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“Não existe nada mais fatal para o pensamento que o ensino das respostas certas. Para
isso existem as escolas: não para ensinar as respostas certas, mas para ensinar as
perguntas. As respostas nos permitem andar sobre a terra firme. Mas somente as
perguntas nos permitem entrar pelo mar desconhecido. ”
Rubem Alves (1994)
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APRESENTAÇÃO
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/1996,
prevê em seu artigo 12, Inciso I, que “os estabelecimentos de ensino, respeitadas
as normas comuns e as de seu sistema de ensino, terão a incumbência de
elaborar e executar sua proposta pedagógica”. De acordo com as diretrizes da
SEEDF, a Proposta Pedagógica das unidades públicas de ensino deve ser
construída coletivamente e sob a perspectiva emancipatória, a fim de garantir a
melhoria da qualidade de ensino.
Segundo Veiga (1998, p.110), o Projeto

Político Pedagógico é um

documento que não se reduz ao conjunto de projetos, atividades diversas e
planos de aula ou mero cumprimento de uma tarefa burocrática. É um momento
rico onde a comunidade escolar define sua identidade, identificando suas
potencialidades e suas dificuldades, e assume como tarefa a reflexão sobre sua
intencionalidade educativa. É um processo de democratização da escola, pois
contribui para diminuição da fragmentação do trabalho e da hierarquia nos
poderes de decisão.
Conforme orientação pedagógica, o processo de elaboração da Proposta
Pedagógica da E.C 48 de Ceilândia ocorreu com a participação de toda a
comunidade escolar (equipe gestora, professores, pais e responsáveis,
estudantes, membros do conselho escolar e outros funcionários).
Foram propostos diferentes momentos de reflexão sobre o compromisso
com uma educação que promova cidadania e mobilização social, e
principalmente apontando as alterações necessárias na organização do trabalho
pedagógico. Compreende-se que essa construção é dinâmica, flexível e
inacabada e que as propostas só se efetivarão pelos sujeitos do cotidiano escolar
por meio do movimento de ação/reflexão/ação, proporcionado pela avaliação
contínua. O grupo de trabalho composto pela direção, supervisão, secretário,
coordenadores, serviços de apoio da escola (SOE, SEAA, Sala de Recursos)
com encontros semanais, definiu como prioridade a avaliação diagnóstica.
Foi realizada

a

análise

de

dados:

avaliações

institucionais,

indicadores externos e internos, como dados da secretaria, encontros com os
diferentes segmentos da comunidade escolar e a realização do PDE interativo.
As informações coletadas foram expostas para o corpo docente e para o
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Conselho Escolar e nortearam a elaboração do plano de ação, num movimento
de definir e hierarquizar as necessidades, elegendo aspectos relevantes rumo à
melhoria da qualidade do ensino ofertado.
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HISTÓRICO

A Escola Classe 48 de Ceilândia está localizada na EQNP 26/30 – Área
Especial – Setor P Sul, criado em 1979. Este Setor está organizado por uma
estrutura geométrica regular, similar ao desenho original de Ceilândia. Ocupa
cerca de 331 hectares, com 12.017 lotes, ou seja, 36,3 lotes por hectare.
Entretanto, quando o Setor P Sul foi implantado já se buscava aumentar a
densidade da ocupação urbana de Ceilândia, a exemplo do Setor “O” (1976) e
do Setor Guariroba (1977), reproduziram o padrão de organização espacial da
malha urbana original e ao mesmo tempo aumentaram o número de lotes por
unidade de área. Nesta fase, a SHIS (Setor de Habitações Individuais Sul) ainda
concentrava a produção das unidades habitacionais dos assentamentos urbanos
promovidos pelo poder Público. O Setor P Sul abrange as quadras pares 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 e 36, a Área de Desenvolvimento CentroNorte (Pró-DF) e mais recentemente, os condomínios Pôr do Sol e parte do Sol
Nascente.
Aproximadamente, em 1998 começou o movimento de fracionamento e
vendas das chácaras nos arredores do Setor P Sul, surgindo várias casas
próximas às antigas moradias. Sob a égide de condomínios, surgiram o Pôr do
Sol e Sol Nascente, em processo de regularização.
Em 1996, foi inaugurado o Museu da Limpeza Urbana, próximo à Usina
de Tratamento de Lixo, onde é possível encontrar peças e sucatas de objetos
antigos juntamente com montagens feitas pelos trabalhadores do local. Podemos
encontrar também neste setor um sítio arqueológico localizado na Chácara Santa
Terezinha n. º 112, descoberto em 1996, pelo arqueólogo Eurico Teófilo Mulhe,
onde os primeiros fósseis, pedras e pontas de flechas de cristal foram
encontrados em 1997, com data indicativa de 10.000 anos.
Nesse contexto, a Escola Classe 48 de Ceilândia foi inaugurada em três
de março de mil novecentos e oitenta, sendo regulamentada em dez de agosto
de mil novecentos e oitenta e um, pela portaria de nº 42. Localizada à EQNP
26/30 – Área Especial – Setor P Sul. A unidade escolar surgiu para oferecer aos
moradores desse setor o direito de estudar próximo a sua residência.
8

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

Esta Instituição de Ensino possui localização de fácil acesso, sendo a
maioria dos estudantes oriundos das quadras próximas, do setor de chácaras e
dos Condomínios Pôr do Sol e Sol Nascente. A clientela é heterogênea, em
relação ao nível sócio econômico e cultural, com grau de escolaridade variando
de não alfabetizados a graduados.
Atualmente são atendidos 730 alunos (2020), com faixa etária entre 04 e
14 anos. 163 famílias são atendidas pelo Programa Bolsa Família. A educação
integral foi ofertada até 2016.
A escola busca favorecer a elaboração de referenciais que sejam
articulados e construídos coletivamente, fortalecendo o fazer pedagógico
conforme o Currículo em Movimento (2013), as Diretrizes de Avaliação (2014) e
a Proposta Político Pedagógica. É uma instituição que promove a formação
integral de seus alunos, facilitando o acesso ao conhecimento, identificando
suas possibilidades e suas limitações, de maneira que todo estudante seja ativo
e participativo na construção do seu próprio saber.
A instituição encontra-se com as instalações em estado regular, salas de
aula com pouca ventilação e acústica comprometida. Em 2015 os blocos de sala
de aula passaram por uma reforma na rede elétrica, contudo os demais
ambientes continuam necessitando de reparos constantes, pois ocorrem
diversos picos de energia, danificando alguns maquinários, o que prejudica as
atividades pedagógicas e administrativas.
Segue tabela identificando como os espaços da E.C 48 estão
distribuídos:

QUANTIDA

ESPAÇO

DE

Sala de Direção

01

Sala de Coordenação

01

Sala de Apoio Pedagógico

01

Salas de Aula

15
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Secretaria

01

Sala de Recursos

01

Sala do SOE

01

Sala da SEAA

01

Sala de Informática – Inutilizada

01

Sala de Leitura

01

Sala de Reforço

01

Mecanografia

01

Quadra de esportes

01

Parquinho

01

Pátio coberto

01

Cantina

01

Depósito para merenda

01

Depósito de material de expediente

01

Banheiro para professores

02

Banheiro para alunos

04

Banheiro para ENEE

01
Fonte: Censo Escolar 2019, SEE/DF

No decorrer dos anos algumas alterações fizeram-se necessárias para adequar o
espaço às demandas da comunidade escolar, conforme descrito no quadro abaixo:

ANO

ETAPAS/MODALIDADES DE

LETIVO

ENSINO

1980

1ª à 6ª séries

(matutino/vespertino/noturno)

1981

1ª à 6ª séries

(matutino/vespertino/noturno)

1982

1ª à 6ª
séries EJA fase
II ,III e IV

1983

(matutino/vespertino/noturno)

1ª à 6ª
séries EJA

(matutino/vespertino/noturno)

fase II,III,IV
1984

TURNO

1ª à 6ª
séries EJA

(matutino/vespertino/noturno)

fase II,III,IV
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1985

1ª à 6ª
séries EJA
fase II,III, IV

1986

1ª à 6ª
séries EJA

(matutino/intermediário/vespertino/notur

fase II, III
1987

no)

1ª à 6ª
séries EJA

(matutino/intermediário/vespertino/notur

fase II, III
1988

(matutino/vespertino/noturno)

no)

Pré-escolar
CBA, 3ª à 6ª
séries

(matutino/vespertino/noturno)

Projeto Educar, EJA fase III
1989

Pré-escolar
CBA,3ª à 6ª

(matutino/vespertino/noturno)

séries
Projeto Educar e EJA fase II
1990

CBA, 3ª à 6ª séries
Projeto Educar e EJA fase I, II e III

1991

(matutino/vespertino/noturno)

Ensino Especial
(DME) CBA, 3ª à 6ª
séries EJA fases I,

(matutino/vespertino/noturno)

II e III
1992

Ensino Especial
(DML) CBA,3ª à
6ª séries EJA

(matutino/vespertino/noturno)

fases I, II e III
1993

Pré-escolar
Ensino Especial
(DML)

(matutino/vespertino/noturno)

CBA, 3ª e 4ª séries
EJA fases I, II e III
1994

Pré-escolar
Ensino Especial
(DML)
CBA, 3ª e 4ª

(matutino/vespertino/notur
no)

séries EJA
fases I, II e III
1995

Pré-escolar
Ensino Especial
(DML)
CBA ,3ª e 4ª
séries EJA
fases I, II e III

1996

11

(matutino/vespertino/notur
no)
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Pré-escolar1ª à 5ª

(matutino/vespertino/notur

séries Ensino

no)

Especial (DML) EJA
fases I, II e III
1997

Pré-escolar Ensino Especial (DML)

(matutino/vespertino/noturno)

1ª à 6ª séries EJA fases I, II e
III
1998

Pré-escolar Ensino Especial (DML)
1ª à 6ª séries EJA fases I, II e III

(matutino/vespertino/notur
no)

1999

Pré-escolar Ensino Especial (DML)
1ª à 6ª séries Turma de Reintegração

(matutino/vespertino/noturno)

EJA 1º e 2º Segmento
2000

Pré-escolar Ensino Especial
(DML)
(matutino/vespertino/notur

1ª à 5ª séries Turma de

no)

Aceleração
EJA fases I, II e III
2001

Pré-escolar Ensino Especial (DML)
1ª à 6ª séries Turm a de Aceleração
EJA 1º e 2º segmentos

(matutino/vespertino/notur
no)

2002

Pré-escolar Ensino Especial (DML)
1ª à 6ª séries Turm a de Aceleração
EJA 1º e 2º segmentos

(matutino/vespertino/notur
no)

2003

Pré-escolar,
1ª à 6ª séries Ensino Especial (DM) Turma de
Aceleração EJA 1º e 2º segmentos

(matutino/vespertino/notur
no)

2004

1ª à 6ª séries Turma de Aceleração
(matutino e vespertino)

2005

Pré-escolar
1ª à 6ª séries e Turma de Aceleração

2006

(matutino e vespertino)

Pré-escolar BIA,3ª e 4ª séries
(matutino e vespertino)

2007

Pré-escolar BIA ,3ª e 4ª séries
(matutino e vespertino)
Pré-escolar

2008

1º ao 4º ano (EF de 09 anos) 4 série e Turma
de Aceleração

2009

Pré-escolar e 1º ao 5º ano

12

(matutino e vespertino)
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Pré-escolar, 1º ao 5º ano

(matutino e vespertino)

Pré-escolar, 1º ao 5º ano

(matutino e vespertino)

Pré-escolar, 1º ao 5º ano

(matutino e vespertino)

Pré-escolar, 1º ao 5º ano

(matutino e vespertino)

Educação Infantil, 1º ao 5º ano Classe

(matutino e vespertino)

2010
2011
2012
2013
2014

Especial (TGD)
Educação Infantil, 1º ao 5º ano

(matutino e vespertino)

Educação Infantil, 1º ao 5º ano

(matutino e vespertino)

Educação Infantil, 1º ao 5º ano

(matutino e vespertino)

Educação Infantil, 1º ao 5º ano

(matutino e vespertino)

Educação Infantil, 1º ao 5º ano

(matutino e vespertino)

Educação Infantil, 1º ao 5º ano

(matutino e vespertino)

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Fonte: Ata de abertura e encerramento do ano letivo da Escola Classe 48.

Atualmente essa unidade escolar apresenta a seguinte organização das Etapas e
Modalidades de Ensino:
TURNO

ANO

ALUNOS

Ed. Infantil - 1º Período

52 alunos

Ed. Infantil - 2º Período

24 alunos

1º ano EF9

43 alunos

2º ano EF9

44 alunos

3º ano EF9

47 alunos

4º ano EF9

81 alunos

5º ano EF9

71 alunos

Matutino
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Ed. Infantil - 1º Período

59 alunos

Ed. Infantil - 2º Período

52 alunos

1º ano EF9

53 alunos

2º ano EF9

26 alunos

3º ano EF9

90 alunos

4º ano EF9

32 alunos

5º ano EF9

56 alunos

Vespertino

30 turmas

Total

730 alunos
Fonte: Secretaria da E. C. 48 de Ceilândia (2019)

As equipes gestoras integram a historicidade dessa instituição escolar, pois a forma
com que ocuparam o cargo indica o recorte histórico de como a SEEDF entendia a função,
como os diretores chegavam a ocupar os cargos, traduzindo assim a gestão em cada
época. De acordo com o livro de abertura e encerramento do ano letivo da Escola Classe
48 de Ceilândia, segue-se abaixo o histórico de diretores e o tempo de permanência no
cargo.
TEMPO QUE PERMANECEU NO

NOMES DOS DIRETORES

CARGO
1980 a 1981

Vandira Oliveira Rodrigues

1982 a 1984

Maria Dalva da Silva

1985 a 1988

Edir Tourinho de Bittencourt Pereira

1989 a 1992

José Antônio R. Dorotheu

1993 a 1994

Lucimar Nogueira da Costa

1995

Rosilene Lemes Leotério dos Santos

1996 a 1997

Wagner Zeferina Gomes

1998 a 1999

Orlando Chaves da Costa

2000

Agnaldo Vieira dos Santos

2001

Vicente G. de Melo Neto

2002 a 2007

Luzinete Maria Souza das Chagas
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2008 até agosto

Zélia Maria Barros Gonçalves

2008 a partir de

Alessandra Cristina Muniz Aguiar

agosto
2009 a 2010

Verônice Sousa Lima

2011 a 2012 (até agosto)

Patrícia Goulart da Silva

Setembro de 2012 até a presente data

Dylma de Fátima Araújo de Sousa

Atualmente a equipe diretiva está regulamentada pela lei nº 4.751/2012, que dispõe
sobre o Sistema de Ensino e a Gestão Democrática do Sistema de Ensino Público do
Distrito Federal e pela Portaria nº 254/2013 que regulamentou o processo eleitoral para
escolha dos diretores, vice-diretores e membros do Conselho Escolar das unidades
escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal. A portaria em seu artigo 1º destaca:
Art. 1° A gestão das unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito
Federal será exercida pela equipe diretiva e Conselho Escolar eleitos na forma da
Lei nº 4.751, de 07 de fevereiro de 2012, e dessa Portaria.

O quadro abaixo demonstra o cenário da gestão democrática nessa unidade escolar.
FUNÇÃO

RESPONSÁVEL
Diretora

Dylma de Fátima Araújo Sousa

Vice Diretora

Vanessa Xavier de Sousa Casagrande

Supervisora Administrativa

Andrea Márcia Santos Silva

Chefe de Secretaria

Nélio Pereira de Lacerda

Conselho Escolar - Assistência

Maria de Lourdes dos Santos Cavalcante

Conselho Escolar - Assistência

Simone Ferreira de Souza

Conselho Escolar - Pais

Cristiana Brito Lima

Conselho Escolar - Pais

Iamar Pereira Barbosa

Conselho Escolar - Professores

Elisangela Rodrigues da C. Correa

Conselho Escolar - Professores

Eliane Santana Soares

Fonte: Ata de posse da equipe diretiva e conselho escolar – Arquivo da própria escola
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A partir da eleição 2019 (diretora e vice-diretora) a equipe atual foi reeleita para
mandato até 2021. Já o Conselho Escolar possui mandato de 3 (três) anos a contar de
janeiro de 2016. Em 2020 o mesmo passará por nova eleição.
No que tange aos recursos financeiros, temos instrumentos legais que regem essa
dimensão da gestão, no que se refere à distribuição de recursos previstos pela Constituição
Federal e LDB:
A União aplicará anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de
impostos,

compreendida

a proveniente de transferências na manutenção e

desenvolvimento de ensino. (CF Art. 212 e LDB Art. 69)

A lei nº 4.751/2012 destaca como finalidade e princípios da gestão democrática das
unidades escolares nos termos da legislação e entre outros a autonomia nos aspectos
financeiros. Segue-se quadro que indica as verbas que a escola recebe e sua origem:
VERBA

ORIGEM

PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola)

Governo
Federal

PDAF (Programa de Descentralização

GDF

Financeira)

A utilização dos recursos financeiros é feita após reunião com o Conselho Escolar,
onde cada segmento da comunidade tem sua representação, definindo as prioridades de
nossa instituição, exceto a verba do PDDE/MAIS EDUCAÇÃO que já vem com o manual
específico de compra, de acordo com os macros campos trabalhados na Educação Integral.

16
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DIAGNÓSTICO DA REALIDADE ESCOLAR
A realização do PDE Interativo sinalizou aspectos importantes da dinâmica da escola
nas seguintes dimensões: indicadores e taxas, distorção e aproveitamento, ensino e
aprendizagem, gestão, comunidade escolar e infraestrutura. Os problemas citados a
síntese desse diagnóstico são elencados coma finalidade de definir relevância e
abrangência dos problemas identificados; a capacidade técnica e financeira da escola de
programar ações para enfrentar o problema e o objetivo de cada plano.
No que se refere à gestão pedagógica estão sendo realizadas continuamente ações
para divulgar, executar, avaliar e atualizar o Proposta Pedagógica. Outras ações
específicas também têm sido desencadeadas, como a definição e divulgação das metas de
aprendizagem determinantes para o sucesso escolar em cada ano e ao longo de cada bloco
de ensino, articulando o currículo às práticas pedagógicas. A avaliação formativa e
processual também tem sido planejada, incluindo a criação de instrumentos para
redimensionar os planejamentos em suas diferentes dimensões. As ações que
contemplaram a formação dentro do espaço da escola, o currículo como ferramenta
fundamental para reorganização das práticas pedagógicas e a avaliação formativa como
prática para as mudanças necessárias foram fundamentais para o alcance dos resultados
obtidos nas avaliações externas tanto no IDEB da escola quanto na avaliação diagnóstica
realizada pela SEDF através do Sistema de Avaliação em Destaque, que gera relatórios de
desempenho de estudantes, turmas, unidades escolares, coordenações regionais e da rede
de ensino do DF. Esses relatórios nos possibilitam uma análise das informações do
desempenho escolar - em nível local, regional e distrital - e, a partir daí, reorganizamos o
planejamento das ações de intervenção pedagógica, para que tenhamos resultados mais
eficientes e eficazes.
Quanto à gestão participativa, foram propiciados momentos onde toda a comunidade
escolar debateu sobre as metas da escola, visando conscientizá-los sobre o que compete a
cada esfera institucional, pois, estas devem ficar claras tanto para gestão como para toda
comunidade escolar. É importante ainda continuar o acompanhamento efetivo por parte
da gestão, do planejamento e das atividades desenvolvidas na escola, principalmente no
que se refere ao cumprimento da proposta curricular. O planejamento tem sido balizado
pelos dados das avaliações internas e externas. A documentação, como registros de
reuniões que acontecem no interior da escola têm subsidiado esses processos.
17
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Na dimensão da gestão administrativa e de pessoas, os pais apontaram, em
pesquisa realizada pela unidade escolar, que a qualidade na educação, prevista na
Constituição Federal, como principal meta a ser alcançada. A garantia do cumprimento dos
dias letivos exige tanto a necessidade de negociações, bem como a contratação imediata
de professores substitutos para os afastamentos legais. Todos reivindicam lanches mais
saudáveis e com maior valor nutricional, mais verduras, frutas e legumes. A galinhada
continua sendo o alimento mais bem aceito. Vale destacar que a unidade escolar trabalha
continuamente para a melhora do lanche ofertado e a equipe de nutricionistas vem
ampliando o cardápio o e valor nutritivo das refeições ofertadas.
Na dimensão da infraestrutura foi apontada a necessidade de manutenção das
instalações físicas da escola, pois não se apresentam adequadas para as necessidades
escolares atuais. A ventilação, iluminação e acústica das salas de aula estão
comprometidas pela arquitetura antiga do prédio, bem como os telhados que apresentam
rachadura e atualmente quando chove, as salas ficam alagadas, o que compromete a parte
elétrica. Foi realizada no ano de 2018 a pintura da parte de metal e das paredes de toda a
escola, bem como a reforma da cozinha/copa dos servidores da unidade escolar. Os
espaços para reuniões, estudos, formação e planejamento acontecem em um mesmo lugar.
Ainda necessitamos de ampliar e modernizar a sala de leitura, ampliando o acervo e
trazendo recursos tecnológicos para atrair os estudantes. O patrimônio permanente ainda
não atende plenamente toda a demanda da escola. A maior problemática evidenciada
atualmente está na conscientização de toda a comunidade escolar quanto à conservação
do patrimônio público.
A lei nº 4.751/2012 destaca como finalidade e princípios da gestão democrática das
unidades escolares nos termos da legislação e entre outros a autonomia nos aspectos
financeiros. Com relação à gestão financeira segue quadro que indica as verbas que a
escola recebe e sua origem.

