
- Distribuição do lanche;
- Compras de produtos;
- Tempo de duração de determinadas atividades;
- Distância entre um lugar e outro;
- Repartir inteiros diversos;
- Organização da sala em fileiras com mesmo número de alunos;



Posteriormente enfatizou-se que nem todos os problemas a serem resolvidos
envolvem somente o raciocínio lógico matemático:
- Trabalho com problemas não convencionais.



Outra estratégia utilizada foi a produção de situações desafiadoras elaboradas pelas
crianças;



Por último, apresentou-se o livro “Os problemas da família Gorgonzola” cuja
intenção foi desafiar os estudantes a criarem suas próprias estratégias na resolução
de problemas do cotidiano, que poderiam envolver diversas características
(convencionais ou não).

Ações realizadas a partir do Livro:
1- Compreender e interpretar o que diz o texto de cada problema;
2- Investigar o que se quer saber e destacar os dados relevantes para então realizar
estratégias adequadas para solucionar aquele desafio;

3- Socializar e discutir as estratégias usadas pelos colegas;
4- Construir conceitos matemáticos: as quatro operações, medidas, sistema monetário,
frações, etc;
5- Transformar dados e resultados dos problemas em gráficos e tabelas;
6- Construir, a partir dos exemplos do livro, outros desafios.
7Cronograma

1ª Semana:
A professora iniciou a aula com desafios simples do cotidiano dos alunos e pediu que eles apenas
ouvissem e imaginassem tais situações:
- Quanto tempo que se gasta para chegar à escola? Se for de carro é mais rápido ou devagar? Por
quê?
- Como organizar a sala em grupos? Se faltarem alunos? Se juntarmos as turmas? Se fizermos
fileiras?
- O tamanho e o formato ideal de uma atividade para expor no mural. Quais os dados precisam ter
para resolver essa situação?
- Quantas atividades para realizar em cada aula? Quantas teremos ao todo no dia? Se não houver
tempo suficiente, como resolver?
Questionamentos sobre os mais diversos temas para serem analisados pelos alunos. No segundo
momento, eles sistematizaram alguns desafios, optando pela melhor forma de colher os dados para então
solucionar o problema escolhido.

2º Semana:
O foco da semana foi nos problemas não convencionais. Mostrar aos alunos que existem situações
que não exigem cálculos para serem resolvidas:
- Aproveitar o projeto sustentabilidade e trabalhar com a questão do lixo. Como podemos reduzir
o lixo produzido em nossa escola?
- Em outro momento os alunos representaram os dados coletados usando desenhos, textos,
cartazes... As soluções puderam ser dadas coletivamente.
- Fazer com que os alunos percebam que muitas soluções encontradas não necessitam só de
cálculos matemáticos, mas que muitas vezes esses cálculos são importantes para perceber o problema e
também para solucioná-lo.

3ª Semana:

- Os alunos receberam informações através de tabelas, textos e/ou outros instrumentos e
construíram situações-problema em cima do tema escolhido pela turma.
- Esses problemas foram redistribuídos para que os grupos pudessem solucioná-los.
- O professor levantou a possibilidade de diferentes soluções para um mesmo problema criado.
- Registro das conclusões dos alunos em cartazes.

4ª Semana:
Apresentação do Livro “Os problemas da família Gorgonzola”:
- Inicialmente os alunos conheceram cada personagem do livro e descreveram as características de
cada um deles. Todas as informações foram registradas.
- Os problemas da família foram sendo apresentados aos poucos e distribuídos aos grupos. Depois
foram discutidos.
- Cada grupo apresentou suas estratégias para encontrar as soluções.
- Foi realizado um debate para elaborar diferentes estratégias para um mesmo problema.
- Para sistematizar as aprendizagens, os alunos construíram um quadro de observações importantes
a serem analisadas para resolver um problema.
- Além das soluções, observou-se também que tipos de conceitos matemáticos foram usados para
resolver os desafios

5ª Semana:
Os alunos foram instigados a construir novos desafios como os da família Gorgonzola:
- Novos personagens foram criados por cada turma, com características bem peculiares.
- As crianças construíram várias situações desafiadoras, algumas exigindo conceitos matemáticos,
outras não.

Avaliação

A avaliação aconteceu durante todas as etapas do projeto. Após cada atividade, os alunos
sistematizavam, por meio de diversas formas de registros, as observações que consideraram mais
importantes. Ao longo de todo o projeto foram observados os avanços de cada um e de que forma
estavam construindo seus conhecimentos e hipóteses. O enfoque da avaliação foi dado ao processo
usado pelas crianças para solucionar os desafios, e se conseguiram perceber que para resolvê-los é
necessário buscar conhecimentos prévios e estabelecer estratégias que possam ajudá-las.

APÊNDICE VII
PROJETO DE TRANSIÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, 1º ANO E 5º ANO
ANO

1ºPERÍODO
e
1º ano

ATIVIDADE










5º ano





RESPONSÁVEL RECURSO

Ornamentar a sala
Professora e
para que fique
bem bonita e
Coordenadora
aconchegante .
Recepcionar os
pequeninos :
apresentação da
professora.
Adaptação: Fazer
um turismo com a
criança pela
escola explicando
onde fica
banheiro, direção,
secretária,
cantina, sala dos
professores e sala
de informática.
Apresentar os
funcionários .
Apreciação de
músicas:
Balão Mágico Amigo
Todo mundo tem
um nome –
Marcos Hailer e
Luciana Hailer.
Ninguém é igual
a ninguém –
Milton Karen
Apreciação de
historia contada e
exploração:
Lucia vai a escola
Professora e
Todas as coisas
Orientadora
tem nome.
Apreciação de
vídeo :
Ninguém é igual
a ninguém.
Conversa

Projetor
Caixa de
som

Período

OBSERVAÇÃO

Primeira
semana

É de fundamental
importância que
o professor e a
escola
demonstrem para
os pais e alunos
que tudo foi
preparado com
carinho para
receber os novos
alunos. ( reunião
com os pais para
colher
informações
sobre o histórico
da criança para
conhecimento
prévio .

Cd
Livros
literários

Do dia
04
ao
08/12







informal – Breve
reflexão sobre
todos os anos que
passaram na
nossa escola.
Quando
chegaram, alguns
bem pequeninos e
cresceram aqui.
Deixar os alunos
falarem e pontuar
as colocações.
Perguntas e
respostas
direcionadas a
mudança de
escola . ( O que
eles pensam? O
que eles esperam
? O que vai
mudar? Etc..)
Entrevistas com
ex- alunos .
Apreciação de
palestra com
nossa Orientadora
Receber
profissionais da
escola sequencial
para
esclarecimento de
dúvidas. ( como
forma de
acolhimento). Ou
ir visitar a escola
sequencial.