VERBA
PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola
PDAF (Programa de Descentralização Financeira)

ORIGEM
Governo Federal
GDF

A utilização dos recursos financeiros é feita após reunião com o Conselho Escolar,
onde cada segmento da comunidade tem sua representação, definindo as prioridades de
18
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nossa instituição. Para isso seria necessário que as verbas fossem pagas nos tempos
determinados e, se possível, o aumento das verbas para a escola, a fim de que possamos
investir nos seguintes itens: reparos necessários na estrutura física, adquirir jogos didáticos,
aquisição de mapas, materiais de uso escolar e pedagógicos para utilizarem dentro de sala
de aula, brinquedos para serem utilizados durante o recreio, compra de mais bebedouros,
ampliar o acesso à internet banda larga para utilização com os estudantes e planejamento
dos professores.
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FUNÇÃO SOCIAL
A missão da SEEDF é “Proporcionar uma educação pública, gratuita e democrática,
voltada à formação integral do ser humano para que possa atuar como agente de
construção científica, cultural e política da sociedade, assegurando a universalização do
acesso à escola e da permanência com êxito no decorrer do percurso escolar de todos os
estudantes”. (PPP Carlos Mota, p. 25). Para que essa missão seja alcançada, a Escola
Classe 48 de Ceilândia entende que sua função social é formar sujeitos autônomos, críticos
e conscientes.
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PRINCÍPIOS EPISTEMOLÓGICOS
O grupo de profissionais optou por referendar os princípios elencados pela Lei de
Diretrizes e Bases – Lei n° 9394/96, em seu artigo 3º:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, etc.;
Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
Respeito à liberdade e apreço à tolerância;
Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
Valorização do profissional da educação escolar;
Gestão democrática do ensino público;
Garantia de padrão de qualidade;
Valorização da experiência extraescolar;
Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

Destaca-se ainda a importância se trabalhar o Currículo em Movimento da SEEDF:
Unicidade teoria e prática, Interdisciplinaridade e Contextualização e Flexibilização.
Os princípios que orientam as práticas pedagógicas da Escola Classe 48 foram
elencados pelo grupo de profissionais a partir da questão: “Quais princípios orientam nossa
prática? ”. A igualdade de oportunidades é concebida pelos nossos educadores como ação
primeira para o fazer pedagógico, inserindo o direito às diferenças e à inclusão de todos no
cotidiano da escolar.
Outro princípio destacado é a articulação entre a escola e a comunidade, onde a
circularidade dos saberes possa promover um permanente movimento, fazendo o ambiente
escolar cada vez mais favorável à aprendizagem, dando ao estudante repertório que ecoe
na sua vida prática na sociedade.
Valores como lealdade e companheirismo devem nortear as relações pedagógicas
da escola, com vistas à contextualização e conjugação dos saberes, onde as relações
tenham valores éticos e morais como premissa, onde exista o respeito ao lugar de casa um,
ou seja, sua história, seus saberes suas vivências, conforme destacado por Morin (2007),
onde todos reconhecem a sua humanidade comum e, ao mesmo tempo, reconhece a
diversidade cultural inerente a tudo que é humano.
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PRINCÍPIO DA INCLUSÃO
Compreende-se a educação inclusiva como processo primordial para a formação
educacional da pessoa com deficiência, bem como favorecedor de uma educação voltada ao
respeito às diferenças. Sabe-se que a educação pautada no indivíduo lhe possibilita o
alcance de condições favoráveis à sua efetiva participação social.
A inclusão é uma inovação educacional relacionada a uma escola aberta às
diferenças, porque somos diferentes, o que nos iguala é a diversidade.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 3º inciso IV, vem "promover o bem de
todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação". Garante ainda, em seu capítulo III, artigo 205, a Educação como " direito
de todos e dever do Estado" portanto, todos têm direito a Educação gratuita e de qualidade
assegurada pelo inciso IV e VII do artigo 206. Porém, o atendimento educacional de
qualidade, que possibilite o pleno desenvolvimento dos educandos tem sido um grande
desafio, principalmente em se tratando daqueles com necessidades especiais. De acordo
com a Secretaria da Educação Especial do MEC, entende-se por necessidades
educacionais especiais,

os

alunos que durante o processo educacional apresentam

dificuldades acentuadas de aprendizagem que podem ser não vinculadas a uma causa
orgânica específica ou relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências,
abrangendo dificuldades de comunicação e sinalização dos demais alunos, bem como altas
habilidades ou superdotação (SEESP, Conceitos da Educação

Especial

–

senso

escolar, 2005). O artigo 208 da constituição inciso III garante "atendimento educacional
especializado na rede regular de ensino". A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, 9394/96, considera em seu artigo 58 a Educação Especial como "Modalidade
escolar" e assegura ainda, em seu parágrafo segundo do mesmo artigo que o
"atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados,
sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua
integração nas classes comuns de ensino regular".
Inclusão é mais do que ter banheiros e rampas adaptados, embora seja de grande
importância que o espaço físico da escola, seja adequado para receber os alunos
portadores de necessidades especiais. Sendo a inclusão uma prática recente nas escolas,
é importante questionar sobre que ética ilumina as ações na direção de uma escola para
todos. Mais precisamente, é preciso verificar se as propostas e políticas educacionais que
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proclamam a inclusão estão realmente considerando as diferenças na escola no intuito de
promover a educação para todos, visando ainda à aprendizagem dos alunos especiais. É
na Proposta Pedagógica que a escola classe 48 se posiciona em relação ao seu
compromisso com uma educação de qualidade para todos os seus alunos, com
necessidades especiais ou não. Sendo assim, a escola assume o compromisso de propiciar
ações que favoreçam a aprendizagem dos educandos de modo geral e aos portadores de
necessidades educacionais especiais, fazer adequações curriculares optando por práticas
heterogenias e inclusivas.
As adequações curriculares são estratégias para promover uma maior eficácia
educativa, a fim de contribuir de forma mais coerente, com o sistema de inclusão. Essas
adequações resguardam o caráter de flexibilidade e dinamicidade que o currículo escolar
deve ter, ou seja, a convergência com as condições do aluno e a correspondência com as
finalidades de educação na dialética do processo ensino aprendizagem. Pensar em
adequação curricular significa considerar o cotidiano das escolas, levando-se em conta as
necessidades e capacidades de seus alunos (Parâmetros curriculares Nacionais, 1998).
Portanto, as adequações curriculares, visando à inclusão, constituem possibilidades de
atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos, não sendo necessariamente um
novo currículo, podendo este ser o mesmo de uma escola regular, mas que seja dinâmico,
alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos.
As adequações curriculares têm por objetivo, promover o desenvolvimento e
aprendizagem dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais, tendo
como referência a elaboração da proposta pedagógica e a implementação de práticas
inclusivas no sistema escolar, objetivando estabelecer uma relação de harmonia entre
essas necessidades e a organização curricular.
Portanto, as adequações curriculares estão focalizadas na "interação entre as
necessidades do educando e as respostas educacionais a serem propiciadas". Neste
sentido, essas adequações precisam ser avaliadas periodicamente, fazendo as adaptações
necessárias, sempre que preciso, para garantir que o estudante adquira as habilidades e
competências propostas em sua adequação curricular. Nossa Proposta Pedagógica reúne
um conjunto de ações pedagógicas numa educação voltada para a inclusão de todos os
integrantes da escola no movimento de transformação da realidade, para que estes atuem
de forma consciente, rompendo paradigmas, construindo assim uma escola democrática.
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OBJETIVOS
Objetivo geral:
Proporcionar um ambiente escolar e práticas pedagógicas adequadas ao
desenvolvimento integral dos educandos, contribuindo para formação de cidadãos críticos
e conscientes de seu papel transformador da realidade.

Objetivos específicos:
 Divulgar e publicizar os dados obtidos na avaliação diagnóstica a fim de suscitar
mudanças nas concepções da comunidade escolar e nortear mudanças necessárias no
planejamento das ações da gestão, do corpo docente, outros profissionais e pais e
responsáveis;
 Compartilhar com a comunidade escolar, as metas e objetivos definidos no
processo de construção da proposta pedagógica, com vistas a favorecer os mecanismos
de participação e implementar/consolidar ações que favoreçam o sucesso escolar;
 Realizar procedimentos de avaliação formativa e continua, nas diferentes
dimensões, incluindo o nível institucional e avaliação da proposta pedagógica, visando
garantir o cumprimento das diretrizes curriculares e planejamentos elaborados
coletivamente;
 Favorecer a qualidade de tempos e espaços escolares destinados à formação
continuada e o planejamento coletivo da gestão e do corpo docente;
 Contribuir para reflexão acerca dos aspectos teóricos, práticos e relacionais que
promovam a consolidação de ações de sucesso no contexto educativo;
 Fornecer subsídios e estimular ações escolares inovadoras e de sucesso, visando
contribuir para que elas ocorram tanto na dimensão individual como na dimensão coletiva,
além de contribuir para uma construção positiva da identidade de todos os profissionais da
Escola Classe 48;
 Desenvolver

projeto

específico

destinado

ao

letramento

matemático,

ressignificando concepções e práticas pedagógicas;
 Sensibilizar as famílias para maior participação no processo educacional dos
estudantes, por meio de projetos específicos;
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 Realizar levantamento sociocultural da comunidade escolar, com vistas a valorizar
seus saberes, sua cultura e legitimar seus valores;
 Consolidar espaços de reflexões e discussões com os membros da gestão, com os
objetivos de facilitar a tomada de decisões, a construção e a implementação de estratégias
administrativo-pedagógicas;
 Articular ações dos diferentes serviços e profissionais da unidade de ensino, a fim
de atender com qualidade, todos os estudantes e especificamente os estudantes com
necessidades especiais e os com queixas escolares;
 Acompanhar e divulgar os resultados de avaliações e indicadores internos e
externos, a fim de balizar os planejamentos técnico-pedagógicos da instituição educacional;
 Revitalizar e criar espaços físicos destinados as diferentes atividades de ensino e
aprendizagem;
 Promover a parceria e articulação de ações junto aos órgãos e entidades da
comunidade local: conselho tutelar, centros de saúde, prefeitura do setor e outros;
 Sistematizar a participação do Conselho Escolar nas decisões político pedagógico
administrativas da instituição, com vistas a ampliar a interação e o repasse de informações
a cada segmento da comunidade escolar.
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CONCEPÇÕES TEÓRICAS
A equipe gestora da Escola Classe 48 reafirma seu compromisso com uma educação
pública de qualidade certa de que a concretização do Currículo em Movimento do Distrito
Federal para o Ensino Fundamental nos Anos Iniciais se dará a

partir do Projeto

Pedagógico, como expressão de sua intencionalidade, a partir do cotidiano das práticas
pedagógicas. Sendo dever da escola garantir, não apenas o acesso de todos e todas à
educação básica, mas, sobretudo, a permanência com qualidade referenciada nos sujeitos
sociais, em conformidade com os preceitos constitucionais e a Lei 4.751/2012, de Gestão
Democrática do Sistema de Ensino Público do DF.
Adota-se, portanto, o conceito de Educação Integral, visando à superação das
concepções de currículo escolar como prescrição de conteúdos. Ressalta-se que pensar a
educação como integral é dar visibilidade social a comunidade local, cooperando para a
mobilidade social. É garantir direitos, contemplando as diversas dimensões da formação
humana, reconhecendo os estudantes como sujeitos de direitos e deveres. A compreensão
do conceito de educação integral pressupõe que todas as atividades são entendidas como
educativas e curriculares e remete a ideia de ampliação de tempos, espaços e
oportunidades. Também dentro dessa perspectiva, os estudantes dos anos iniciais do
Ensino Fundamental assumem, em seu percurso formativo, a condição de sujeitos de
direito e constroem, gradativamente, sua cidadania (BRASIL, 2013). O trabalho pedagógico
desenvolvido nessa unidade escolar, portanto, está voltado para as necessidades de
aprendizagem de todos os estudantes, respeitando seus tempos de desenvolvimento, com
a garantia de um processo contínuo de formação integral, tendo como princípio
fundamental a garantia das aprendizagens para todos os estudantes, tendo como base os
eixos integradores para os Anos Iniciais: Alfabetização, Letramentos e Ludicidade e como
eixos transversais a Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para os
Direitos Humanos e Educação para a Sustentabilidade.
Nessa perspectiva, Boaventura Santos (2003) soma a necessidade uma sociedade
emancipada que contemple o multiculturalismo, o direito e o respeito às diferenças,
coadunamos, portanto com a teoria do Currículo em Movimento do Distrito Federal, que é
pautado pela Pedagogia Histórico-Crítica e Psicologia Histórico-Cultural. Compreende-se
que adotar como referencial a Pedagogia histórico-critica é movimentar-se para aquisição
de novas atitudes docentes, sob a luz da perspectiva histórico-cultural, possibilitou-se uma
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nova concepção acerca do homem, segundo a qual ele se desenvolve por meio de uma
interação ativa, dinâmica e constante entre fatores internos e externos a ele, construindose histórica e subjetivamente, mediante interações como o meio, e, principalmente, com as
outras pessoas. (Barbosa, 2008).
A escola deve garantir à aprendizagem de todos os estudantes, por meio do
desenvolvimento de processos educativos de qualidade. Nesse sentido a psicologia
histórico-cultural subsidia uma organização escolar que supera concepções deterministas
e organicistas da aprendizagem e desenvolvimento e valoriza o contexto sócio-histórico
e o papel da mediação na promoção do desenvolvimento humano.
Sob a luz dessa abordagem a visão do desenvolvimento abrange uma interação
ativa dinâmica e constante entre fatores internos e externos a ele, construindo-se histórica
e subjetivamente, mediante interações com o meio, e, principalmente com as outras pessoas
(Barbosa,2008). O postulado básico de Vygotsky (1989) é que aprendizagem promove
desenvolvimento, e nesse processo de humanização, a cultura tem papel essencial. Essa
ideia sustenta um olhar prospectivo e uma contribuição inédita para o campo da
educação, consolidada pela definição de nível de desenvolvimento
Por meio dessas contribuições a instituição

educacional

proximal.

assume

papel

determinante para as transformações ao nível cognitivo, pois configura-se como lócus
privilegiado do saber historicamente construído que se difere das aprendizagens do
cotidiano.
O avanço permitido pelas contribuições teóricas vem ao encontro dos princípios
epistemológicos citados nos Pressupostos Teóricos da Educação Básica, como

a

unicidade da teoria-prática, interdisciplinaridade, contextualização e flexibilização na
construção do Projeto Político e Pedagógico. Esses princípios irão nortear as nossas
estratégias educacionais, pois, o ensino que articula teoria e prática requer de todos os
partícipes reflexão crítica, do professor, especificamente, exige a abertura para o diálogo e
a disposição para repensar cotidianamente a organização da aula (Silva, 2011), com a
clareza do “para que ensinar? O que ensinar? Como ensinar? O que e como avaliar? ”.
De acordo com as Diretrizes de Avaliação da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal: avaliação para as aprendizagens, avaliação institucional e avaliação em
larga escala – Avaliar para Aprender, Aprender para Avançar (2018), faz-se necessário
compreender que avaliar não é aplicar um instrumento, isoladamente, e dele se servir como
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o único parâmetro por parte do avaliador. O processo de avaliação é algo que se inicia
antes mesmo de quando se planeja uma aula, quando o docente decide sobre o que ensinar
e o que a turma precisa aprender, já se trata de uma avaliação.
A avaliação para as aprendizagens é aquela desenvolvida pelo professor junto aos
seus estudantes; em movimento, em um processo contínuo gerador de ação que busca
construir aprendizagens para todos os estudantes. Esse não se esgota em períodos fixos,
como por exemplo, ao final de um bimestre, trimestre ou mesmo ao final da execução de
projetos. A avaliação formativa é a avaliação para as aprendizagens, ela inicia, perpassa e
finaliza o processo. Se as aprendizagens estão sempre em desenvolvimento, a avaliação
é sua companheira inseparável. A função que a norteia o trabalho com a avaliação nesta
unidade de ensino é a formativa, justamente pelo seu compromisso com as aprendizagens
de todos.
Com o objetivo de ultrapassar a fragmentação do conhecimento e do pensamento é
necessário efetuar a interdisciplinaridade, pois é ela que favorece a abordagem de um
mesmo tema em diferentes disciplinas/componentes curriculares e permite que os
professores dialoguem e rompam com fazeres individuais. Para isso, é importante o
envolvimento de todos os professores atuantes nesta unidade escolar para o planejamento
da articulação de instrumentos avaliativos que envolvam mais de um componente
curricular. Isso contribui para superar a fragmentação do conhecimento.
Para a professora Ilma Passos Alencastro Veiga (1995), os eixos estruturantes das
escolas formam uma relação compreendida à luz dos compromissos e das finalidades da
educação, que orientam a vida educativa de socialização da cultura e mostram como ela
acontece no âmbito da sala de aula. A valorização dos eixos estruturantes da escola implica
pensá-los de forma articulada, interdependente e complementar. Isso nos impulsiona a
enfrentar questões teórico-práticas no contexto escolar. A reflexão em torno da escola e
seus eixos estruturantes não pode ser entendida como uma problemática isolada e
descontextualizada. Por isso, pensar a escola e seus eixos é uma tarefa que precisa ser
avaliada sob a ótica de uma concepção democrática da educação. Trata-se de um exercício
realizado sobre os três eixos estruturantes. A escola é uma realidade temporal instituída.
Ela se desenvolve num espaço e tempo histórico; sob as orientações previamente
instituídas; sob a gestão de um corpo docente para assegurar as ações educativas no
interior da escola; e com a presença do movimento instituinte, responsável por rever o
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instituído e, a partir dele, instituir outras possibilidades. O projeto pedagógico constituído
pela própria comunidade escolar é o definidor de critérios para a organização curricular e a
seleção e estruturação dos conteúdos, das metodologias de ensino, dos recursos didáticos
e tecnológicos e da avaliação. O projeto pedagógico é o documento da identidade educativa
da escola que regulariza e orienta as ações pedagógicas. O diálogo necessário para que
assumamos concepções e práticas que contemplem tais princípios tem espaços instituídos
para acontecer: as coordenações pedagógicas, espaços-tempos privilegiados de formação
continuada, planejamento, discussão do currículo e organização do trabalho. Enfim para
que o coletivo da escola assuma uma atitude de transformação do trabalho pedagógico e
assim contribua efetivamente para mudanças na realidade social de sua comunidade.
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ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO
Para respaldar o Proeto Pedagógico, ora apresentado/elaborado/construído, serão
elencados e resumidamente descritos alguns documentos, por serem considerados
norteadores básicos indispensáveis para o bom cumprimento da proposta de trabalho.
Partindo desse entendimento e, em consonância com o Currículo em Movimento
da Educação Básica do Distrito Federal, são delineadas metas de aprendizagem das
linguagens para os anos iniciais do referido nível de ensino:
Assim, espera-se que, ao finalizar o primeiro ano, o estudante leia e escreva um
pequeno texto, iniciando seu processo de alfabetização na escola, que será
ampliado durante o segundo e consolidado no terceiro, de forma a usar a leitura e
a escrita eficientemente em situações comunicativas da vida em sociedade, na
perspectiva do letramento. Em continuidade ao processo de aprendizagem, ao
estudante do 2º Bloco (4º e 5º anos) devem ser oportunizadas situações de
letramento que retomem, profundem e ampliem conteúdos num desenvolvimento
em espiral do currículo. (Currículo em Movimento, 2018, p. 15).

Quanto ao ensino da matemática, o Currículo (2018) propõe uma articulação dessa
área de conhecimento com outras áreas, de modo a constituir um sujeito integral e lúdico
que utiliza a matemática como “ferramenta e elemento de inclusão social” (pág. 152). Para
isso, são necessárias vivências em sala que promovam a educação matemática com vistas
ao letramento matemático, como sugere D’ Ambrósio (1999):
[...] leitura e interpretação crítica de noticiários de jornais e televisão; interpretação
do momento social através de novelas, filmes, telenovelas, programas de auditório;
capacidade de se localizar com crescente precisão (rua, número, bairro, CEP,
telefone, distâncias da casa à escola, tempo de percurso, avaliação do tempo gasto
em transporte num dia, num mês, num ano, numa vida) e leitura de mapas e
sinopses internacionais; gestão da economia pessoal (custos, moeda, orçamento
familiar, do estado); compreensão de questões demográficas (população,
distribuição de população, índices de qualidade de vida etc.) e ambientais (padrões
de temperatura, de precipitação, áreas florestais, cultivadas, recursos hídricos etc.);
tratamento de dados sobre o corpo (altura, peso etc.); organização e interpretação
de tabelas, iniciando, assim, a percepção do que são estatísticas e probabilidades
(D’AMBROSIO, 1999, p. 45).

Desse modo, o estudo da matemática se dará por meio de situações reais de uso,
que capacitarão o estudante a pôr em prática socialmente o aprendido em sala de aula.
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Sobre as concepções de avaliação a serem adotadas/consolidadas/alteradas na
Escola Classe 48, das Diretrizes de Avaliação/2014 da SEEDF vêm como suporte muito
importante para nortear a prática a ser formalmente adotada neste PP. As intervenções
pedagógicas são estratégias metodológicas previstas nas Diretrizes pedagógicas para
organização escolar do 2º ciclo (2014), com vistas a superar as contradições existentes na
sociedade para democratização dos saberes (pág. 42). Para tal é indispensável o
envolvimento de diversos atores educacionais que, juntamente aos professores regentes,
elaborarão e executarão ações pedagógicas que favoreçam as aprendizagens, atendendo
aos diversos níveis apresentados pelos estudantes nas avaliações diagnósticas e
processuais.
A Escola Classe 48 desenvolve, nas turmas de 1º (a partir do 2º bimestre) ao 5º ano,
as seguintes intervenções: Projeto Interventivo: atendimento direto e específico a alunos
que, mesmo recebendo outras intervenções, ainda demonstram dificuldades de
compreensão em alguma área de conhecimento.
Em 2018 a intervenção aconteceu no final do ano letivo, com atendimento especifico
a alunos que necessitavam consolidar conhecimentos necessários para concretização da
alfabetização em língua portuguesa e matemática.
Em 2019 o projeto interventivo teve duração inicial de 2 bimestres letivo, iniciandose no 2º bimestre e sendo avaliado nos conselhos de classe subsequentes, ao final de cada
período. Foi aplicado pela equipe de coordenação pedagógica aos alunos não
alfabetizados. O Plano de ação da Equipe Especializada de Apoio à Aprendizagem - EEAA,
contemplou, de 2017 a 2019, a realização de projeto interventivo atemporal com estudantes
encaminhados pelos professores regentes por não apresentarem desenvolvimentos
básicos necessários para continuarem o processo de aprendizagem.
No ano de 2020 a escola está sem os profissionais para atuarem na EEAA, ficando
a cargo da equipe diretva e da cordenação o trabalho de acompanhamento e intervenção
com os estudantes que necessitarem de uma maior atenção em relação à aprendizagem.
Sendo avaliado pelo grupo como uma ação com resultados positivos, planejamos, portanto,
continuar com o projeto interventivo em 2020, com observação e avaliação diagnóstica no
primeiro bimestre e início efetivo o segudo bimestre.
Outra estratégia adotada é o reagrupamento, uma estratégia metodológica que prevê
a reorganização dos estudantes a partir da verificação de suas aprendizagens, em grupos
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de estudos, tanto dentro de sala (reagrupamento intraclasse), quanto entre turmas
diferentes (reagrupamento interclasse). O reagrupamento em 2019 teve a duração de um
bimestre letivo, em Língua Portuguesa, avaliado positivamete no conselho de classe.
Foram responsáveis por essa intervenção todos os professores regentes. Para 2020,
ofereceremos, além do reagrupamento, o reforço escolar, para os estudantes com queixas
escolares uma vez por semana, durante uma hora/aula, com o professor regente no
contraturno das aulas do estudante.A permanência do estudante no reforço depende de seu
rendimento e aprendizado e os grupos são escolhidos a partir da dificuldade evidenciada nos
mesmos pelo professor em sala. O responsável por seu planejamento e execução é o
professor regente e a avaliação da estratégia se dá, principalmente, pelas aprendizagens
observadas nas crianças atendidas. Outra estratégia metodológica utilizada nesta IE, no
turno de regência, é o atendimento individualizado direto, que pressupõe um momento
especifico entre professor e aluno, de modo a promover a aprendizagem no momento em
que o conteúdo está sendo explorado em sala. Quanto à execução das intervenções
pedagógicas previstas, vale ressaltar o uso de recursos diversificados que, além de
atenderem às necessidades observadas nos estudantes, ainda tornam esses momentos
lúdicos e interativos, favorecendo e propiciando a participação ativa dos alunos em seu
próprio processo de aprendizagem. A equipe pedagógica da Escola Classe 48, em seus
momentos de formação e coordenação, busca recursos que tornem cada vez mais eficazes
essas intervenções, como jogos, recursos tecnológicos, atividades práticas e de oralidade,
bem como atividades de registro que, concatenados ao objetivo da intervenção,
demonstram ao professor o desenvolvimento discente.
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ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO
As Diretrizes de Avaliação educacional da SEEDF (2014) constituem suporte
didático- pedagógico para o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação do trabalho
pedagógico da instituição escolar. O objetivo é organizar e envolver, de maneira articulada,
os três níveis da avaliação: aprendizagem, institucional e em larga escala (ou de redes), e
reafirmar o compromisso coletivo com a aprendizagem de qualidade para todos por meio
da função formativa da avaliação. Na concepção formativa todos avaliam e são avaliados,
num movimento dialético, dialógico e coletivo.
Essa perspectiva evidencia que a avaliação tem como finalidade promover
intervenções constantes e rompe com práticas meramente quantitativas. Na avaliação
formativa está a intenção de acolher, apreciar e avaliar o que se ensina e o que se aprende.
Nesse contexto a intenção do avaliador e o uso que se fará da avaliação são mais
importantes que os instrumentos e procedimentos. A avaliação formativa possibilita um
olhar atento para a qualidade dos processos, não prioriza apenas o produto e fortalece a
responsabilização com a Educação para a Diversidade, Cidadania e Educação em e para
os Direitos Humanos e Educação para Sustentabilidade.
Nesse cenário a avaliação diagnóstica e a autoavaliação são potencializadas. O
retorno das informações deve ser tratado como um aliado dos sujeitos, pois possibilita
perceber avanços e fragilidades. Assim quando se aprende se avalia e enquanto se avalia
ocorrem aprendizagens por parte dos estudantes e dos professores. As Diretrizes de
Avaliação Educacional foram discutidas e refletidas num encontro com o corpo docente e
subsidiaram as definições sobre a prática avaliativa que será desenvolvida na escola.
Quanto ao segmento da Educação Infantil sugere-se que a avaliação deve se dar,
principalmente, pela observação sistemática, registro em caderno de campo, fichas,
questionários, portfólios. E que as reflexões, análises e inferências com elaboração diária,
comporão o Relatório Descritivo e Individual de Acompanhamento Semestral – RDIA. As
metas de aprendizagem apresentadas
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no Currículo da Educação Infantil nortearão os aspectos importantes a serem
considerados no processo de ensino e aprendizagem.
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental o docente poderá utilizar registros
pessoais, o Registro de Avaliação – RAV – e o Registro do Conselho de Classe. O teor
desses documentos se compõe, principalmente, de informações referentes às
aprendizagens já construídas pelo estudante e as que necessitam ser consolidadas, bem
como as intervenções necessárias para progressão ininterrupta do processo de
aprendizagem.
Compreende-se que todas as atividades desenvolvidas no âmbito escolar são
pedagógicas e, portanto, constituem os instrumentos/procedimentos avaliativos. No
contexto da avaliação formativa as produções são apreciadas com o objetivo de ofertar
novas aprendizagens. Além disso, comparam-se as aprendizagens dos próprios estudantes
para identificar estratégias necessárias ao seu avanço. Essa análise é compartilhada com
o estudante visando estimular seu protagonismo. Ainda nesse sentido sugere-se a auto
avaliação e a avaliação dos colegas. O professor tem um papel decisivo nesse processo,
pois sua mediação e sua intencionalidade alavancam as aprendizagens intelectuais e
pessoais. Ressalta- se, ainda, que como pesquisador de sua prática, o professor também
promove em si aprendizagem e desenvolvimento.
O compromisso com a avaliação formativa pressupõe processos dialógicos entre
todos os sujeitos envolvidos na ação educativa da escola. Quanto às mães, pais e/ou
responsáveis é preciso conhecer o perfil das famílias, utilizando, por exemplo, questionário
de levantamento do perfil socioeconômico. Deve-se também proporcionar informações
sobre a organização do trabalho pedagógico, e especificamente dos critérios de avaliação,
a fim de alcançar o sucesso escolar almejado por todos. As famílias merecem ter suas
percepções e expectativas quanto aos processos de ensino e aprendizagem valorizados, e
têm o direito à compreensão do que significam os registros avaliativos.
Outros aspectos são relevantes para reflexão coletiva no que tange à avaliação
formativa, como a Educação Especial, uso formativo do dever de casa e do Conselho de
Classe, recuperação contínua, avaliação formal e informal, provas, testes, notas e ética
nos processos avaliativos. Entretanto, necessitam de momentos específicos para
discussão e construção de estratégias que traduzam o fazer coletivo e potencializem essa
visão emancipatória.
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A Escola Classe 48 planejará, de forma intencional, seus procedimentos/estratégias
a serem utilizados. Na Educação Infantil sugere-se que a avaliação deve se dar,
principalmente, pela observação sistemática, registro em caderno de campo, fichas,
questionários, portfólios. As reflexões, análises e inferências com elaboração diária,
comporão o Relatório Descritivo e Individual de Acompanhamento Semestral – RDIA. Nesta
etapa será adotada a sanfona do grafismo, teste de sondagem que ocorrerá ao final do 1º
semestre e final do 2º semestre e o relatório descritivo.
No 1º bloco e 2º bloco será utilizada a psicogênese da língua escrita (para os alunos
não alfabetizados) e o teste de proficiência (para alunos alfabetizados, com textos autorais),
mapeamento ortográfico, avaliações escritas, sem aferir notas e os relatórios descritivos.
Frisa-se que, na perspectiva da avaliação formativa, todo o trabalho pedagógico está sendo
avaliado e não só o estudante, mas também o professor e a escola (VEIGA. 2014). O dever
de casa será utilizado como estratégia pelo professor, ficando a seu critério e
responsabilidade a frequência de envio e a sua correção. Registra-se, também, a
necessidade da escola em aprofundar e refletir sobre o dever de casa e suas implicações
no cotidiano escolar.
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
Durante a construção da presente Proposta Pedagógica foram considerados
diferentes conhecimentos, valores e eixos que estruturam a nova composição do Currículo
de Educação Básica na organização dos tempos e espaços, no intuito de promover a
aprendizagem significativa dos alunos da Escola Classe 48 de Ceilândia.
Com base no princípio da autonomia, estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDBEN (Lei n° 9394/1996) – e suas alterações, ficou incumbido à
escola e seus professores (Art. 12 e 13) a construção da PP. É nesse processo de
construção que a comunidade escolar (pais, professores, alunos e funcionários) debate,
discute e estabelece suas concepções relevantes para a formação do ser crítico, de mundo,
de sociedade, de conhecimento, de currículo, de avaliação e tantas outras, com o objetivo
de criar referências e diretrizes próprias para as práticas que pretende implantar,
embasando-se na nova proposta consolidada do Currículo em Movimento da Educação
Básica.
Existem várias formas com as quais os Estados e Municípios podem organizar sua
estrutura curricular, de modo a atender ao que está estabelecido no Art. 23 da LDBEN,
como se observa no trecho a seguir: “A educação básica poderá organizar-se em séries
anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos
não-seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma
diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o
recomendar”.
Dentre as formas de organização curricular que a Escola Classe 48 de Ceilândia
vinha adotando até o ano de 2018 estão as concepções advindas do Currículo em
Movimento, visto que o atual Currículo em Movimento da Educação Básica teve sua
implementação regulamentada no ano de 2019 quando, então, a escola começou a se
organizar conforme esta proposta. A escola se organiza em regime de ciclos. Sendo assim,
a escola hoje atende o 1º ciclo – Educação Infantil (1º e 2º período); 2º Ciclo distribuído em
dois blocos: o primeiro é o Bloco Inicial de Alfabetização - BIA (1º, 2º e 3º anos) e o segundo
bloco que se constitui das turmas de 4º e 5º anos.
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Nessa perspectiva são levadas em consideração as variações evolutivas dos alunos,
seu contexto familiar e social, suas experiências e seu ritmo, sempre buscando
compreender e atender cada um em suas diferenças e sempre levando em consideração sua
inclusão na sociedade como cidadão de direitos e deveres e, portanto, protagonistas na vida
coletiva. Mas é, acima de tudo, o resultado de uma nova concepção de escola como espaço
onde as aprendizagens não se dão apenas a partir de um campo científico definido como,
por exemplo, Artes, Matemática, Geografia ou História, mas, sim, agregando valor formativo
a cada um desses ou de outros campos do saber sistematizado. Isso implica,
necessariamente, no estabelecimento de uma ética curricular que respeita os percursos
individuais, mas que impõe o trabalho coletivo com vistas à consolidação de uma sociedade
democrática, sustentável e de iguais possibilidades de acesso.
Para os anos iniciais a escola organiza seu planejamento visando estabelecer metas
focando os eixos transversais tais como: Educação para a Diversidade; Cidadania e
Educação para os Direitos Humanos bem como a Educação para a Sustentabilidade e
tendo como Eixos Integradores: Alfabetização; Letramentos e Ludicidade, para Educação
Infantil levando em consideração os mesmos transversais e os seguintes Integradores:
Cuidar e Educar; Brincar e Interagir.
Nesta perspectiva de reorganização do trabalho pedagógico vale ressaltar que o tipo
de avaliação é um fator determinante para a obtenção de aprendizagens significativas e
quando esta concepção vai além da classificação, preocupando-se com o processo de
aprendizagem ao longo do desenvolvimento curricular e ocorrendo por meio de um
acompanhamento do aluno com o objetivo de reorientá-lo a cada dificuldade encontrada,
situa-se na perspectiva formativa, sendo, por essa razão, adotada pela escola.
A avaliação é uma das atividades que ocorre dentro de um processo pedagógico.
Este processo inclui outras ações que implicam na própria formulação dos objetivos da
ação educativa, na definição de seus conteúdos e métodos, entre outros.
A avaliação, portanto, sendo parte de um processo maior, deve ser usada tanto no
sentido de um acompanhamento do desenvolvimento do estudante, como no
sentido de uma apreciação final sobre o que este estudante pôde obter em um
determinado período, sempre com vistas a planejar ações educativas futuras.
(FREITAS. 2007, p. 47).

Toda a organização curricular proposta para o período vigente está alicerçada
conforme diagnóstico realizado no período de construção do atual PP (Prioridade do direito
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de aprender do aluno, Discussão coletiva do Currículo, Reflexões e mudanças na prática
pedagógica, Formação Plena do aluno, Metas bem definidas) e, ainda, em documentos
oficiais tais como: O Currículo em Movimento da Educação Básica, Diretrizes de Avaliação,
Diretrizes Pedagógicas para Organização Escolar do 2° Ciclo, LDB.
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PLANO DE AÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PP

OBJETIVOS:
Elevar o desempenho acadêmico dos alunos.
AÇÕES:


Implantar um programa de acompanhamento especial para estudantes com

dificuldade de aprendizagem;


Reduzir o índice dos alunos faltosos;



Assegurar o acesso à informação com relação à saúde dos alunos.



Dinamizar a rotina da educação infantil;



Realizar atividades de reforço escolar em horários diferenciados;



Desenvolver sistemática de acompanhamento dos principais indicadores;



Realizar ações com turmas de 3º e 5º anos com maiores taxas de reprovação;



Realizar a avaliação institucional com os professores e auxiliares em reuniões

semestrais.


Implantar em parceria com o SOE (Serviço de Orientação Educacional) o

Projeto Recreio Divertido, através da utilização de atividades diversificadas, acompanhadas
por monitores voluntários das turmas dos 3º, 4º e 5º anos.


Realizar de coordenação coletiva semanal;



Realizar de coordenações setorizadas por anos, afim de intensificar a troca

de experiências e estratégias pedagógicas;


Realizar momentos de estudos nas coordenações pedagógicas durante todo

o ano letivo, com vista a enriquecer a prática pedagógica;


Realizar reagrupamento entre as turmas do 1º ao 5º ano com o objetivo de

sanar dificuldades de aprendizagem.


Planejar e executar projetos interventivos e reforço escolar para alunos com

dificuldade de aprendizagem;


Desenvolver reuniões bimestrais de Pais e Mestres
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Efetivar a avaliação e planejamento de todas as ações contidas nessa

proposta pedagógica.


Dinamizar a sala de leitura com empréstimos de livros, histórias contadas

com fantoches, gravuras seriadas, etc.;


Incentivar à formação continuada do professor com a divulgação de cursos

oferecidos dentro e fora da Secretaria de Educação.
METAS:


Reduzir as taxas de reprovação nos 3º e 5º anos.



Ressignificar o Conselho de Classe;

 Ressignificar o tempo e espaço da coordenação pedagógica;


Ressignificar o recreio dos alunos;



Contribuir para a formação do corpo docente em lócus na coordenação

pedagógica;


Intervir nas necessidades de aprendizagem dos estudantes por meio do

Projeto Interventivo, reagrupamentos interclasse/intraclasse e reforço em horário contrário;


Definir temas transversais e diretrizes gerais da escola coletivamente.



Intervir nas necessidades de aprendizagens do aluno para atingir a meta do



Realizar avaliações sistemáticas para que os estudantes possam apropriar-

IDEB.
se dos formatos das avaliações externas;


Implementar o cronograma definido pelo calendário da Secretaria de

Educação com atividades e eventos, utilizando dias letivos temáticos previstos e, se
necessário alguns sábados, visando oportunizar uma maior participação da comunidade
escolar;


Promover coordenação coletivas e reuniões de pais que permitam a reflexão

e avaliações acerca das atividades desenvolvidas;
 Elevar os índices das avaliações externas;


Proporcionar momentos de estudo com o corpo docente para reflexão do

fazer pedagógico junto à equipe de Apoio à Aprendizagem;
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INDICADORES:
A Avaliação Diagnóstica, realizada pela SEDF em 2019, evidenciou os seguintes
resultados: 2° ano.

A Avaliação Diagnóstica, realizada pela SEDF em 2019, evidenciou os seguintes
resultados: 4° ano.
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Fonte: http://www.avaliacaoemdestaque.se.df.gov.br/prova_diagnostica/relatorio/escola.php
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RESPONSÁVEIS:
Diretora, vice-diretora, supervisão escolar, secretário escolar, coordenação
pedagógica, SOE, professores e conselho escolar.
Ainda contamos todos os anos com o apoio dos profissionais da SEAA e AEE, porém
esse ano estamos sem os mesmos em nossa escola o que interfere diretamente no
desenvolvimento pedagógico.

PRAZOS:
2020/2021

RECURSOS NECESSÁRIOS:
Recursos humanos presentes na escola, recursos materiais disponíveis ou
adquiridos através de verbas parlamentares e PDAF.
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA P.P.
Segundo Veiga (2014) as verdadeiras mudanças que provocam transformações
estruturais e, consequentemente históricas, ocorrem de maneira processual, em
sequencialidade e continuidade. Por esse motivo a apreciação dos resultados parciais e
finais confrontando-os com os objetivos e ações definidas torna-se imprescindível.
Implica em analisar as causas do sucesso ou insucesso do trabalho pedagógico para
a sua reorganização. Esse acompanhamento consiste na observação sistemática das ações
previstas nessa Proposta Pedagogica e dos projetos que surgem durante o ano, bem como
os registros que subsidiarão as discussões coletivas em momentos como os destinados à
avaliação institucional previstos em Calendário Escolar da SEEDF e os Conselhos de
Classe.
Esses espaços sugerem um marco temporal; contudo, as

Coordenações

Pedagógicas e as reuniões do Conselho Escolar são oportunidades de tempos, espaços e
momentos que servem para avaliação. Serão utilizados procedimentos/instrumentos como
fichas, questionários, encontros e reuniões. O acompanhamento e a avaliação da execução
da Proposta indicarão aspectos que precisam ser revistos, replanejados e os que merecem
ser potencializados.
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PROJETOS ESPECÍFICOS
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Escola e Família parceria de sucesso
Objetivo geral: A parceria Escola-Família tem como objetivos a socialização e
integração da comunidade com a escola, a fim de proporcionar a educação integral dos
estudantes facilitando assim o processo de ensino- aprendizagem, bem como, prepará-los
para viver em sociedade.
Responsáveis: O projeto Escola-Família é desenvolvido pela equipe gestora,
coordenadores, professores, demais servidores, estudantes e comunidade.
Avaliação: Acontece por meio da participação efetiva de toda a comunidade escolar
durante o processo.
As atividades desse projeto são:
1.

Reunião de pais:

Acontece a cada bimestre com a finalidade de compartilhar com a família o
desenvolvimento dos educandos. Também, conhecer a vivencia dos estudantes além do
convívio escolar, assim, proporcionando a troca de experiências e conhecimentos no
âmbito escola-família, família-escola. É o momento em que a família é incentivada a
acompanhar e dar sequência ao processo de ensino-aprendizagem.

2.

Festa da Família:

Momento de socialização da escola com família. Essa festa acontece no primeiro
semestre, durante o período noturno e o país são convidados a escola para apreciar o
trabalho desenvolvidos pelos estudantes e professores. Cada ano em seu turno desenvolve
apresentações artísticos-culturais voltadas para o tema central abordado, “a família”.

3.

Festa Junina:

Nesta festa a comunidade é convidada a participar dos eventos e consequentemente
promover a integração escola-comunidade. São apresentados danças, dramatizações,
músicas, comidas típicas, caracterização dos estudantes e do espaço físico escolar,
ressaltando a importância das manifestações culturais brasileiras.
4.

Semana da Educação Infantil:
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Acontece atividades propostas especificas à educação infantil, dividas em temáticas
diferentes para cada dia da semana, na qual, a família é convidada a participar de um
piquenique fortalecendo o vínculo dos educandos em um momento de descontração e
participação de todos.
5. Cantata de Natal:
É a festa de confraternização dos educandos da Educação Infantil a partir da
participação efetiva dos estudantes, professores, demais servidores e família. Nesta festa
acontece a apresentação do coral, músicas, dramatizações, mensagens de reflexão,
sorteio de brindes e entrega de lembrancinhas.
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Lugar de criança é na escola
Justificativa: A infrequência é um problema complexo e se relaciona diretamente
com a reprovação por atingir um número elevado de faltas e consequentemente a falta de
pré-requisitos. Para evitar a evasão escolar, é necessário que se faça uma ação que busca
resgatar o aluno, realizando campanha de esclarecimento, mostrando que o acesso e
frequência na escola é um direito da criança e do adolescente e que, o responsável pode,
inclusive, responder judicialmente quando seus filhos evadem das escolas. É importante
realizar palestras com o Conselho Tutelar, com o intuito de conscientizar os pais e
responsáveis, a fim de evitar a repetência escolar. O Projeto, portanto, ao mesmo tempo
em que atrai o aluno para a escola, busca combater as causas da evasão. A Equipe
Pedagógica realiza reuniões com professores, visitas nas residências de alunos com
número elevado de faltas, e faz contato com o conselho tutelar.
Objetivo geral: Reduzir o índice de estudantes faltosos, a fim de elevar o
desempenho acadêmico dos mesmos.
Objetivos específicos: Diminuir a repetência escolar; manter os estudantes
inseridos no contexto escolar; acompanhar a assiduidade dos alunos; apresentar para
educadores, famílias e estudantes, a importância da educação formal, e assim fazer da
relação aluno-escola uma relação de amizade e não de obrigação; criar nas famílias o senso
de responsabilidade em relação à educação dos seus filhos; formar cidadãos críticos e
conscientes de suas responsabilidades.
Metodologia: 1ª parte: Envio de carta às famílias acompanhadas; Levantamento
semanal das crianças ausentes, realizado por funcionário designado, nos inícios de cada
turno; Contato telefônico às famílias, seguido de registro imediato em formulário específico;
ampla divulgação do projeto à comunidade escolar; Promoção de momentos de
conscientização sobre o tema, com a comunidade, envolvendo a participação do Conselho
Tutelar, SOE e Direção da Escola.
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2ª parte: Convocação das famílias à escola, para esclarecimentos sobre a ausência
das crianças, após 5 faltas consecutivas ou alternadas, a ser feita pelo SOE, devidamente
registrado. Os estudantes que permanecerem faltosos, devidamente identificados e
mencionados em Conselho de Classe, serão visitados a partir do 2º bimestre. Esgotadas
as providências e esforços descritos anteriormente, o Conselho Tutelar será informado para
as medidas que entender cabíveis de acordo com o Art. 136 do E.C.A. Colaboradores: SOE
(responsável); Direção; Secretaria; Funcionários readaptados; Professores.
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VIIPlenarinha
http://www.se.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/viii_plenarinha_12.05.2020.pdf

Tema 2020: Musicalidade das infâncias: de cá, de lá, de todo lugar.
Objetivo: Desenvolver a consciência musical, imaginar e criar possibilidades para
propiciar às crianças momentos que tenham significado para elas e que estejam repletos
de musicalidade.
Justificativa: É um projeto pegagógico da SEDF, que chegou as escolas que
ofertam Educação Infantil com o objeitvo de oportunizar a promoção do exercicio de
cidadão ativo, participativo e conhecedor dos seus direitos e deveres, vivenciando a
interlocução com o Currículo da Educação Infantil em suas diferentes expressões e
linguagens. A Plenarinha materializa-se por meio do exercício da escuta sensível e atenta
das percepções das crianças sobre situações que vivenciam na comunidade e na cidade,
durante a relização do projeto a criança é instigada a cria e se expressar de forma
autônoma. A cuminância se dá na feira cultural da escola, onde são exposto os trabalhos
das crianças envolvendo o projeto, a relização do mesmo se dá durante o ano. Esse ano a
Plenarinha trás como tema: Musicalidade das infâncias: de cá, de lá, de todo lugar. A VIII
Plenarinha nos convida a desenvolver nossa consciência musical, a imaginar e criar
possibilidades para propiciar às crianças momentos que tenham significado para elas e que
estejam repletos de musicalidade. Essa temática é evidenciada nos documentos
orientadores da Educação Básica, como por exemplo, as Diretrizes Curriculares Nacionais
(BRASIL, 2009) e a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017).
Público alvo: Alunos da educação Infantil e 1º anos, os respectivos professores,
coordenação, direção e comunidade.

52

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

Projeto Olimpíadas
Clientela: Educadores, Educandos, Pais ou Responsáveis.
Coordenação: Professor: Marcos Alberto de Oliveira Carvalho e a Equipe da Direção
da Escola.
Justificativa: Ao longo da história, a atividade física sempre esteve presente na
rotina da humanidade associada a um estilo de época: a caça dos homens das cavernas
para a sobrevivência, os Gregos e suas práticas desportivas na busca de um corpo perfeito
ou de cunho militar como o exemplo na formação das legiões romanas com suas longas
marchas e treinos. Mas essa relação entre a atividade física e o homem em sua rotina diária
parece ter diminuído gradativamente ao longo de nossa evolução.
A saúde do ser humano é muito importante para seu desenvolvimento e bem-estar.
As atividades físicas e recreativas possibilitam que as pessoas se desliguem dos
problemas, interajam e tenham uma vida equilibrada. Com o intuito de fazer com que os
alunos se voltem para o esporte e o lazer, tendo uma possível descoberta de talentos, a
Escola Classe 48 realizou sua 1ª OLIMPÍADA em agosto de 2016, idealizada pelo professor
de educação física: Marcos Alberto de O. Carvalho com apoio de toda comunidade escolar.
Objetivo geral: Promover atividades cívico sociais com os alunos e famílias,
enfatizando a importância da atividade física no desenvolvimento da saúde física mental e
espiritual do ser.
Objetivos es pecíficos : Possibilitar a integração e envolvimento da Comunidade
Educativa; Estabelecer diretrizes para o planejamento, implementação e monitoramento de
ações para a promoção do estilo de vida ativo no ambiente escolar; Garantir à nossa
comunidade o bem-estar físico, moral como um aspecto na prevenção e promoção de
saúde; Garantir que a atividade física esteja interiorizada, arraigada, como parte da cultura
geral; Elevar os níveis de saúde do educando através de sua atividade motora, de seu
movimento e de sua participação; Promover momentos para elevação da sua qualidade de
vida.
Meta: Envolver os alunos da Educação Infantil e ensino fundamental.
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Metodologia/Desenvolvimento : Turno Matutino e Vespertino. Os jogos
ocorrem durante o período de 6 a 7 dias, no período matutino e vespertino. Conta com
atividades esportivas coletivas, individuais e de pequenos grupos. Gincanas, provas
culturais, tecnológicas, de habilidades físicas, motoras e sociais.
Recursos físicos: Quadra de esporte
Quantidade

EQUIPAMENTOS
Especificação
Bandeira do Brasil e DF

03

Bandeira da Olimpíada

01

CD com Hino Nacional

01

Pontos de água, luz

02

Pira / Tocha

01

Querosene

01lt

Isqueiro ou caixa de fósforo

01un

Som

01

Microfone

01

Extensão

04

Mesa

02

Cadeira

02

Xerox

300 cópias

Recursos humanos:
FUNÇÃO

QUANTIDADE

Diretor da Unidade Operacional

01

Coordenadora de Educação

01

Auxiliar de Coordenação

01

Professores

Todos

Apoio Pedagógico

01

Técnico Áudio Visual

01

Serviços de mecanografia

01
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Árbitros

4 por dia

Recursos financeiros: Entre matérias e demais despesas necessárias para a
realização do projeto, gasta-se em média um valor aproximado de mil reais, sem contar com
a premiação, que pode ser feita de forma alternativa, como impressão de certificados ou
doções ou aquisição de medalhas. Av aliação: Realizar uma reunião com as áreas
envolvidas, após o evento, para discutir os pontos fortes e fracos, no intuito de corrigir a
realização de futuros eventos.
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PROJETO MUSICALIDADE
O objetivo da musicalização é despertar e desenvolver o gosto pela música,
estimulando e contribuindo para o desenvolvimento infantil. Segundo estudos, a música é
capaz de melhorar significativamente a memória, a criatividade, consciência corporal,
concentração e a motricidade.
Objetivo Geral: Ampliar a percepção auditiva por meio de sons distintos.
Objetivos específicos:


Utilizar a música enquanto instrumento de ensino e aprendizagem;



Explorar os sons feitos pelo corpo humano: assobiar, bater palmas, bater os

pés, barulhos feitos com a boca etc.;


Desenvolver a capacidade de imitação de sons;



Estimular a interação social por meio da música;



Implementar a música na rotina diária durante algum período.



Estimular o desenvolvimento e expressão corporal por meio da dança.

Principais ações:


Atividades pedagógicas com temas musicais;



Rodas de músicas com canções tradicionais;



Brincadeiras que envolvem música;



Uso de músicas na rotina escolar;



Usar a música de forma interdisciplinar;



Perceber os níveis diferentes da fala: silêncio, cochilo, grito, etc.;



Usar da música para trabalhar o corpo e o movimento;



Trabalhar a socialização através da música e da dança;



Apresentações musicais e teatrais.

Professores responsáveis: Professores da Educação Infantil e coordenação
pedagógica.
Avaliação do projeto: Ao longo do ano letivo.
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PROJETO PSICOMOTRICIDADE
O trabalho da educação psicomotora com crianças deve proporcionar a formação de
base indispensável em seu desenvolvimento motor, afetivo e psicológico, dando ensejo
para que por meio de jogos, de atividades lúdicas, tome consciência sobre seu corpo e
suas capacidades motoras, que ajudam na conservação da saúde física, mental e no
equilíbrio sócio afetivo.
Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento de algumas habilidades psicomotoras
e sociais.

Objetivos específicos:


Favorecer o desenvolvimento da função simbólica e de habilidades

corporais como:


O equilíbrio, a coordenação, dissociação, orientação espacial e temporal;



A lateralidade;



A preservação da saúde física;



A interação com os outros;



A construção do esquema corporal;



A organização das sensações alusivas ao próprio corpo.

Principais ações: Promover exercícios como: engatinhar, rolar, balançar, dar
cambalhotas, se equilibrar em um só pé, andar para os lados, equilibrar e caminhar sobre
uma linha no chão, pular corda, subir e descer escadas, arremessar, saltar, pular
obstáculos, imitar, bater palmas, repetir movimentos e/ou expressões etc.
Professores responsáveis: Professores da Educação Infantil e coordenação
pedagógica.
Avaliação do projeto: Ao longo do ano letivo.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Subsecretaria de Educação Básica
Coordenação de Políticas Educacionais Transversais
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Plano de Ação 2020
Serviço de Orientação Educacional – SOE
CRE: Ceilândia
Unidade Escolar: Escola Classe 48

Telefone: 3901-6881

Orientadoras responsáveis: Célia Rodrigues da Silva
Patrícia Regina Xavier de Souza

Matrícula SEEDF: 33.901-6
Matrícula SEEDF: 242.978-0

E-mail: celiarodriguesfalcao@hotmail.com
patríciarxs@hotmail.com

Celular: (61) 981162344
Celular: (61) 984310353

Turno(s) de atendimento: Matutino e Vespertino

Diagnóstico inicial
A Escola Classe 48 é uma escola pública, pertencente à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal,
mantida por verbas do Governo Federal – FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e do Governo Distrital
– PDAF (Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF). Está localizada na EQNP 26/30 – Área
Especial, Setor P Sul – Ceilândia - Distrito Federal.
Quanto ao perfil socioeconômico da comunidade, é bem diversificado, sendo a renda familiar provenientes do
comércio local, de trabalhos domésticos, como funcionários públicos ou dependem de programas como a bolsa escola.
No que refere a estrutura organizacional, ela divide-se em dois turnos, atendendo da Educação Infantil ao 5º ano
do Ensino Fundamental de 9 anos - séries iniciais. Sendo considerada uma escola inclusiva com alunos com deficiência
intelectual, física, Síndrome de Down e Transtorno Global do Desenvolvimento. Quanto ao quadro de funcionários este é
composto por 42 professores regentes, 01 diretora, 01 vice-diretora, 02 assistentes administrativas, 03 coordenadoras,
02 orientadoras educacionais, 06 assistentes de educação, 01monitor, 01 secretário e 02 auxiliares de secretaria, 07
funcionários readaptados, 01 porteiro, 05vigias e12 funcionários terceirizados, para atender a um porcentual de
aproximadamente, 743 estudantes, sendo 160 na Educação Infantil e 569 no Ensino Fundamental, distribuídos em 30
turmas, no diurno.
Ressalta-se, portanto, que a Escola Classe 48 de Ceilândia, possui como meta, a necessidade de empreender
uma proposta de trabalho coletivo, a qual possa ofertar subsídios para vencer os entraves que inviabilizam a construção
de uma escola pública de qualidade, pautada no exercício pleno da cidadania e como instrumento real de transformação
social.

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

PLANO DE AÇÃO DO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL - 2020
DIMENSÕES
DE ATUAÇÃO

PDE/META

OBJETIVOS

AÇÕES

Meta 2:
- Garantir o
acesso
universal,
assegurando a
permanência e
a
aprendizagem
dos
estudantes a
partir dos 6
anos de idade,
ao ensino
MAPEAMENTO
fundamental
INSTITUCIONAL
de 9 anos,
assegurando,
também, a
conclusão
dessa etapa
até os 14 anos
de idade até o
último ano de
vigência deste
Plano.

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

2.14
–
Reorganizar,
por meio de
amplo debate
com
os
profissionais
da educação, o
trabalho
pedagógico,
buscando
melhorar
a
qualidade da
educação.

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

- Participar do
processo de
conhecimento
da
comunidade
escolar,
identificando
suas
potencialidade
s, seus
interesses e
suas
necessidades.
Utilizando
instrumentos
específicos
(fichas/questio
nários) que
permitam o
registro dos
atendimentos,
dos
acompanhame
ntos e dos
encaminhame
ntos.
- Participar do
processo de
conhecimento
da
comunidade
escolar,
identificando
suas
potencialidade
s, seus
interesses e
suas
necessidades.
Utilizando
instrumentos
específicos
(fichas/questio
nários) que
permitam o
registro dos
atendimentos,
dos
acompanhame
ntos e dos
encaminhame
ntos.

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO

- Orientadoras
Educacionais e
comunidade
escolar

- Inicio do ano
letivo e sempre
que se fizer
necessário.

Através de
gráficos e
relatórios.

- Orientadoras
Educacionais e
comunidade
escolar

- Inicio do ano
letivo e sempre
que se fizer
necessário.

- Através
de gráficos
e relatórios.
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ASSESSORIA
AO
TRABALHO
COLETIVO

Meta 2:
- Estratégia
2.14
– Reorganizar,
por meio de
amplo debate
com os
profissionais
da educação,
o trabalho
pedagógico,
buscando
melhorar a
qualidade da
educação.

- Participar do
planejamento,
da execução e
da avaliação
das atividades
pedagógicas
coletivas.

- Observação
do contexto
escolar;

- 2.35 –
Fomentar
ações
pedagógicas
que promovam
a transição
entre as
etapas da
educação
básica e as
fases do
ensino
fundamental e
que gerem
debates e
avaliações
entre os
profissionais
da educação
sobre a
organização
escolar em
ciclos e a
organização
do trabalho
pedagógico,
buscando
melhorar a
qualidade da
educação.

Instrumentalizar
o estudante
para a
organização
eficiente do
trabalho escolar,
tornando a
aprendizagem
mais
significativa.

- Projetos de
transição

- Discussões
(conselho de
classe,
coordenação
coletivas) e
intervenções.

- Orientadoras
Educacionais e
demais
membros da
comunidade
escolar.

- Oficina no
decorrer do ano
letivo (semana
pedagógica,
conselho de
classe,
coordenação
pedagógica,
avaliação
institucional e no
dia letivo
temática).

Observand
oo
rendimento
ea
minimizaçã
o das
queixas
escolares.

- SOE, equipe
gestora, equipe
pedagógica e
professores.

- Segundo
semestre

Verificando
a
adaptação
do
estudante.
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- 4.3 –
Promover a
articulação
pedagógica
em rede,
envolvendo o
atendimento
no ensino
regular na
modalidade da
educação
especial na
perspectiva da
educação
inclusiva.

- Auxiliar na
sensibilização
da comunidade
escolar para a
educação
inclusiva,
favorecendo a
sua
implementação
no contexto
educativo.

- Oficinas,
estudos de
caso e outros.

- Equipe
gestora, SOE,
equipe
pedagógica e
comunidade
escolar

- No decorrer do
ano letivo

Observaçã
o da
adaptação
dos alunos
com
necessidad
es com
necessidad
es
educaciona
is no
contexto
escolar.

AÇÕES ARTICULADAS DO SOE EQUIPE GESTORA E EQUIPE PEDAGÓGICA – 2020
OBJETIVOS

AÇÕES

RESPONSÁVEIS

CRONOGRAMA

AVALIAÇÃO

- Socializar as
atribuições do SOE à
comunidade escolar.

- Apresentação das
atribuições do SOE à
comunidade escolar.

- SOE e equipe
gestora

- Fevereiro

-Possibilitar a U.E uma
maior interação dos
professores
com
o
serviço de orientação
educacional.

- Obter informações
sobre o contexto da sala
de aula;

- Reuniões pedagógicas
- Observação em sala de
aula
- Apresentação da ficha de
encaminhamento do aluno

- SOE e equipe
pedagógica

- Março/abril

-Análise, compreensão e
possíveis intervenções
das
queixas
apresentadas na ficha
perfil.

- Conscientizar e
promover a educação
inclusiva.

- Semana Distrital de
Conscientização e
promoção da educação
inclusiva – Projeto: “Todo
mundo é diferente sendo
igual!”
- Coletivas temáticas para
os professores

- Equipe gestora,
equipe
pedagógica, SOE
e comunidade
escolar

- De 05 a
09/03/20

-Melhor interação dos
estudantes e respeito as
diferenças.

- Equipe
pedagógica e
SOE

Bimestralmente

- Promover a cultura de
paz.

- Semana de Educação para
a Vida – “Escola Classe 48,
plantando a cultura de paz!”

- 07 a 09/05/20

- Auxiliar na
sensibilização dos
estudantes.

- Oficinas que favoreçam o
processo da inclusão

- Equipe gestora,
equipe
pedagógica, SOE
e comunidade
escolar
- Equipe gestora,
equipe
pedagógica e
SOE

Contribuir para o
desenvolvimento
pedagógico da U.E.
Apoio na revisão e
redefinição da PP
(Proposta Pedagógica)
- Através do nível de
interação
entre
os
estudantes

- Promover coletivas
temáticas, de modo a
contribuir para o fazer
pedagógico da U.E.

- No decorrer do
ano letivo.

Favorecer as relações
interpessoais
no
ambiente escolar.
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- Sensibilizar a
comunidade escolar
com a relação a luta da
pessoa com deficiência;

- Luta da Pessoa com
Deficiência

- Equipe gestora,
equipe
pedagógica, SOE
e comunidade
escolar

- setembro

- Compreensão por
parte da comunidade
escolar da luta e dos
direitos da pessoa com
deficiência.

- Avaliar e propor
intervenções do
estudante com
necessidades
educacionais especiais
e/ou dificuldades de
aprendizagem;
- Informar os pais sobre
o desenvolvimento do
estudante com
necessidades
educacionais especiais
e/ou comportamentos
disfuncionais que
interfiram no processo
de aprendizagem.

- Estudo de Caso

- Equipe gestora,
equipe
pedagógica, SOE
e CREC

- Atendimento das
necessidades do
estudante, levantadas
no estudo de caso.

- Reunião de pais

- Equipe gestora,
equipe
pedagógica e
SOE

No
prazo
estipulado pela
Equipe
do
Ensino Especial,
visando
a
estratégia
de
matrícula.
- No decorrer do
ano letivo.

- Contribuir com
sugestões e
informações
pedagógicas com a
equipe escolar.

- Conselho de Classe

- Equipe gestora,
equipe
pedagógica e
SOE

Bimestralmente

- Análise, compreensão
e possíveis
intervenções das
queixas apresentadas
no Conselho de Classe.

Auxiliar a U.E no projeto
de transição dos
Estudantes nos ciclos.

Projeto de transição dos
Estudantes nos ciclos em
parceria com a escola
sequencial.

- Equipe gestora,
equipe
pedagógica e
SOE

- Segundo
semestre

- Facilidade no processo
de
adaptação
dos
estudantes na mudança
de ciclo.

- Zelar pela segurança
dos estudantes no
momento de recreação.

- Recreio

- Equipe gestora,
equipe
pedagógica e
SOE

- Semanalmente

contribuição
na
resolução de possíveis e
prevenção de acidentes.

- Observação e
acompanhamento do
desenvolvimento do
estudante.
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ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 2020
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Gêneros Textuais 2020
1º Ciclo Educação Infantil – 1º Bimestre
CAMPO DE EXPERIÊNCIA : O EU, O OUTRO E O NÓS
·
Demonstrar empatia pelos outros,
percebendo que as pessoas têm diferentes
sentimentos, necessidades e maneiras de pensar
e agir.
·
Agir de maneira independente, com confiança
em suas capacidades, reconhecendo suas
conquistas e limitações.

·
de modo a constituir, gradualmente, sua
autorregulação e autonomia.

·
Comunicar suas ideias e sentimentos a
pessoas e grupos diversos, por meio de contatos
diretos ou possibilitados pelas tecnologias da
comunicação.
·
Demonstrar valorização das características
de seu corpo (cor dos olhos, cabelos, pele) e
respeitar as características dos outros (crianças e
adultos) com os quais convive.

·
Identificar e elaborar regras e limites nas
relações, desenvolvendo, progressivamente, a
capacidade de autorregulação.

·
Compreender que as regras são
passíveis dequestionamento, discussão e
reformulação entre os elementos do grupo.

·
Desenvolver, gradativamente, atitudes
antirracistas, antissexistas, anti-homofóbicas e
antibullying.

Reconhecer sua imagem no espelho e em diferentes
fotografias.

·
Participar de celebrações das datas
comemorativas numa perspectiva cultural e
suprarreligiosa, cultivando efortalecendo valores
como solidariedade e respeito.

·
Desenvolver o senso de resiliência (saber
perder, saber ganhar, aceitar a opinião das outras
pessoas, reconsiderar seu ponto de vista).

·
Reconhecer sua história de vida, individual e
coletiva, por meio de construção de linha do
tempo com fotografias e árvore genealógica,
identificando e respeitando diferentes
configurações familiares.
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
·
Criar com o corpo formas diversificadas de
·Reconhecer a importância e a diferença do ritmo
expressão de sentimentos, sensações e emoções,
respiratório e dos batimentos cardíacos durante as
tanto nas situações do cotidiano quanto em
atividades ativas e tranquilas, visando ao
brincadeiras, dança, teatro, música, entre outros.
desempenho eficaz nas ações e tendo como base
os sinais do corpo.
·
Demonstrar controle e adequação do
·Participar, reconhecer e valorizar as diversas
uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, na
manifestações culturais, como brincadeiras,
escuta e reconto de histórias, em atividades
brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e
artísticas, entre outras.
canções tradicionais (pipa, cantigas de roda,
pegapega, cabra-cega, barra- manteiga, corda,
pião, ciranda, esconde-esconde, elástico, bambolê
etc.) e demais manifestações que digam respeito às
tradições culturais de sua comunidade e de outras.
·
Criar movimentos, olhares e mímicas
em brincadeiras, jogos e atividades artísticas
como dança, teatro e música.
Cuidar de sua higiene, alimentação, conforto e
aparência.

Participar e reconhecer os processos simbólicos,
por meio da dramatização de histórias, músicas,
entre outros, tendo o corpo como protagonista.
Participar, em diferentes espaços, de situações
com obstáculos, por baixo e por cima de diferentes
objetos, em caminhos marcados no chão,
escalando, equilibrando com um ou os dois pés.

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
·
Coordenar suas habilidades manuais no
atendimento adequado a seus interesses e
necessidades em situações diversas.
·
Reconhecimento progressivo do próprio corpo
em brincadeiras, jogos e demais atividades, assim
como na interação com os outros.
Reconhecer e valorizar as conquistas corporais e a
dos colegas em diversas situações.

· Reconhecer sua atuação de forma individual e
coletiva em brincadeiras livres e dirigidas, entre
outras atividades.
Criar e valorizar movimentos pela utilização de
diferentes modalidades de dança.

Identificar e nomear situações que envolvam
sensações táteis e percepção das partes do próprio
corpo e do corpo de outras crianças

·Dominar o equilíbrio corporal em diferentes
situações de movimentos (andando em linha
reta, parado, pulando, saltando).
Participar e ampliar suas diversas formas de
comunicação (gestual e verbal).
Realizar atividades com materiais diversos e de
variados tamanhos para desenvolver a
coordenação motora fina que envolva ações de
alinhavar, traçar, contornar vários tipos de papéis,
empilhar, encaixar, rosquear, pinçar, recortar,
colar, pintar, modelar com massa ou argila,
montar quebra-cabeças, manipular grãos diversos
etc.
·Criar e participar de atividades de locomoção
(andar, correr, saltar, trotar etc.), de variadas
formas (rápido, devagar, câmera lenta)
·Demonstrar as habilidades de caminhar, correr,
saltar, saltitar, pular, escorregar, rolar etc.,
visando à orientação espacial e à lateralidade,
por meio de brincadeiras, jogos, ginásticas,
danças etc
·Participar de brincadeiras por meio de ações
corporais, em que se utilizem os conceitos
de: antes/depois, curto/longo, cedo/tarde,
lento/rápido, forte/fraco.

Reconhecer e compartilhar, superar e ampliar os
limites e as potencialidades corporais.
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
·Criar livremente utilizando diversos materiais (lápis;
Valorizar e criar produções artísticas individuais e
gizão de cera; canetas grandes; papéis de
coletivas em suas respectivas linguagens.
tamanhos, cores, texturas e formatos variados;
colas líquidas e em bastão; tintas variadas, de
pintura a dedo, com pincéis grandes, grossos e
finos; entre outros), expressando sua arte por meio
de desenho, pintura, colagem, escultura,
modelagens.
Ampliar o repertório e a criação de produções
Observar e reconhecer diversas
artísticas individuais e coletivas, nas diversas
imagens/cenas/obras por meio de fotografias,
linguagens artísticas, desenvolvendo a dimensão
pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas,
estética da arte.
gravuras e obras de artistas.
·Criar livremente figuras humanas, de animais, de
Expressar-se livremente, por meio de desenhos e
pinturas, verbalizando o significado de sua produção. objetos e de cenas por meio de desenhos, pinturas,
colagens e modelagens, contextualizando-as
intencionalmente.
Desenhar e criar narrativas de histórias, lugares e
· Reconhecer as cores primárias e secundárias.
acontecimentos.
· Utilizar, de forma dirigida, diferentes fontes sonoras
Descrever e interpretar imagens dispostas em
para acompanhar canções, cantigas e brincadeiras
variados suportes (fotografias, pinturas, objetos,
cantadas. o corpo (voz/canto, estalos, passos,
esculturas, cenas cotidianas, gravuras e obras de
palmas, onomatopeias, dentre outros); o natureza
artistas).

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
(sementes, madeira, folhas, cascas, pedras de
diferentes formas e tamanhos, dentre outros); o
objetos do cotidiano e materiais reutilizáveis (caixas
de papelão, embalagens plásticas, sacos de papel,
potes de plástico, panelas, colher de pau, madeira,
garrafas, vidros, tampas, tampinhas, tubos de
papelão e PVC, tubos flexíveis, dentre outros).
· Identificar sons e suas diversas fontes sonoras, por
meio de jogos de escuta atenta/cabra-cega, caixa
surpresa, o que é o que é, dentre outros.
· Cantar de modo livre edirecionado, em variados
momentos do cotidiano, observando a maneira
mais confortável de cantar, de acordo com sua voz
(adequação do tom da música).
Organizar a pulsação rítmica para acompanhar
músicas cantadas, utilizando instrumentos musicais
convencionais ou instrumentos confeccionados com
materiais reaproveitáveis
· Criar e decodificar registros sonoros utilizando
seu próprio código de diferentes formas como o
grafismo, pinturas e colagens.

·Desenhar de maneira a ativar a imagem mental
de objetos e imagens reais, desenvolvendo
memória, observação e imaginação.
·Imitar e criar gestos, sons e movimentos corporais
de outras crianças, adultos e animais em
brincadeiras, contação de histórias e
dramatizações.
Ampliar progressivamente as possibilidades de
apreciação de dramatizações, criação de histórias,
apresentações e jogos teatrais, observando suas
temáticas.
Ampliar a noção de plateia e artista por meio de
vivências em jogos teatrais e faz de conta.

Observar e descrever as características corporais
individuais: a forma, o volume e o peso.
Vivenciar e protagonizar brincadeiras dançadas
como as cirandas, rodas e outras possibilidades da
cultura popular.

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas
Reconhecer e valorizar o uso adequado das
vivências, por meio da linguagem oral e escrita
palavras.
(escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras
formas de expressão.
Escolher e folhear livros, procurando se orientar por
Comunicar-se por meio da linguagem oral com
temas e ilustrações, acompanhando a narrativa.
seus pares e com os adultos, expressando clareza
de pensamentos.
Reconhecer as habilidades básicas necessárias à
Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas
produção e emissão correta de fonemas,
vivências, por meio da linguagem oral e escrita
expressando-se e reproduzindo mensagens verbais
(escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras
com gradativa clareza e fluência.
formas de expressão.
Escolher e folhear livros, procurando se orientar por
Transmitir avisos, recados e outros procedimentos
temas e ilustrações, acompanhando a narrativa
correlatos.
Recontar histórias ouvidas e planejar coletivamente
roteiros de encenações, definindo os contextos e os
personagens, a estrutura da história.
Recontar histórias ouvidas para produção de reconto
escrito, tendo o professor como escriba.
Selecionar textos de gêneros conhecidos para a
leitura de um adulto e/ou para sua própria leitura
(partindo de seu repertório sobre esses textos, como
a recuperação pela memória, pela leitura das
ilustrações etc.).
Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita,
realizando registros de letras por meio de escrita
espontânea.
Reconhecer e utilizar diferentes formas de expressão
para se comunicar (sorriso, choro, beijo, balanço da
cabeça negativa ou afirmativa etc.).

Demonstrar a capacidade de lembrar e executar
ações em passos sequenciais, seguindo instruções
verbais.
Narrar fatos em sequência temporal e causal.
Reconhecer e valorizar a oralidade como forma de
expressar desejos, experiências, necessidades e
opiniões.
Expor ideias e fatos com e sem auxílio de adultos e
utilização de recursos como ilustrações, objetos
etc.
Descrever as características de objetos,
personagens, cenas de histórias e situações
cotidianas.
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Expressar-se usando imagens e gestos,
representando ideias e fazendo relações.
Expressar-se por meio das palavras de forma clara e
organizada.
Explicar o próprio desenho e tentar fazer o mesmo
com o dos colegas
Reconhecer e identificar, de diversas formas, o
próprio nome e o nome dos colegas.
Demonstrar interesse em situações individuais e
coletivas de leitura, como forma de vivência estética
Realizar leituras por meio de gravuras, imagens etc.
Compartilhar informações de que livros e outros
impressos têm autor, ilustrador e capa.
Realizar procedimentos de leitura, de textos
literários e não literários, apoiando-se em modelos
de outras pessoas, mesmo não lendo de forma
convencional
Recriar, de forma gráfica (desenho ou escrita
espontânea), as histórias ouvidas.

Perceber a importância do ritmo e da entonação
da leitura de textos (palavras e frases) realizada
pelo adulto para melhor compreensão dos
sentidos.
Expressar ideias e sentimentos por meio do desenho,
comunicando experiências de lugares, pessoas e
objetos.

Participar de conversas em grupos,
apoiando-se não apenas na fala
complementar do adulto, mas também em
sua memória.
Criar e reconhecer a autoexpressão nas
brincadeiras de faz de conta, lançando mão da
imaginação e memória.
Reconhecer e diferenciar letras, números,
desenhos e outros sinais gráficos.
Desenvolver, de forma gradativa, a ideia de
representação por meio da produção de rabiscos
e garatujas na realização de tentativas de escritas
não convencionais.
Escrever o próprio nome e reconhecer a sua
importância e sua utilidade como elemento de
identificação pessoal.
Identificar e registrar as letras que compõem o
próprio nome em diferentes situações.
Registrar, de forma paulatina, o alfabeto,
principalmente quando associado a um nome
familiar.
Estabelecer a relação entre grafema/fonema do
próprio nome e de palavras de uso cotidiano.
Reconhecer e utilizar diferentes materiais que
riscam (giz de cera, tinta guache, cola colorida,
carvão) para expressar sentimentos, ideias, com a
compreensão que são elementos culturais
(processo do grafismo).
Perceber a importância da utilização das letras do
alfabeto para a escrita de palavras.
Participar da criação de diversos jogos que
relacionam a fala com a escrita, por meio da dança,
do teatro, da música, da matemática.

Reconhecer as diferentes possibilidades de
Compreender as regras sociais por meio da fala e
escolha de materiais para a realização de
da brincadeira, elaborando novos comportamentos.
pinturas (papel, pisos, paredes, guache, gizão de
cera, giz, pincel etc.).
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
Estabelecer relações de comparação entre objetos,
observando suas propriedades.

Identificar, nomear e registrar números em atividades
lúdicas.

Compartilhar com outras crianças situações de
cuidado de plantas e animais nos espaços da
instituição e fora dela.
Relatar fatos a partir da utilização de conceitos
básicos de tempo (agora, antes, durante, depois,
ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa,
devagar).

Utilizar e compartilhar linguagem oral e pictórica
para comunicar ideias matemáticas.
Observar e explorar a paisagem do entorno da
instituição de Educação Infantil.
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Relacionar números às suas respectivas quantidades
e identificar o antecessor e sucessor.

Acompanhar o registro de números em situações do
cotidiano: a quantidade de crianças (presentes e
ausentes) e a quantidade de objetos da mesma
natureza (bonecas, bolas etc.)

Compreender e incentivar entre
seus pares a conservação, o
uso racional e o
reaproveitamento de objetos
utilizados individual e
coletivamente.
Identificar a relação entre os fenômenos da
natureza em diferentes regiões (relevo, águas,
clima) com as formas de vida dos grupos sociais
(alimentação, trabalho, lazer).

Identificar formas geométricas em apreciação de obras Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas
de arte, desenhos, pinturas, colagens etc.
vivências, por meio da linguagem oral e escrita
(escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras
Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas formas de expressão.
de mais/menos, começo/meio/fim, antes/agora/depois,
cedo/tarde, ontem/hoje/amanhã, direita/esquerda,
primeiro/entre/último, para frente/para trás/para o lado,
para a direita/para a esquerda, para cima/para baixo.

Gêneros Textuais 2020
1º Ciclo Educação Infantil – 2º Bimestre
CAMPO DE EXPERIÊNCIA : O EU, O OUTRO E O NÓS
Agir de maneira independente, com confiança em
suas capacidades, reconhecendo suas conquistas
e limitações.

Ampliar as relações interpessoais,
desenvolvendo afeto, atenção, limites e
atitudes de participação e cooperação.

Comunicar suas ideias e sentimentos a pessoas e
grupos diversos, por meio de contatos diretos ou
possibilitados pelas tecnologias da comunicação.
·
Desenvolver o senso de resiliência (saber
perder, saber ganhar, aceitar a opinião das outras
pessoas, reconsiderar seu ponto de vista).
Reconhecer as mudanças ocorridas nas suas
características desde o nascimento, a fim de
perceber as transformações.

Identificar e elaborar regras e limites
nas
relações,
desenvolvendo,
progressivamente, a capacidade de
autorregulação.


Participar de celebrações das
datas comemorativas numa perspectiva
cultural e suprarreligiosa, cultivando e
fortalecendo valores como
solidariedade e respeito.
Reconhecer a importância das
diferentes profissões para a vida em
sociedade, identificando seus
instrumentos característicos e funções
sociais.
Desenvolver, gradativamente, atitudes
antirracistas, antissexistas, anti-homofóbicas e
antibullying.
Passear, observar e discutir acerca das
características das imediações da instituição de
Educação Infantil.

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
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·
Criar com o corpo formas diversificadas de
expressão de sentimentos, sensações e emoções,
tanto nas situações do cotidiano quanto em
brincadeiras, dança, teatro, música, entre outros.

·
Criar movimentos, olhares e mímicas em
brincadeiras, jogose atividades artísticas como
dança, teatro e música.
Cuidar de sua higiene, alimentação, conforto e
aparência.
·
Experimentar diferentes situações que
ampliema consciência de suas potencialidades e
limites do corpo (força, velocidade, resistência,
agilidade, equilíbrio e flexibilidade).
Criar e valorizar movimentos pela utilização de
diferentes modalidades de dança.

·
Reconhecer e nomear as sensações e ritmos
(rápido, lento, forte, fraco...) por meio de
movimentos corporais associados a diferentes
sons.
·
Identificar e nomear situações que envolvam
sensações táteis e percepção das partes do próprio
corpo e do corpo de outras crianças.
Reconhecer e compartilhar, superar e ampliar os
limites e as potencialidades corporais.

·
Participar e reconhecer os
processos simbólicos, por meio da
dramatização de histórias, músicas,
entre outros, tendo o corpo como
protagonista.
Participar, em diferentes espaços, de situações com
obstáculos, por baixo e por cima de diferentes
objetos, em caminhos marcados no chão, escalando,
equilibrando com um ou os dois pés.
Dominar o equilíbrio corporal em diferentes
situações de movimentos (andando em linha reta,
parado, pulando, saltando).
Participar e ampliar suas diversas formas de
comunicação (gestual e verbal).
Realizar atividades com materiais diversos e de
variados tamanhos para desenvolver a coordenação
motora fina que envolva ações de
alinhavar, traçar, contornar vários tipos de papéis,
empilhar,
encaixar, rosquear, pinçar, recortar, colar, pintar,
modelar com massa ou argila, montar quebracabeças, manipular grãos diversos etc.
Criar e participar de atividades de locomoção (andar,
correr, saltar, trotar etc.), de variadas formas (rápido,
devagar, câmera lenta).
Demonstrar as habilidades de caminhar, correr,
saltar, saltitar, pular, escorregar, rolar etc., visando
à orientação espacial e à lateralidade, por meio de
brincadeiras, jogos, ginásticas, danças etc.
·
Participar de pesquisas sobre o repertório de
jogos, brincadeiras, brinquedos, festejos, histórias e
modos de vida das crianças, característicos de
diferentes culturas e da tradição cultural de sua
comunidade.

·
Identificar e compartilhar situações que
exercitem os músculos da face por meio de
brincadeiras, jogos e ginásticas (fazer caretas
diversas; assoprar apitos, línguas de sogra, penas,
chama de vela, balão de ar;
mastigação; imitar os sons produzidos
Participar de brincadeiras por meio de ações
pelos animais; fazer bolhas de sabão; jogar
corporais, em que se utilizem os conceitos de:
beijos etc.).
antes/depois, curto/longo, cedo/tarde, lento/rápido,
forte/fraco.
Participar, reconhecer e valorizar as diversas
manifestações culturais, como brincadeiras,
brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e
canções tradicionais (pipa, cantigas de roda,
pegapega, cabra-cega, barra-manteiga, corda, pião,
ciranda, esconde-esconde, elástico, bambolê etc.) e
demais manifestações que digam respeito às
tradições culturais de sua comunidade e de outras.
CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS CORES E FORMAS
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Ampliar o repertório e a criação de produções
artísticas individuais e coletivas, nas diversas
linguagens artísticas, desenvolvendo a dimensão
estética da arte.

·
Expressar-se livremente, por meio de
desenhos e pinturas, verbalizando o significado
de sua produção.

· Reconhecer as cores primárias e secundárias.

Experimentar e reconhecer a relação entre
texturas/objetos/materiais, utilizando-os em
diversas criações artísticas.
· Utilizar, de forma dirigida, diferentes fontes
sonoras para acompanhar canções, cantigas e
brincadeiras cantadas. o corpo (voz/canto, estalos,
passos, palmas, onomatopeias, dentre outros); o
natureza (sementes, madeira, folhas, cascas, pedras
de diferentes formas e tamanhos, dentre outros); o
objetos do cotidiano e materiais reutilizáveis (caixas
de papelão, embalagens plásticas, sacos de papel,
potes de plástico, panelas,
colher de pau, madeira, garrafas, vidros, tampas,
tampinhas, tubos de papelão e PVC, tubos flexíveis,
dentre outros).
Criar, individual ou coletivamente, histórias para
sonorizá-las, utilizando diversas fontes sonoras.
Perceber e expressar sensações, sentimentos e
pensamentos
por meio de participação ativa e criação de histórias
sonorizadas.
·
Cantar de modo livre e direcionado, em variados
momentos do cotidiano, observando a maneira mais
confortável de cantar, de acordo com sua voz
(adequação do tom da música).
·
Organizar a pulsação rítmica para
acompanhar músicas cantadas, utilizando
instrumentos musicais convencionais ou
instrumentos confeccionados com materiais
reaproveitáveis.

Explorar e manipular materiais tridimensionais com
diversas superfícies, planos, formas, volumes e
objetos (areia molhada, argila, massa de modelar,
dentre outros), modelando suas formas e texturas
para criar obra artística.
Criar livremente utilizando diversos materiais (lápis;
gizão de cera; canetas grandes; papéis de
tamanhos, cores, texturas e formatos variados;
colas líquidas e em bastão; tintas variadas, de
pintura a dedo, com pincéis grandes, grossos e
finos; entre outros), expressando sua arte por meio
de desenho, pintura, colagem, escultura,
modelagens.
·
Observar e reconhecer diversas
imagens/cenas/obras por meio de fotografias,
pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas,
gravuras e obras de artistas.
Criar livremente figuras humanas, de animais, de
objetos e de cenas por meio de desenhos,
pinturas, colagens e modelagens,
contextualizando-as intencionalmente
Desenhar e criar narrativas de histórias, lugares e
acontecimentos.
·
Pesquisar e colecionar (com a
família/responsáveis) imagens narrativas e
experimentos científicos para confecção de
álbuns temáticos.
·
Descrever e interpretar imagens dispostas
em variados suportes (fotografias, pinturas,
objetos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e
obras de artistas).
·
Desenhar de maneira a ativar a imagem
mental de objetos e imagens reais, desenvolvendo
memória, observação e imaginação.
·
Imitar e criar gestos, sons e movimentos
corporais de outras crianças, adultos e animais em
brincadeiras, contação de histórias e
dramatizações.
·
Ampliar progressivamente as possibilidades
de apreciação de dramatizações, criação de
histórias, apresentações e jogos teatrais,
observando suas temáticas.
Conhecer e utilizar gradativamente os elementos
visuais e sonoros da representação teatral:
personagens, texto, caracterização, cenário e
sonoplastia.
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·
Cantar intercalando som e silêncio, utilizando
instrumentos e objetos sonoros para
acompanhamento.
Participar de atividades com músicas usadas como
fundo para a formação de repertório de memória e
realização de trabalho corporal livre e direcionado.
Gravar em celular e ouvir suas produções musicais
individuais e coletivas, identificando elementos tais
como: objetos e instrumentos utilizados, quem está
cantando em tal ou qual período da música, qual som
se apresenta mais forte e mais fraco na música.

Participar da elaboração de roteiros cênicos,
cenários, figurino e maquiagem em situações de
dramatização de histórias conhecidas ou inventadas
pelo grupo.
·
Explorar, vivenciar e organizar movimentos
corporais por meio de vários tipos de sons e
músicas de diversos estilos e culturas
Vivenciar e protagonizar brincadeiras dançadas
como as cirandas, rodas e outras possibilidades da
cultura popular.

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
·
Reconhecer e identificar, de diversas formas,
Expressar ideias, desejos e sentimentos
o próprio nome e o nome dos colegas.
sobre suas vivências, por meio da
linguagem oral e escrita (escrita
espontânea), de fotos, desenhos e
outras formas de expressão.
·
Inventar brincadeiras cantadas, poemas e
canções, criando rimas, aliterações e ritmos.
·
Recontar histórias ouvidas e planejar
coletivamente roteiros de encenações, definindo os
contextos e os personagens, a estrutura da história.
Recontar histórias ouvidas para produção de
reconto escrito, tendo o professor como escriba.

Identificar e reconhecer rótulos e embalagens no
cotidiano, a fim de perceber suas funções e
diferenças.
·
Demonstrar interesse em situações
individuais e coletivas de leitura, como forma de
vivência estética.
· Realizar leituras por meio de gravuras, imagens etc.

Selecionar textos de gêneros conhecidos para a leitura
de um adulto e/ou para sua própria leitura (partindo de
seu repertório sobre esses textos, como a recuperação ·
Compartilhar informações de que livros e
outros impressos têm autor, ilustrador e capa
pela memória, pela leitura das ilustrações etc.).
·
Levantar hipóteses em relação à linguagem
escrita, realizando registros de letras por meio de
escrita espontânea.

Realizar procedimentos de leitura, de textos
literários e não literários, apoiando-se em modelos
de outras pessoas, mesmo não
lendo de forma convencional.

·
Reconhecer e utilizar diferentes formas de
expressão para se comunicar (sorriso, choro, beijo,
balanço da cabeça negativa ou afirmativa etc.).

Recriar, de forma gráfica (desenho ou escrita
espontânea), as histórias ouvidas.

·
Expressar-se usando imagens e gestos,
representando ideias e fazendo relações.
·
Expressar-se por meio das palavras
de forma clara e organizada.
·
Explorar diferentes sons produzidos com o
corpo ereconhecê- los como forma de comunicação
(assoviar, estalar os dedos,

Perceber a importância do ritmo e da entonação da
leitura de textos (palavras e frases) realizada pelo
adulto para melhor
compreensão dos sentidos.
Recitar parlendas, adivinhas, canções, poemas e
trava-línguas.
·
Expressar ideias e sentimentos por
meio do desenho, comunicando
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bater palmas, bater o pé etc.).

· Reconhecer e valorizar o uso adequado das palavras.

experiências de lugares, pessoas e objetos.

·
Reconhecer as diferentes possibilidades de
escolha de materiais para a realização de pinturas
(papel, pisos, paredes, guache, gizão de cera, giz,
pincel etc.).

·
Comunicar-se por meio da linguagem oral
com seus pares e com os adultos, expressando
clareza de pensamentos.

·
Reconhecer e diferenciar letras, números,
desenhos e outros sinais gráficos.

·
Reconhecer as habilidades básicas
necessárias à produção e emissão correta de
fonemas, expressando-se e reproduzindo
mensagens verbais com gradativa clareza e fluência

Desenvolver, de forma gradativa, a ideia de
representação por meio da produção de rabiscos e
garatujas na realização de
tentativas de escritas não convencionais.

Transmitir avisos, recados e outros procedimentos
correlatos.
·
Demonstrar a capacidade de lembrar e
executar ações em passos sequenciais,
seguindo instruções verbais.
Narrar fatos em sequência temporal e causal.
Reconhecer e valorizar a oralidade como forma de
expressar desejos, experiências, necessidades e
opiniões.

·
Descrever as características de objetos,
personagens, cenas de histórias e situações
cotidianas.
·
Participar de conversas em grupos, apoiandose não apenasna fala complementar do adulto, mas
também em sua memória.
Criar e reconhecer a autoexpressão nas brincadeiras
de faz de conta, lançando mão da imaginação e
memória

·
Escrever o próprio nome e reconhecer a
sua importância e sua utilidade como elemento
de identificação pessoal.
·
Identificar e registrar as letras que compõem
o próprio nome em diferentes situações.
·
Registrar, de forma paulatina, o alfabeto,
principalmente quando associado a um nome
familiar
Estabelecer a relação entre grafema/fonema do
próprio nome e de palavras de uso cotidiano
·
Reconhecer e utilizar diferentes materiais que
riscam (giz de cera, tinta guache, cola colorida,
carvão) para expressar sentimentos, ideias, com a
compreensão que são elementos culturais
(processo do grafismo).
·
Perceber a importância da utilização das
letras do alfabeto para a escrita de palavras.

·
Participar da criação de diversos jogos que
relacionam a fala com a escrita, por meio da dança,
do teatro, da música, da matemática.

Explicar o próprio desenho e tentar fazer o mesmo
Compreender as regras sociais por meio da fala e
com o dos colegas.
da brincadeira, elaborando novos comportamentos.
CAMPO DE EXPERIÊNCIA:ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
·
Estabelecer relações de comparação entre
objetos, observando suas propriedades.
Identificar relações espaciais (dentro e fora, em cima,
embaixo, acima, abaixo, do lado).

Utilizar e compartilhar linguagem oral e pictórica para
comunicar ideias matemáticas.
Comparar quantidades, utilizando recursos
pessoais, como desenho e correspondência
(biunívoca).
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·
Classificar e seriar objetos e figuras de
acordo comsuas semelhanças e diferenças.
·
Relatar fatos a partir da utilização de
conceitos básicos de tempo (agora, antes,
durante, depois, ontem, hoje, amanhã, lento,
rápido, depressa, devagar).
Relacionar números às suas respectivas quantidades
e identificar o antecessor e sucessor.
Acompanhar o registro de números em situações do
cotidiano: a quantidade de crianças (presentes e
ausentes) e a quantidade de
objetos da mesma natureza (bonecas, bolas etc.).
Organizar objetos por critérios de semelhanças e
diferenças, agrupando-os numa categoria
(classificação).
·
Identificar formas geométricas em apreciação
de obras de arte, desenhos, pinturas, colagens etc.

Realizar experimentos para produzir novas cores,
misturando materiais diversos: tinta, massinha de
modelar, anilina, dentre outros, e relacionar cores nos
objetos e nos elementos danatureza.
·
Desenvolver, de maneira lúdica, noções
matemáticas de mais/menos, começo/meio/fim,
antes/agora/depois, cedo/tarde, ontem/hoje/amanhã,
direita/esquerda, primeiro/entre/último, para
frente/para trás/para o lado, para a direita/para a
esquerda, para cima/para baixo.
· Identificar, nomear e registrar números em atividades
lúdicas.

·
Participar de feiras, exposições e mostras de
trabalhos científicos, em interface com outras
linguagens.
Registrar os experimentos realizados por meio de
desenhos.

Realizar sua higiene pessoal com autonomia
·
Participar de atividades de preparação de
alimentos, aprendendo sobre higiene, escolha e
consumo de alimentos saudáveis.
·
Identificar a relação entre os fenômenos da
natureza em diferentes regiões (relevo, águas,
clima) com as formas de vida dos grupos sociais
(alimentação, trabalho, lazer).
Reconhecer e identificar, por meio dos sentidos, as
características dos elementos naturais, dos materiais
e do ambiente: quente, frio, liso, áspero, grosso, fino,
doce, salgado, amargo, azedo, fortes e
fracos etc.
Compartilhar narrativas após leitura de histórias
sobre Brasília e sobre o Cerrado.
·
Discutir questões de sustentabilidade que
envolvem Brasília e o Cerrado.

Observar e discutir questões sobre a vegetação
nativa e as transformações que ocorrem a partir de
construções na cidade ou no campo.
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Gêneros Textuais 2020
1º Ciclo Educação Infantil – 3º Bimestre

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES 3º BIM
Estabelecer relações de
comparação entre objetos,
observando suas
propriedades.
Observar e descrever mudanças em diferentes
materiais, resultantes de ações sobre eles, em
experimentos envolvendo fenômenos naturais e
artificiais.
Compartilhar com outras crianças situações de
cuidado de plantas e animais nos espaços da
instituição e fora dela.

Representar com desenhos estratégias
utilizadas para a resolução de situaçõesproblema e desenvolver noções de operações
matemáticas em
situações concretas.
Desenvolver atitudes de manutenção dos espaços
públicos, privados, coletivos e do meio ambiente.

Identificar componentes que formam determinadas
paisagens do meio ambiente (rios, vegetações,
construções, campos, mar, montanhas, seres vivos),
distinguindo entre paisagens naturais e modificadas
(pela ação humana ou pela ação da natureza), de
modo a desenvolver atitudes de respeito e cuidado.
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Identificar relações espaciais (dentro e fora, em
cima, embaixo, acima, abaixo, do lado).
·
Relatar fatos a partir da utilização de conceitos
básicos de tempo (agora, antes, durante, depois,
ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa,
devagar).

Relacionar números às suas respectivas
quantidades e identificar o antecessor e
sucessor.
Acompanhar o registro de números em situações do
cotidiano: a quantidade de crianças (presentes e
ausentes) e a quantidade de objetos da mesma
natureza (bonecas, bolas etc.).
·
Identificar formas geométricas em
apreciação de obras de arte, desenhos,
pinturas, colagens etc
Realizar experimentos para produzir novas cores,
misturando materiais diversos: tinta, massinha de
modelar, anilina, dentre outros, e relacionar cores

Comparar medidas (peso, altura etc.), elaborando
gráficos básicos.
Realizar ações relacionadas ao consumo
sustentável (economia de matéria prima, água,
energia) e atitudes como reduzir, reciclar e
reutilizar, desenvolvendo práticas de cuidado com
o meio ambiente.
Compreender as necessidades vitais dos seres vivos,
discutindo a importância da preservação de seu
habitat natural para a satisfação de tais
necessidades.
Identificar alguns animais ameaçados de extinção,
desenvolvendo pensamento crítico sobre a caça e a
criação em cativeiro.

Valorizar os cuidados básicos com os animais
(higienização, vacinação, alimentação, carinho)
e com as plantas (cultivo de hortas, jardins).
Identificar as partes das plantas: raiz, caule,
folha, flor, fruto e semente, conhecendo a
função de cada uma.
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nos objetos e nos elementos da natureza.

Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas
de mais/menos, começo/meio/fim,
antes/agora/depois, cedo/tarde, ontem/hoje/amanhã,
direita/esquerda, primeiro/entre/último, para
frente/para trás/para o lado, para a direita/para a
esquerda, para cima/para baixo.

Conhecer princípios da “Carta da Terra para Crianças”

Utilizar desenhos, imagens e mapas simples para
localizar objetos e pessoas.

Identificar alguns elementos poluidores e os efeitos
para o meio ambiente.

Construir coleções maiores utilizando o processo
de inclusão (Exemplo: juntar a coleção de bananas
e a coleção de morangos na coleção de frutas; a
coleção de bonecas e a coleção de bolas na
coleção de
brinquedos).
Realizar medições e comparações de diversos
objetos, espaços e pessoas, utilizando instrumentos
diversificados: palmos, palitos, folhas de papel,
metro.

Identificar a relação entre os fenômenos da
natureza em diferentes regiões (relevo, águas,
clima) com as formas de vida dos grupos sociais
(alimentação, trabalho, lazer).

Reconhecer e identificar, por meio dos sentidos, as
características dos elementos naturais, dos materiais e
do ambiente: quente, frio, liso, áspero, grosso, fino,
doce, salgado, amargo, azedo, fortes e fracos etc.
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Compreender que a quantidade não depende da
arrumação, forma ou posição dos objetos.

Identificar, nomear e registrar números em atividades
lúdicas.

Conhecer e discutir sobre a preservação de plantas e
animais do Cerrado.

Observar e discutir questões sobre a vegetação nativa
e as transformações que ocorrem a partir de
construções na cidade ou no campo.

Utilizar e compartilhar linguagem oral e pictórica
para comunicar ideias matemáticas.
ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES
Estabelecer relações de comparação entre objetos,
observando suas propriedades.

Relatar fatos a partir da utilização de conceitos
básicos de tempo (agora, antes, durante, depois,
ontem, hoje, amanhã, lento, rápido, depressa,
devagar).

Utilizar e compartilhar linguagem oral e
pictórica para comunicar ideias matemáticas.
Representar com desenhos estratégias utilizadas
para a resolução de situações- problema e
desenvolver noções de operações matemáticas em
situações concretas.
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Relacionar números às suas respectivas
quantidades e identificar o antecessor e sucessor.
Acompanhar o registro de números em situações do
cotidiano: a quantidade de
crianças (presentes e ausentes) e a quantidade
de objetos da mesma natureza (bonecas, bolas
etc.).
·
Identificar formas geométricas em
apreciação de obras de arte, desenhos,
pinturas, colagens etc

Analisar, de maneira oral, listas, tabelas e gráficos
(pictóricos e corporais), com o registro do professor
em variados suportes.
Desenvolver atitudes de manutenção dos espaços
públicos, privados, coletivos e do meio ambiente.

Comparar medidas (peso, altura etc.), elaborando
gráficos básicos.

Desenvolver, de maneira lúdica, noções matemáticas Identificar a relação entre os fenômenos da natureza
de mais/menos, começo/meio/fim, antes/agora/depois, em diferentes regiões (relevo, águas, clima) com as
cedo/tarde, ontem/hoje/amanhã, direita/esquerda,
formas de vida dos grupos sociais (alimentação,
primeiro/entre/último, para frente/para trás/para o lado,
trabalho, lazer).
para a direita/para a esquerda, para cima/para baixo.
Compreender que a quantidade não depende da
arrumação, forma ou posição dos objetos.

Reconhecer e identificar, por meio dos sentidos, as
características dos elementos naturais, dos materiais
e do ambiente: quente, frio, liso, áspero, grosso,fino,
doce, salgado, amargo, azedo, fortes e fracos etc.
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Identificar, nomear e registrar números em atividades
lúdicas.

Conhecer a história do dinheiro, como evoluiu do
escambo, passando pelas moedas de metal, notas de
papel, cartões de polietileno (plástico), chegando às
moedas atuais.

Conhecer os diversos mecanismos que os seres
humanos empregaram para marcar o tempo:
relógio de sol, de areia, de água, de bolso, de
pêndulo, atômico, analógico e digital.
O EU, O OUTRO E O NÓS
·
Agir de maneira independente, com
confiança em suas capacidades,
reconhecendo suas conquistas e limitações.

Participar de celebrações das datas comemorativas
numa perspectiva cultural e suprarreligiosa,
cultivando e fortalecendo valores como solidariedade
e respeito.

·
Comunicar suas ideias e sentimentos a
pessoas e grupos diversos, por meio de contatos
diretos ou possibilitados pelas tecnologias da
comunicação.

Identificar a evolução dos meios de transporte, sinais
de trânsito e discutir sobre as regras de trânsito em
culturas diversas.

·
Desenvolver o senso de resiliência (saber
perder, saber ganhar, aceitar a opinião das
outras pessoas, reconsiderar seu ponto de
vista).

Distinguir diferentes tipos de moradia, desde os
tempos das cavernas até os dias atuais, relacionandoos aos materiais de que são construídos ao levar em
conta aspectos econômicos, culturais e sociais.
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Reconhecer que bons hábitos alimentares, de
higiene e prática de lazer contribuem para a
promoção da saúde e bem-estar físico e
mental.

Desenvolver, gradativamente, atitudes
antirracistas, antissexistas, anti- homofóbicas
e antibullying.

Diferenciar alimentos doces e salgados, amargos e
azedos, alimentando-se de modo independente,
usando talheres, copos e guardanapos.
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
Criar com o corpo formas diversificadas de
expressão de sentimentos, sensações e
emoções, tanto nas situações do cotidiano
quanto em brincadeiras, dança, teatro,
música, entre outros.
Criar movimentos, olhares e mímicas em
brincadeiras, jogos e atividades artísticas como
dança, teatro e música.
Cuidar de sua higiene, alimentação, conforto e
aparência.

·
Dominar o equilíbrio corporal em
diferentes situações de movimentos
(andando em linha reta, parado, pulando,
saltando).
Participar e ampliar suas diversas formas de
comunicação (gestual e verbal).
Realizar circuitos de locomoção: arrastar, rolar,
saltar, pular com um pé ou com os dois, fazer
estrelinha, andar.
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Adequar gestos, movimentos e ritmos corporais a
suas necessidades, intenções e ambientes, para
desenvolver a independência.
·
Reconhecer, participar e valorizar as
manifestações culturais como um patrimônio
imaterial (quadrilhas, brincadeiras de roda,
brincadeiras cantadas etc.).
Identificar e nomear situações que envolvam
sensações táteis e percepção das partes do próprio
corpo e do corpo de outras crianças.

·
Reconhecer e compartilhar, superar e ampliar
os limites e as potencialidades corporais

Praticar atividades de relaxamento pelo controle da
respiração e escuta de variados sons.
Ampliar as possibilidades de desenvolvimento da
coordenação motora global por meio de brincadeiras,
jogos, danças, ginásticas (atividades exploratórias de
espaços estruturados com diferentes materiais –
cordas, arcos, bastões, cones, brinquedos...).
·
Criar brincadeiras com objetos de diferentes
tamanhos, formas, texturas e pesos (pneus, latas,
caixas de papelão, copos plásticos, bastões de
madeira, bolas de meia, sacos de estopa, tampinhas
de garrafa, pedaços de espuma, isopor, EVA etc.).
·
Ampliar as diferentes estratégias motoras para
separar objetos altos de baixos, curtos de compridos,
finos de grossos, largos de estreitos, cheios de
vazios etc.
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·
Participar, reconhecer e valorizar as diversas
manifestações culturais, como brincadeiras,
brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e
canções tradicionais (pipa, cantigas de roda,
pegapega, cabra-cega, barra-manteiga, corda, pião,
ciranda, esconde-esconde, elástico, bambolê etc.) e
demais manifestações que digam respeito às
tradições culturais de sua comunidade e de outras.

Realizar atividades com materiais diversos e de
variados tamanhos para desenvolver a coordenação
motora fina que envolva ações de alinhavar, traçar,
contornar vários tipos de papéis, empilhar, encaixar,
rosquear, pinçar, recortar, colar, pintar, modelar com
massa ou argila, montar quebra-cabeças, manipular
grãos diversos etc.

·
·
Investigar objetos com uma ou ambas as
mãos, identificando suas qualidades e as diferenças
entre eles por seu aspecto físico.

·
·
Demonstrar as habilidades de caminhar, correr,
saltar, saltitar, pular, escorregar, rolar etc., visando à
orientação espacial e à lateralidade, por meio de
brincadeiras, jogos, ginásticas, danças etc.

·
Manipular materiais diversos
para confeccionar brinquedos com
materiais alternativos.

Reconhecer e utilizar a linguagem não verbal, por
meio da imitação e mímica, de forma a inventar e
reinventar os movimentos dos elementos do mundo
que a cerca.

Participar de brincadeiras por meio de ações
corporais, em que se utilizem os conceitos de:
antes/depois, curto/longo, cedo/tarde, lento/rápido,
forte/fraco.
Reconhecer sua dominância lateral em ações
habituais e brincadeiras.
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Participar, em diferentes espaços, de situações com
·
Demonstrar autonomia no processo de
obstáculos, por baixo e por cima de diferentes objetos,
alimentação e realizar a prática do
em caminhos marcados no chão, escalando,
autosservimento com a orientação do adulto.
equilibrando com um ou os dois pés.
TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS
Ampliar o repertório e a criação de produções
artísticas individuais e coletivas, nas diversas
linguagens artísticas, desenvolvendo a dimensão
estética da arte.
·
Expressar-se livremente, por meio de
desenhos e pinturas, verbalizando o significado
de sua produção.

·
Observar e reconhecer diversas
imagens/cenas/obras por meio de fotografias,
pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas,
gravuras e obras de artistas
Criar livremente figuras humanas, de animais, de
objetos e de cenas por meio de desenhos, pinturas,
colagens e modelagens, contextualizando-as
intencionalmente

Manusear e experimentar materiais diversos (jornais,
papel, papelão, embalagens, objetos, dentre outros)
em diferentes planos, texturas e espaços, criando
objetos artísticos.

Desenhar e criar narrativas de histórias, lugares e
acontecimentos.

Reconhecer as cores primárias e secundárias.

Emitir opiniões e sentimentos em relação a diversas
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obras de Arte.

Descrever e interpretar imagens dispostas
em variados suportes (fotografias, pinturas,
objetos, esculturas, cenas cotidianas, gravuras e
obras de artistas).

·
Produzir tintas alternativas a partir de materiais
naturais (pó de café, urucum, cenoura, beterraba,
folhas verdes, terras, dentre outros), utilizando-as em
estado original ou acrescentando cola na formulação

·

·
Utilizar, de forma dirigida, diferentes fontes
sonoras para acompanhar canções, cantigas e
brincadeiras cantadas. o corpo (voz/canto, estalos,
passos, palmas, onomatopeias, dentre outros); o
natureza (sementes, madeira, folhas, cascas, pedras
de diferentes formas e tamanhos, dentre outros); o
objetos do cotidiano e materiais reutilizáveis (caixas
de papelão, embalagens plásticas, sacos de papel,
potes de plástico, panelas, colher de pau, madeira,
garrafas, vidros, tampas, tampinhas, tubos de
papelão e PVC, tubos flexíveis, dentre outros).

·

Desenhar de maneira a ativar a imagem
mental de objetos e imagens reais,
desenvolvendo
memória, observação e imaginação.
Imitar e criar gestos, sons e movimentos corporais de
outras crianças, adultos e animais em brincadeiras,
contação de histórias e dramatizações.

· Criar e improvisar situações cênicas em jogos de faz
de conta.
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Cantar de modo livre e direcionado, em variados
momentos do cotidiano, observando a maneira
mais confortável de cantar, de acordo com sua
voz (adequação do tom da música).

Participar da elaboração de roteiros cênicos,
cenários, figurino e maquiagem em situações de
dramatização de histórias conhecidas ou inventadas
pelo grupo.

·
Confeccionar instrumentos e objetos sonoros
com materiais reaproveitáveis, utilizando-os para
acompanhar músicas cantadas e pequenas
composições autorais individuais ou coletivas
(chocalhos com vasilhames, grãos e miçangas,
clavas com pedaços de cabo de vassoura, tambores
com potes e caixas diversos, dentre outros).

Explorar, vivenciar e organizar movimentos corporais
por meio de vários tipos de sons e músicas de
diversos estilos e culturas.
Vivenciar e protagonizar brincadeiras dançadas como
as cirandas, rodas e outras possibilidades da cultura
popular.

Confeccionar brinquedos com materiais alternativos.
·
Organizar a pulsação rítmica para
acompanhar músicas cantadas, utilizando
instrumentos musicais convencionais ou
instrumentos confeccionados com materiais
reaproveitáveis.
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
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Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre
suas vivências, por meio da linguagem oral e
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos
e outras formas de expressão.

Vivenciar, respeitar e conhecer a história de
brincadeiras de diferentes culturas.

Escolher e folhear livros, procurando se orientar
por temas e ilustrações, acompanhando a
narrativa.

Realizar leituras por meio de gravuras, imagens etc

·
Recontar histórias ouvidas e planejar
coletivamente roteiros de encenações, definindo os
contextos e os personagens, a estrutura da história.
·
Selecionar textos de gêneros conhecidos para
a leitura de um adulto e/ou para sua própria leitura
(partindo de seu repertório sobre esses textos, como
a recuperação pela memória, pela leitura das
ilustrações etc.).
Reconhecer e utilizar diferentes formas de expressão
para se comunicar (sorriso, choro, beijo, balanço da
cabeça negativa ou afirmativa etc.).

Compartilhar informações de que livros e outros
impressos têm autor, ilustrador e capa.

·
Realizar procedimentos de leitura, de
textos literários e não literários, apoiando-se
em modelos de outras pessoas, mesmo não
lendo de forma convencional.

Recriar, de forma gráfica (desenho ou escrita
espontânea), as histórias ouvidas.
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Expressar-se usando imagens e gestos,
representando ideias e fazendo relações.
Expressar-se por meio das palavras de forma clara e
organizada.

Reconhecer e valorizar o uso adequado das palavras.

·
Comunicar-se por meio da linguagem oral
com seus pares e com osadultos, expressando
clareza de pensamentos.
Transmitir avisos, recados e outros procedimentos
correlatos

Demonstrar a capacidade de lembrar e executar
ações em passos sequenciais, seguindo instruções
verbais.

·
Perceber a importância do ritmo e da entonação
da leitura de textos (palavras e frases) realizada pelo
adulto para melhor compreensão dos sentidos.
Reconhecer a evolução dos meios de comunicação
entre humanos no decorrer da história.
Reconhecer a evolução dos meios de comunicação
entre humanos no decorrer da história,
experimentando particularmente as novas
tecnologias.
Expressar ideias e sentimentos por meio do desenho,
comunicando experiências de lugares, pessoas e
objetos.
· Reconhecer e diferenciar letras, números, desenhos e
outros sinais gráficos.

·
Reconhecer diferentes possibilidades de
posições espacial e corporal (sentado, em pé,
deitado de bruços, entre outras) para desenhar.
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Narrar fatos em sequência temporal e causal.

Reconhecer e valorizar a oralidade como
forma de expressar desejos, experiências,
necessidades e opiniões.
·
Expor ideias e fatos com e sem auxílio
de adultos e utilização de recursos como
ilustrações, objetos etc.

Descrever as características de objetos,
personagens, cenas de histórias e
situações cotidianas.
·
Participar de conversas em grupos,
apoiando-se não apenas na fala
complementar do adulto, mas também em
sua memória.
Criar e reconhecer a autoexpressão nas brincadeiras
de faz de conta, lançando mão da imaginação e
memória.

·
Desenvolver, de forma gradativa, a ideia de
representação por meio da produção de rabiscos
e garatujas na realização de tentativas de
escritas não convencionais.
Registrar, de forma paulatina, o alfabeto,
principalmente quando associado a um nome familiar.
·
Estabelecer a relação entre grafema/fonema do
próprio nome e de palavras de uso cotidiano.

Reconhecer e utilizar diferentes materiais que riscam
(giz de cera, tinta guache, cola colorida, carvão) para
expressar sentimentos, ideias, com a compreensão
que são elementos culturais (processo do grafismo).
Perceber a importância da utilização das letras do
alfabeto para a escrita de palavras.

Participar da criação de diversos jogos que relacionam
a fala com a escrita, por meio da dança, do teatro, da
música, da matemática.
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Explicar o próprio desenho e tentar fazer o mesmo
com o dos colegas.

·
Demonstrar interesse em situações
individuais e coletivas de leitura, como forma de
vivência estética.
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Gêneros Textuais 2020
1º Ciclo Educação Infantil – 4º Bimestre
EU, O OUTRO E O NÓS
·
Agir de maneira independente, com
confiança em suas capacidades,
reconhecendo suas conquistas e
limitações.

·
Reconhecer as
diferenças culturais,
estabelecendo relações de
aprendizagem mútua,
respeito e igualdade social.

·
Comunicar suas ideias e sentimentos a
pessoas e grupos diversos, por meio de contatos
diretos ou possibilitados pelas tecnologias da
comunicação.

Participar de celebrações das datas comemorativas
numa perspectiva cultural e suprarreligiosa,
cultivando e fortalecendo valores como solidariedade
e respeito.

·
Desenvolver o senso de resiliência (saber
perder, saber ganhar, aceitara opinião das
outras pessoas, reconsiderar seu ponto de
vista).

Conhecer e discutir acerca da história de Brasília,
curiosidades e a história de vida das pessoas que
constituem esse contexto.
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Reconhecer que bons hábitos alimentares, de higiene
e prática de lazer contribuem para a promoção da
saúde e bem-estar físico e mental.
CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS
Dominar o equilíbrio corporal em
Criar com o corpo formas diversificadas de expressão ·
diferentes situações de movimentos (andando
de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas
situações do cotidiano quanto em brincadeiras, dança, em linha reta, parado, pulando, saltando).
teatro, música, entre outros.
· Cuidar de sua higiene, alimentação, conforto e
aparência.
Criar e compartilhar situações que envolvam
movimentos, com outras crianças e com adultos.

Identificar e nomear situações que envolvam
sensações táteis e percepção das partes do próprio
corpo e do corpo de outras crianças.

·

Realizar e compartilhar, com seus pares e
com adultos, atividades de coordenação
visomotora.
·
Reelaborar as brincadeiras e jogos,
incluindo a criação de outros gestos e regras, em
substituição e acréscimo aos tradicionais.
Realizar atividades com materiais diversos e de
variados tamanhos para desenvolver a coordenação
motora fina que envolva ações de alinhavar, traçar,
contornar vários tipos de papéis, empilhar, encaixar,
rosquear, pinçar, recortar, colar, pintar, modelar com
massa ou argila, montar quebra-cabeças, manipular
grãos diversos etc.
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·
Reconhecer e compartilhar, superar e ampliar
os limites e as potencialidades corporais

Criar e participar de atividades de locomoção (andar,
correr, saltar, trotar etc.), de variadas formas (rápido,
devagar, câmera lenta).

·
Participar, reconhecer e valorizar as diversas
manifestações culturais, como brincadeiras,
brincadeiras de roda, jogos, danças, festejos e
canções tradicionais (pipa, cantigas de roda,
pegapega, cabra-cega, barra-manteiga, corda, pião,
ciranda, esconde-esconde, elástico, bambolê etc.) e
demais manifestações que digam respeito às
tradições culturais de sua comunidade e de outras.

Dialogar e expressar as observações e sensações
do próprio corpo em passeios a pé, na própria
instituição e/ou nas proximidades.

·
Reconhecer e expressar as características
dos diferentes papeis sociais nas brincadeiras de
faz de conta.

·
Demonstrar as habilidades de caminhar,
correr, saltar, saltitar, pular, escorregar, rolar etc.,
visando à orientação espacial e à lateralidade, por
meio de brincadeiras, jogos, ginásticas, danças etc.

·
Participar e reconhecer os processos
simbólicos, por meio da dramatização de histórias,
músicas, entre outros, tendo o corpo como
protagonista.

Participar de pesquisas sobre o repertório de jogos,
brincadeiras, brinquedos, festejos, histórias e
modos de vida das crianças, característicos de
diferentes culturas e da tradição cultural de sua
comunidade.

Participar, em diferentes espaços, de situações com
obstáculos, por baixo e por cima de diferentes objetos,
em caminhos marcados no chão, escalando,

Participar de brincadeiras por meio de ações
corporais, em que se utilizem os conceitos de:
antes/depois, curto/longo, cedo/tarde, lento/rápido,
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equilibrando com um ou os dois pés.

forte/fraco.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS

Ampliar o repertório e a criação de produções
artísticas individuais e coletivas, nas diversas
linguagens artísticas, desenvolvendo a dimensão
estética da arte.
·
Expressar-se livremente, por meio de
desenhos e pinturas, verbalizando o significado
de sua produção.

Participar de atividades com músicas usadas como
fundo para a formação de repertório de memória e
realização de trabalho corporal livre e direcionado.
Criar livremente utilizando diversos materiais (lápis;
gizão de cera; canetas grandes; papéis de tamanhos,
cores, texturas e formatos variados; colas líquidas e
em bastão; tintas variadas, de pintura a dedo, com
pincéis grandes, grossos e finos; entre outros),
expressando sua arte por meio de desenho, pintura,
colagem, escultura, modelagens.

Reconhecer as cores primárias e secundárias.

Utilizar, de forma dirigida, diferentes fontes sonoras

·
Observar e reconhecer diversas
imagens/cenas/obras por meio de fotografias,
pinturas, objetos, esculturas, cenas cotidianas,
gravuras e obras de artistas
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para acompanhar canções, cantigas e brincadeiras
cantadas. o corpo (voz/canto, estalos, passos,
palmas, onomatopeias, dentre outros); o natureza
(sementes, madeira, folhas, cascas, pedras de
diferentes formas e tamanhos, dentre outros); o
objetos do cotidiano e materiais reutilizáveis (caixas
de papelão, embalagens plásticas, sacos de papel,
potes de plástico, panelas, colher de pau, madeira,
garrafas, vidros, tampas, tampinhas, tubos de
papelão e PVC, tubos flexíveis, dentre outros).
· Criar pequenas paródias individuais e coletivas.

Escutar atentamente, em mídias, apresentações ou
concertos, estilos e gêneros musicais (música
folclórica, erudita, popular, dentre outros) do contexto
da criança, seja familiar, comunitário e/ou da
instituição educacional, identificando livremente
algumas diferenças existentes entre eles.
Cantar de modo livre e direcionado, em
variados momentos do cotidiano, observando a
maneira mais confortável de cantar, de acordo
com sua voz (adequação do tom da música).

Criar livremente figuras humanas, de animais, de
objetos e de cenas por meio de desenhos, pinturas,
colagens e modelagens, contextualizando-as
intencionalmente
Desenvolver a sensibilidade, sentimentos e
imaginação por meio da apreciação e da
produção artística.

·
Descrever e interpretar imagens dispostas em
variados suportes (fotografias, pinturas, objetos,
esculturas, cenas cotidianas, gravuras e obras de
artistas).
·
Desenhar de maneira a ativar a imagem
mental de objetos e imagens reais, desenvolvendo
memória, observação e imaginação.

Imitar e criar gestos, sons e movimentos corporais de
outras crianças, adultos e animais em brincadeiras,
contação de histórias e dramatizações.
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Ampliar progressivamente as possibilidades de
apreciação de dramatizações, criação de histórias,
apresentações e jogos teatrais, observando suas
temáticas.
Explorar, vivenciar e organizar movimentos corporais
por meio de vários tipos de sons e músicas de
diversos estilos e culturas.
Vivenciar e protagonizar brincadeiras dançadas como
as cirandas, rodas e outras possibilidades da cultura
popular.

·
Perceber a pulsação rítmica – tempo forte da
música e da palavra, utilizando sons corporais e
objetos do cotidiano para a marcação do tempo forte
ao escutar e cantar cantigas e músicas diversas, ao
participar de jogos musicais corporais e de
brincadeiras cantadas.
·
Organizar a pulsação rítmica para
acompanhar músicas cantadas, utilizando
instrumentos musicais convencionais ou
instrumentos confeccionados com materiais
reaproveitáveis.
Cantar músicas acompanhadas de
instrumentos musicais convencionais ou
confeccionados, explorando a altura dos sons
(agudo/médio/grave).
ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO
·
Demonstrar interesse em situações
Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre
individuais e coletivas de leitura, como forma de
suas vivências, por meio da linguagem oral e
vivência estética.
escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos
e outras formas de expressão.
·
Reconhecer os suportes convencionais e
Escolher e folhear livros, procurando se
incidentais dos gêneros textuais (revista, jornal,
orientar por temas e ilustrações,
outdoor, quadro de avisos, rádio, TV, computador,
acompanhando a narrativa.
faixas, muros, paredes, janelas de veículos,
ambiente virtual – computador, tablet, celular etc.).
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Recontar histórias ouvidas e planejar
coletivamente roteiros de encenações, definindo
os contextos e os personagens, a estrutura da
história.
Produzir suas próprias histórias orais e escritas
(escrita espontânea), em situações com função
social significativa.
Levantar hipóteses em relação à linguagem escrita,
realizando registros de letras por meio de escrita
espontânea.
Reconhecer e utilizar diferentes formas de
expressão para se comunicar (sorriso, choro,
beijo, balanço da cabeça negativa ou
afirmativa etc.).
Expressar-se usando imagens e gestos,
representando ideias e fazendo relações.
Expressar-se por meio das palavras de forma clara e
organizada.
Reconhecer e valorizar o uso adequado das palavras.

Realizar leituras por meio de gravuras, imagens etc

Compartilhar informações de que livros e outros
impressos têm autor, ilustrador e capa.
·
Realizar procedimentos de leitura, de
textos literários e não literários, apoiando-se
em modelos de outras pessoas, mesmo não
lendo de forma convencional.
Recriar, de forma gráfica (desenho ou escrita
espontânea), as histórias ouvidas.

·
Reconhecer e valorizar a leitura/escrita como
uma prática para mudança de ação (placas de
sinalização, avisos, instruções, cartazes de rua
etc.).
Vivenciar, respeitar e conhecer a cultura de diferentes
povos.
Expressar ideias e sentimentos por meio
do desenho, comunicando experiências de
lugares, pessoas e objetos.
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·
Comunicar-se por meio da linguagem oral
com seus pares e com osadultos, expressando
clareza de pensamentos.
·
Reconhecer as habilidades básicas
necessárias à produção e emissão correta de
fonemas, expressando-se e reproduzindo
mensagens verbais com gradativa clareza e
fluência.
Transmitir avisos, recados e outros procedimentos
correlatos

·
Reconhecer as diferentes possibilidades de
escolha de materiais para a realização de pinturas
(papel, pisos, paredes, guache, gizão de cera, giz,
pincel etc.).
· Reconhecer e diferenciar letras, números, desenhos e
outros sinais gráficos.

·
Desenvolver, de forma gradativa, a ideia de
representação por meio da produção de rabiscos
e garatujas na realização de tentativas de escritas
não convencionais.

Demonstrar a capacidade de lembrar e executar
ações em passos sequenciais, seguindo instruções
verbais.

Registrar, de forma paulatina, o alfabeto,
principalmente quando associado a um nome familiar.

Reconhecer e valorizar a oralidade como
forma de expressar desejos, experiências,
necessidades e opiniões.
·
Expor ideias e fatos com e sem auxílio de
adultos e utilização de recursos como ilustrações,
objetos etc.

·
Estabelecer a relação entre grafema/fonema
do próprio nome e de palavras de uso cotidiano.
Reconhecer e utilizar diferentes materiais que riscam
(giz de cera, tinta guache, cola colorida, carvão) para
expressar sentimentos, ideias, com a compreensão
que são elementos culturais (processo do grafismo).

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Descrever as características de objetos,
personagens, cenas de histórias e situações
cotidianas.
·
Participar de conversas em grupos,
apoiando-se não apenas na fala
complementar do adulto, mas também em
sua memória.
Criar e reconhecer a autoexpressão nas
brincadeiras de faz de conta, lançando mão da
imaginação e memória.
Explicar o próprio desenho e tentar fazer o mesmo
com o dos colegas.

·
Desenvolver
maior
controle
da
expressão gráfica por meio da escrita
espontânea, visando ao desenvolvimento de
movimentos manuais, na perspectiva do
aprendizado futuro da escrita.
Perceber a importância da utilização das letras do
alfabeto para a escrita de palavras.
Participar da criação de diversos jogos que relacionam
a fala com a escrita, por meio da dança, do teatro, da
música, da matemática.
·
Compreender que as regras sociais de
diferentes povos fazem parte de sua identidade e
história e que precisam ser respeitadas.
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA
ENSINO FUNDAMENTAL

1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE
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Eu, meu lugar no mundo, meu
grupo social e meu tempo
 Construir a sua identidade como
sujeito individual e coletivo.
 Identificar registros históricos
(certidão de nascimento, calendários, cartas, fotos, álbuns) observando seus usos sociais numa
perspectiva cidadã.
 Identificar aspectos do seu crescimento por meio do registro das
lembranças particulares ou de
lembranças dos membros de sua
família e/ou de sua comunidade.)

Eu, meu lugar no mundo, meu
grupo social e meu tempo
 Identificar o contexto histórico
dos espaços de convivência como elementos constituintes de
sua identidade, reconhecendo as
especificidades dos hábitos e das
regras que os regem.
 Conhecer as histórias da família
e da escola e identificar o papel
desempenhado por diferentes
sujeitos em diferentes espaços.
 Identificar mudanças e permanências nas formas de organização familiar.

Eu, meu lugar no mundo, meu
grupo social e meu tempo
 Descrever e distinguir os seus
papéis e responsabilidades relacionados à família, à escola e à
comunidade.
 Identificar a relação entre as suas
histórias e as histórias de sua
família e de sua comunidade.
 Identificar instrumentos e marcadores de tempo (relógios, calendários...) elaborados e ou utilizados por sociedades ou grupos de
convívio em diferentes localidades.

Eu, meu lugar no mundo, meu
grupo social e meu tempo
 Identificar as diferenças entre os
variados ambientes em que vive
(doméstico, escolar e da comunidade), reconhecendo as especificidades dos hábitos e das regras
que os regem.
 Reconhecer o significado das
comemorações e festas escolares, diferenciando-as das datas
festivas comemoradas no âmbito
familiar ou da comunidade.
 Identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras
atuais e de outras épocas e lugares.
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

Eu e o outro: meu lugar na
comunidade, registros, minhas experiências pessoais
e comunitárias

Eu e o outro: meu lugar na comunidade, registros, minhas
experiências pessoais
e comunitárias

 Reconhecer semelhanças e
diferenças entre jogos e brincadeiras atuais e de outras épocas e lugares.

 Compreender o sentido da alteridade, dando ênfase ao respeito
às diferenças socioeconômicas,
étnico-raciais, de gênero, de orientação sexual, de idade, culturais, dentre outras.

 Apropriar-se da história de sua
família, da escola e da comunidade, percebendo-se como cidadão pertencente a esses
grupos e como sujeitos históricos.
 Reconhecer espaços de sociabilidade e identificar os motivos
que aproximam e separam as
pessoas em diferentes grupos

 Perceber e respeitar as diversidades socioculturais, políticas,
étnico-raciais e de gênero que
compõem a sociedade atual.
 Selecionar situações cotidianas
que remetam à percepção de
mudança, pertencimento e memória.

3º BIMESTRE
Eu e o outro: meu lugar na comunidade, registros, minhas
experiências pessoais
e comunitárias
 Identificar e organizar, temporalmente, fatos da vida cotidiana,
usando noções relacionadas ao
tempo (antes, durante e depois).
 Selecionar e compreender o
significado de objetos e documentos pessoais e da família
como fontes de memórias e histórias nos âmbitos pessoal, familiar, escolar e comunitário; discutindo as razões pelas quais alguns objetos são preservados e
outros são descartados.
 Selecionar objetos e documentos
pessoais e de grupos próximos

4º BIMESTRE
Eu e o outro: meu lugar na
comunidade, registros, minhas experiências pessoais
e comunitárias
 Identificar diferentes formas
de trabalho existentes na
comunidade em que vive,
seus significados, suas especificidades, sua importância e impactos no ambiente
causados por elas na comunidade em que vive.
 Reconhecer a importância
dos trabalhos prestados com
a comunidade (voluntariado
e mutirão).
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
sociais ou de parentesco.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE
ao seu convívio e compreender
sua função, seu uso e seu significado.

4º BIMESTRE
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Eu e o nós: vivências
no espaço público e privado
 Identificar os grupos populacionais que formam a cidade,
o município e a região, as
relações estabelecidas entre
eles e os eventos que marcam a formação da cidade,
como fenômenos migratórios
(vida rural/vida urbana), desmatamentos, estabelecimento
de grandes empresas etc.
 Selecionar, por meio da
consulta de diversas fontes, e
registrar acontecimentos
ocorridos ao longo do tempo
na cidade ou região em que
vive.

2º BIMESTRE
Eu e o nós: vivências
no espaço público e privado
 Identificar os registros de memória na cidade (nomes de ruas, da
região administrativa, monumentos, edifícios etc.), discutindo os
critérios que explicam a escolha
desses nomes.
 Compreender as diferenças entre
o espaço público e o privado,
enfatizando as instituições públicas e seus aspectos administrativos.
 Mapear os espaços públicos no
lugar em que vive e identificar
suas funções como equipamentos públicos sejam de lazer, administrativos, serviços, comunitários, cultura e religião, educação,

3º BIMESTRE
Eu e o nós: vivências
no espaço público e privado
 Identificar semelhanças e diferenças existentes entre comunidades de sua cidade ou região, e
descrever o papel dos diferentes
grupos sociais que as formam.
 Identificar modos de vida na
cidade e no campo no presente,
comparando-os com os do passado.
 Compreender as diferenças entre
o espaço público e o privado e
mapear os espaços públicos no
lugar em que vive (ruas, praças,
escolas, hospitais, prédios do
governo etc.) e identificar suas
funções.

4º BIMESTRE
Eu e o nós: vivências
no espaço público e privado
 Identificar as áreas de conservação ambiental, compreendendo a importância de sua
preservação.
 Identificar diferenças entre
formas de trabalho realizadas
na cidade e no campo, considerando também o uso da tecnologia nesses diferentes contextos e comparar as relações
de trabalho do presente com
as de outros tempos e espaços, analisando mudanças e
permanências.
 Identificar mudanças que
ocorreram em profissões, produtos e serviços em sua co-
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Identificar os patrimônios
históricos e culturais de sua
cidade ou região e discutir as
razões culturais, sociais e
políticas para que assim sejam considerados.
 Identificar os marcos históricos do lugar em que vive e
compreender seus significados.

2º BIMESTRE
saúde, infraestrutura, segurança
pública, esporte, assistência so- cial,
entre outros.

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE
munidade, ao longo do tempo.
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Migrações como uma característica humana: trajetórias
dos grupos humanos e a
formação do Distrito Federal
 Reconhecer a história como
resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço,
com base na identificação de
mudanças e permanências ao
longo do tempo.
 Conhecer as mudanças e
permanências ao longo do
tempo, discutindo os sentidos
dos grandes marcos da história da humanidade (nomadismo, desenvolvimento da
agricultura e do pastoreio,
criação da indústria etc.).

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

Migrações como uma característica humana: trajetórias dos
grupos humanos e a formação
do Distrito Federal

Migrações como uma característica humana: trajetórias dos
grupos humanos e a formação
do Distrito Federal

Migrações como uma característica humana: trajetórias
dos grupos humanos e a
formação do Distrito Federal

 Analisar as motivações dos
processos migratórios em diferentes tempos e espaços e avaliar o papel desempenhado pela
migração nas regiões de destino.

 Identificar atores que contribuíram com a idealização de Brasília
por meio de várias linguagens,
principalmente aqueles invisibilizados pela historiografia, utilizando referências fílmicas, literárias e outras disponíveis em vários acervos de museus no DF.

 Conhecer os grupos indígenas
no DF e suas lutas pelo direito
à terra.

 Analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para
a formação da sociedade brasileira.
 Verificar na sociedade em que
vive, a existência ou não de mudanças associadas à migração
(interna e internacional).

 Compreender a importância dos
candangos no processo de edificação e formação da cidade conhecendo as grandes ações e
obras realizadas por eles.
 Entender aspectos econômicos,
sociais, políticos e culturais do

 Identificar os grupos remanescentes de quilombos nas áreas
próximas ao DF.
 Diferenciar refugiados, imigrantes e asilados no contexto atual e os fatores que ocasionam
esta situação.
 Reconhecer a existência de
diferentes condições que tornam um sujeito refugiado.
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Identificar as transformações
ocorridas na cidade ao longo
do tempo e discutir suas interferências nos modos de vida
de seus habitantes, tomando
como ponto de partida o presente.
 Descrever as transformações
ocorridas nos meios de comunicação (cultura oral, imprensa, rádio, televisão, cinema, Internet e demais tecnologias digitais de informação e comunicação) e discutir
seus significados para os diferentes grupos ou estratos
sociais.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE
Distrito Federal e Entorno.
 Analisar a influência da procedência histórica e cultural das
famílias que se fixaram no DF.

4º BIMESTRE
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Cidadania, diversidade e
patrimônio no Brasil e no
mundo
 Reconhecer a necessidade
de conviver eticamente com o
outro, conhecendo e respeitando seus direitos, deveres,
costumes e modos de viver,
na busca da eliminação da
discriminação e do preconceito.
 Conhecer e manusear os
documentos que subsidiam
os direitos conquistados ao
longo da história, compreendendo os devidos contextos
em que foram promulgados.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Cidadania, diversidade e
patrimônio no Brasil e no mundo

Cidadania, diversidade e
patrimônio no Brasil e no mundo

 Reconhecer e respeitar a diversidade sociocultural, étnico-racial e
de gênero que compõem a sociedade atual.

 Associar o conceito de cidadania
à conquista de direitos dos povos
e das sociedades, compreendendo-o como conquista histórica.

 Identificar os processos de formação das culturas e dos povos,
relacionando-os com o espaço
geográfico ocupado.

 Diferenciar a noção de cidadania
no Brasil ao longo da periodização da história do Brasil (colônia,
império e república).

 Compreender os papéis dos
povos indígenas, das diversas
sociedades africanas e dos povos europeus na sociedade brasileira e suas implicações sociais
na atualidade.

 Reconhecer os grupos e lutas
travadas pela redemocratização
do país.

 Identificar os mecanismos de

 Compreender os marcos históricos dos direitos humanos como
conquistas e lutas travadas pelos

4º BIMESTRE
Cidadania, diversidade e
patrimônio no Brasil e no
mundo
 Identificar os processos de
produção, hierarquização e
difusão dos marcos de memória e discutir a presença e/ou a
ausência de diferentes grupos
que compõem a sociedade na
nomeação desses marcos de
memória.
 Conhecer formas de marcação
da passagem do tempo em
distintas sociedades, incluindo
os povos indígenas originários
e os povos africanos.
 Inventariar os patrimônios
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Associar a noção de cidadania aos princípios de respeito
à diversidade, à pluralidade e
aos direitos humanos.

2º BIMESTRE
organização do poder político
com vistas à compreensão da
ideia de Estado e/ou de outras
formas de ordenação social.
 Analisar o papel das culturas e
das religiões na composição
identitária dos povos antigos e
relacioná-los ao presente.

3º BIMESTRE
movimentos sociais.

4º BIMESTRE
materiais e imateriais da humanidade e analisar mudanças e
permanências desses patrimônios ao longo do tempo.
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1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE







Número
Identificar o uso do número em
suas diferentes funções sociais.
Contar, comparar e ordenar a
quantidade de objetos de coleções até 100 unidades e apresentar o resultado por registros
verbais e simbólicos, em situações de seu interesse, como jogos, brincadeiras, materiais da
sala de aula, entre outros.
Elaborar situações contextualizadas, tendo em vista a comparação entre os números: ordenação
crescente e decrescente, antecessor e sucessor maior que,
igual a, menor que, até 99.
Contar eventos ou objetos de
uma coleção de maneira exata

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Número
 Compreender a lógica do
Sistema de Numeração Decimal
(SND) a partir da construção de
agrupamentos de 10, com o
respectivo registro simbólico e a
partir da comparação de números
naturais de até duas ordens em
situações cotidianas, com e sem
suporte da reta numérica.
 Compreender que o SND é
formado por 10 algarismos e que
o valor do algarismo corresponde
à posição que ele ocupa.
 Compor e decompor número de
até duas ordens, por meio de
diferentes adições, com o suporte
de material manipulável.

Número
 Identificar as nomenclaturas de
unidade e dezena após a compreensão do agrupamento.
 Realizar contagens de 2 em 2; 5
em 5 e 10 em 10 (iniciar pela
contagem de 10 em 10 pela característica do SND).
 Construir fatos básicos da adição
compreendendo as diferentes
composições até 10, estimulando
o cálculo mental e o uso em resolução de situações-problema.
 Compreender as diferentes ideias
da adição: juntar (objetos de naturezas diferentes) e acrescentar
(objetos de mesma natureza), por
meio de situações-problema, realizando registros pictóricos e numéricos.

1

4º BIMESTRE
Número
 Compreender diferentes ideias
de multiplicação: repetição de
parcelas iguais, combinações e
configuração retangular.
 Compreender as diferentes ideias
de divisão: partilha e medida.
Identificar e resolver situaçõesproblema significativas de adição,
subtração, multiplicação e divisão
envolvendo as diferentes ideias
por meio de registros pictóricos,
orais ou escritos de experiências
vivenciadas a partir de jogos,
brincadeiras etc.
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1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE











ou aproximada, utilizando diferentes estratégias.
Realizar correspondência biunívoca na contagem: reciprocidade
entre o objeto contado e a fala
numérica a que se refere.
Realizar contagens para desenvolver a capacidade de separar
objetos já contados dos ainda
não contados (zoneamento).
Compreender que o último objeto
de uma coleção a ser contada refere-se à quantidade de objetos
da coleção (Kamii).
Estabelecer a relação entre
quantidades iguais com objetos
diferentes.
Compreender a relação entre
símbolo e quantidade e quantidade e símbolo.

2º BIMESTRE
Grandezas e Medidas
 Selecionar e fazer uso das
medidas arbitrárias (o palmo, o
pé, o braço) para medir, visando
padronização.
 Identificar instrumentos mais
usuais de medidas e seus
significados nos contextos sociais
(balança /saco de arroz;
metro/fita...).

3º BIMESTRE
 Compreender diferentes ideias
da subtração a partir de situações-problema: retirar, comparar
e completar.
 Resolver e elaborar problemas
de adição e de subtração, envolvendo números de até dois algarismos, com os significados de
juntar, acrescentar, retirar, comparar e completar com o suporte
de imagens e/ou material manipulável, utilizando estratégias e
formas de registro pessoais.
Pensamento Algébrico
 Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou regularidade), os elementos ausentes em sequências
recursivas de números naturais,
objetos ou figuras.

2

4º BIMESTRE
Pensamento Algébrico
 Descrever, após o reconhecimento e a explicitação de um padrão (ou regularidade), os elementos ausentes em sequências
recursivas de números naturais,
objetos ou figuras.

Geometria
• Identificar e nomear figuras
planas (círculo, quadrado,
retângulo e triângulo) em
desenhos apresentados em
diferentes disposições ou em
contornos de faces de sólidos
geométricos.
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1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Pensamento algébrico
 Organizar e ordenar objetos familiares ou representações por figuras, por meio de atributos, tais
como cor, forma e medida.

Geometria
 Identificar o próprio corpo, suas
dimensões e sua relação com o
espaço físico.
 Localizar-se e orientar-se no espaço próximo, descrevendo oralmente e de forma pictórica, localizações próximas e pequenas trajetórias.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE
Geometria
• Observar, manusear e relacionar
figuras geométricas espaciais
(cones, cilindros, esferas e blocos retangulares) a objetos familiares do mundo físico, sem uso de
nomenclaturas.
Grandezas e Medidas
 Compreender expressões básicas para desenvolver a ideia de
tempo: agora, depois, antes,
amanhã, hoje.
 Relatar em linguagem verbal ou
não verbal sequência de acontecimentos relativos a um dia, utilizando, quando possível, os horários dos eventos.
 Relacionar períodos do dia, dias
da semana e meses do ano, utilizando calendário, quando necessário.

3

4º BIMESTRE
Grandezas e Medidas
 Produzir registros para comunicar
o resultado de uma medição.
 Reconhecer cédulas e moedas
do nosso Sistema Monetário
Brasileiro por meio de atividades
lúdicas.
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1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Grandezas e Medidas
 Identificar a ideia de grandezas:
massa, comprimento, capacidade, temperatura e tempo.
 Utilizar instrumentos de medidas
não convencionais/ arbitrárias.
 Comparar comprimentos, capacidades ou massas.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE
 Identificar a escrita de uma data,
por meio da consulta ao calendário, apresentando o dia da semana, o mês e o ano.

4

4º BIMESTRE
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Números
 Reconhecer os diferentes empregos do número e saber utilizá-los
em suas diferentes funções sociais.
 Ampliar a contagem de coleções
e/ou eventos, fazendo estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade
de objetos de coleções e registrar
o resultado da contagem desses
objetos (até 1000 unidades).
 Consolidar a compreensão de situações básicas que envolvem a
construção da ideia de número:
correspondência biunívoca, zoneamento, conservação de quantidades, relações entre quantidades e símbolos.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Números
 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).
 Experimentar atividades para o
desenvolvimento do cálculo
mental considerando fatos
fundamentais da adição e
subtração.
 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-

Números
 Resolver e elaborar problemas
de adição e de subtração, envolvendo números de até três ordens, com os significados de juntar, acrescentar, retirar, comparar
e completar utilizando estratégias
pessoais ou convencionais.
 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.
 Compreender e aplicar diferentes
ideias de divisão: partilha e me-

5

4º BIMESTRE
Números
 Reconhecer e resolver situaçõesproblema significativas de adição,
subtração, multiplicação e
divisão, envolvendo diferentes
ideias por meio de registros
pictóricos, orais ou escritos de
experiências matemáticas
vivenciadas a partir de jogos,
brincadeiras etc.
 Reconhecer em contextos
cotidianos a ideia fracionária de
metade nas quantidades
discretas e contínuas.
 Resolver e elaborar problemas
envolvendo dobro, metade, triplo
e terça parte, com o suporte de
imagens ou material manipulável,
utilizando estratégias pessoais.
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
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MATEMÁTICA
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

problema, utilizando estratégias
 Comparar ou ordenar quantidades por contagem (1 em 1, 10 em pessoais ou convencionais com
10, 100 em 100), pela formulação registros pictóricos e numéricos.
de hipóteses sobre a grandeza
 Construir fatos básicos da subtranumérica pela identificação de
ção e utilizá-los no cálculo mental
quantidades (até a ordem de cenou escrito, compreendendo e
tenas) e pela compreensão de
aplicando as diferentes ideias da
características do sistema de nusubtração, por meio de situameração decimal (valor posicioções-problema, com o uso de esnal e função do zero).
tratégias pessoais ou convencionais com registros pictóricos e
 Ler, interpretar e produzir escritas
numéricos.
numéricas, levantando hipóteses
com base na observação de regularidades do SND utilizando a
Pensamento Algébrico
linguagem oral, de registros não
 Construir sequências de números
convencionais e da linguagem
naturais em ordem crescente ou
matemática.
decrescente a partir de um
número qualquer, utilizando uma
regularidade estabelecida.
 Escrever um padrão (ou

3º BIMESTRE
dida, por meio de situações-problema com registros pictóricos e
numéricos.
Pensamento Algébrico
 Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e
em sequências recursivas de números naturais, objetos ou figuras.

Geometria
 Reconhecer, comparar e nomear
figuras planas (círculo, quadrado,
retângulo e triângulo), por meio
de características comuns, em
desenhos apresentados em diferentes disposições ou em sólidos
geométricos.
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4º BIMESTRE
Pensamento Algébrico
• Descrever os elementos ausentes em sequências repetitivas e em
sequências recursivas de números
naturais, objetos ou figuras.
Geometria
• Analisar, comparar, construir e
visualizar as formas geométricas
planas (bidimensionais) e espaciais
(tridimensionais) por meio de
desenhos, figuras ou por
observação na natureza e no
ambiente geométricos.
Grandezas e Medidas
• Realizar contagens considerando
o valor de cédulas e moedas de
nosso Sistema Monetário
Brasileiro, por meio de atividades
lúdicas.
 Reconhecer cédulas e moedas
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Compor e decompor números naturais de até três ordens, com suporte de material manipulável por
meio de diferentes adições.
 Estruturar a nomenclatura centena.
Pensamento Algébrico
 Construir sequências de números
naturais em ordem crescente ou
decrescente a partir de um número qualquer, utilizando uma regularidade estabelecida.
Escrever um padrão (ou regularidade) de sequências repetitivas e
de sequências recursivas, por
meio de palavras, símbolos ou
desenhos.

2º BIMESTRE
regularidade) de sequências
repetitivas e de sequências
recursivas, por meio de palavras,
símbolos ou desenhos.
Geometria
 Reconhecer, nomear e comparar
figuras geométricas espaciais
(cubo, bloco retangular, pirâmide,
cone, cilindro e esfera),
relacionando-as com objetos do
mundo físico.
Grandezas e Medidas
 Estimar, medir e comparar
capacidade e massa, utilizando
estratégias pessoais e unidades
de medida não padronizadas ou
padronizadas (litro, mililitro,
grama e quilograma).
 Reconhecer instrumentos mais

3º BIMESTRE
Grandezas e Medidas
 Indicar a duração de intervalos
de tempo entre duas datas, como
dias da semana e meses do ano,
utilizando calendário, para planejamentos e organização de
agenda.
 Comparar grandezas de mesma
natureza, por meio de estratégias
pessoais e pelo uso de instrumentos de medidas não convencionais e convencionais.
 Reconhecer unidades de tempo:
dia, semana, mês, bimestre, semestre, ano e utilizar calendários
e agendas.
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4º BIMESTRE
do Sistema Monetário Brasileiro e
estabelecer a equivalência de
valores entre moedas e cédulas
para resolver situações do
cotidiano.
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE








2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Geometria
usuais de medidas e seus
significados nos contextos
Perceber o próprio corpo, suas
sociais.
dimensões e sua relação com o
espaço físico.
Localizar-se e orientar-se no espaço próximo, descrevendo oralmente e de forma pictórica, localizações próximas e pequenas trajetórias.
Registrar, em linguagem verbal
ou não verbal, a localização e trajetórias de pessoas e de objetos
no espaço, considerando mais de
um ponto de referência, e indicar
as mudanças de direção e de
sentido.
Esboçar roteiros a serem seguidos ou plantas de ambientes familiares, assinalando entradas,

8

4º BIMESTRE
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

saídas e alguns pontos de referência.
 Reconhecer seu próprio corpo
como referencial de trajetória no
espaço.
Grandezas e Medidas
 Compreender a ideia de grandezas: massa, comprimento, capacidade, temperatura e tempo.
 Utilizar instrumentos de medida
arbitrária e medida padrão para
compreender a necessidade de
medida legal (metro, litro, hora,
quilo etc.).
 Estimar, medir e comparar comprimentos de lados de salas (incluindo contorno) e de polígonos,
utilizando unidades de medida

9

4º BIMESTRE
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

não padronizadas e padronizadas (metro, centímetro e milímetro) e instrumentos adequados.
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4º BIMESTRE
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Números
 Atribuir a utilização de números
em suas diferentes funções sociais.
 Consolidar a contagem de coleções e/ou eventos.
 Demonstrar a produção de escritas numéricas, levantando hipóteses com base em observação de
regularidades, utilizando a linguagem oral, de registros não convencionais e da linguagem matemática.
 Ler, escrever e comparar números naturais até a ordem de unidade de milhar, estabelecendo
relações entre os registros numéricos e o sistema de escrita.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Números
 Comparar ou ordenar
quantidades por contagem (1 em
1, 10 em 10, 100 em 100, 1000
em 1000); hipóteses sobre a
grandeza numérica pela
identificação da quantidade de
algarismos e da posição ocupada
por eles na escrita numérica (até
no mínimo 10000).
 Construir e utilizar fatos básicos
da adição, da subtração e da
multiplicação para o cálculo
mental ou escrito.
 Compreender e aplicar as
diferentes ideias de adição: juntar
e acrescentar por meio de
situações problema com registros
pictóricos e numéricos.
 Resolver problemas envolvendo

Números
 Compreender e aplicar diferentes
ideias de multiplicação: soma de
parcelas iguais, combinações e
configuração retangular por meio
da resolução de situações-problema com registros pictóricos e
numéricos, utilizando imagens
e/ou material manipulável.
 Compreender e aplicar as diferentes ideias da divisão na resolução e elaboração de situaçõesproblema com um número natural
por outro (até 10), com resto zero
e com resto diferente de zero,
com os significados de repartição
equitativa e de medida, por meio
de estratégias e registros pessoais.
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4º BIMESTRE
Números
 Compreender e resolver
situações-problema significativas
de adição, subtração,
multiplicação e divisão,
envolvendo as diferentes ideias
através de registros pictóricos,
orais e ou escritos das
experiências matemática
vivenciadas a partir de jogos,
brincadeiras etc.
 Compreender em contextos
cotidianos ideias fracionárias de
metade, metade da metade
(quarto) e dos décimos de
quantidades contínuas e
discretas.
 Associar o quociente de uma
divisão com resto zero de um
número natural por 2, 4 e 10 às
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Compreender a identificação de
quantidade de algarismos e da
posição por eles ocupadas.
 Ler, escrever e comparar quantidades até 9999, estabelecendo
relações entre os registros numéricos e sistema de escrita.
 Introduzir a nomenclatura milhar.
Pensamento Algébrico
 Identificar regularidades em sequências ordenadas de números
naturais, resultantes da realização de adições ou subtrações sucessivas por um mesmo número.
Geometria
 Reconhecer o corpo como referencial de localização no espaço.

2º BIMESTRE
significados da adição, juntar e
acrescentar.
 Solucionar problemas
envolvendo as diferentes ideias
de subtração: retirar, comparar e
completar por meio de situações
problema com registros pictóricos
e numéricos.
 Demonstrar a relação entre
números naturais e pontos da
reta numérica para utilizá-la na
ordenação dos números naturais
e também na construção de fatos
da adição e da subtração,
relacionando-os com
deslocamentos para a direita ou
para a esquerda.

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

Pensamento Algébrico
 Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes
sentenças de adições ou de subtrações de dois números naturais
que resultem na mesma soma ou
diferença.

ideias de metade, quarta e
décima partes.
 Compreender, resolver e formular
situações- problema, envolvendo
meio, quartos e décimos,
utilizando representações não
convencionais.

Geometria
 Formular composição e análises
de figuras em malhas quadriculadas estabelecendo sua relação
com a medida de perímetro.

Pensamento Algébrico
 Compreender a ideia de
igualdade para escrever
diferentes sentenças de adições
ou de subtrações de dois
números naturais que resultem
na mesma soma ou diferença.
Geometria
 Reconhecer as partes que
compõe diferentes figuras
tridimensionais.

12
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Descrever e representar, por
meio de esboços de trajetos ou
utilizando croquis e maquetes, a
movimentação de pessoas ou de
objetos no espaço, incluindo mudanças de direção e sentido, com
base em diferentes pontos de referência.
 Reproduzir, em linguagem verbal
ou não verbal, a localização e as
trajetórias de pessoas e de objetos no espaço, considerando
mais de um ponto de referência,
e indicar as mudanças de direção
e de sentido.
 Relacionar diferentes pontos de
referências para localização de
pessoas e objetos no espaço estabelecendo relações entre eles e

2º BIMESTRE
Pensamento Algébrico
 Descrever uma regra de
formação da sequência ordenada
e determinar elementos faltantes
ou seguintes.

3º BIMESTRE
Probabilidade e Estatística
 Compreender a funcionalidade
dos registros, nos jogos e brincadeiras.

Geometria
 Associar, nomear e comparar
figuras geométricas espaciais a
objetos do mundo físico.
 Descrever características de
algumas figuras geométricas
espaciais (prismas retos,
pirâmides, cilindros, cones),
relacionando-as com suas
planificações.

4º BIMESTRE
 Construir e representar formas
geométricas planas,
reconhecendo e descrevendo
informalmente características
como número de lados e de
vértices.
Probabilidade e Estatística
 Classificar eventos envolvendo o
acaso, tais como “acontecerá
com certeza”, “talvez aconteça” e
“é impossível acontecer”, em situações do cotidiano.

Probabilidade e Estatística
 Realizar pesquisa, organizar e
construir representações

13
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
expressando-as através de diferentes linguagens: oralidade,
gesto, desenho, maquete, mapa,
croqui e escrita.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

próprias, envolvendo até duas
variáveis categóricas de seu interesse
e universo de até trinta elementos,
com ou sem uso de materiais
manipuláveis ou desenhos.

Probabilidade e Estatística
 Ler, interpretar e fazer uso das
informações expressas em tabelas e em gráficos de colunas
simples na forma de ícones, símbolos, signos e códigos.
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4º BIMESTRE
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Números
 Ler, escrever e ordenar números
naturais até a ordem de dezenas
de milhar, reconhecendo as propriedades do sistema de numeração decimal realizando operações por meio de situações-problema.
 Mostrar, por decomposição e
composição, que todo número
natural pode ser escrito por meio
de adições e multiplicações por
potências de dez, para compreender o sistema de numeração
decimal e desenvolver estratégias de cálculo.
 Estabelecer relações de ordem
de números naturais e seu posicionamento na reta numerada.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Números
 Resolver e elaborar situaçõesproblema com números naturais
envolvendo adição e subtração,
utilizando estratégias diversas,
como cálculo, cálculo mental e
algoritmos diversos, além de
fazer estimativas do resultado.
 Utilizar as relações entre adição
e subtração, bem como entre
multiplicação e divisão, para
ampliar as estratégias de cálculo.
 Utilizar as propriedades das
operações para desenvolver
estratégias de cálculo.
Pensamento Algébrico
 Reconhecer, por meio de
investigações, utilizando a
calculadora quando necessário,

Números
 Resolver e elaborar situações
problema envolvendo diferentes
significados da multiplicação (adição de parcelas iguais, configuração retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.
 Resolver e elaborar situaçõesproblema de divisão cujo divisor
tenha no máximo dois algarismos, envolvendo os significados
de partilha e de medida, utilizando estratégias diversas, como
cálculo por estimativa, cálculo
mental e algoritmos.
 Compreender a tabuada como
forma de organização de fatos
fundamentais.
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4º BIMESTRE
Números
 Compreender a representação do
número fracionário em situações
significativas e concretas.
 Associar a representação de um
número decimal a uma fração e
vice-versa.
 Ampliar os procedimentos
operatórios de adição, subtração,
multiplicação e divisão dos
números naturais para contextos
envolvendo os números
decimais, por meio de situaçõesproblema.
 Estabelecer relação de
equivalência entre frações.
 Estabelecer relação de ordem
(maior que, menor que) entre
frações de mesmo numerador ou
de mesmo denominador.

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE
MATEMÁTICA
ENSINO FUNDAMENTAL

4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Ampliar procedimentos operatórios de adição, subtração, multiplicação e divisão dos números
naturais, por meio de situaçõesproblema.

2º BIMESTRE
as relações inversas entre as
operações de adição e de subtração e
de multiplicação e de divisão, para
aplicá-las na resolução de situaçõesproblema
Grandezas e Medidas
 Construir relógio analógico para
registro, leitura e interpretação de
horas e minutos.
 Resolver situações-problema
envolvendo transformações entre
as principais unidades de tempo:
dia/mês; dia/semana; mês/ano;
horas/dias.
 Ler e registrar medidas e intervalos
de tempo em horas, minutos e
segundos em situações
relacionadas ao seu cotidiano, como
informar os horários de início e

3º BIMESTRE
 Compreender a representação do
número decimal em situações
significativas e concretas, reconhecendo a função da vírgula na
escrita do número.
 Reconhecer que as regras do
sistema de numeração decimal
podem ser estendidas para a representação decimal de um número racional e relacionar décimos e centésimos com a representação do sistema monetário
brasileiro.
Pensamento Algébrico
 Reconhecer e mostrar, por meio
de exemplos, que a relação de
igualdade existente entre dois
termos permanece quando se
adiciona ou se subtrai um mesmo
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4º BIMESTRE
 Resolver, com o suporte de
imagem e/ou material
manipulável, problemas simples
de contagem, como a
determinação do número de
grupos possíveis ao se combinar
cada elemento de uma coleção
com todos os elementos de
outra, utilizando estratégias e
formas de registro pessoais.
 Resolver situações-problema
envolvendo números fracionários
(parte/ todo e fração de
quantidade) no contexto social.
 Propiciar o desenvolvimento do
cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa, uso de
calculadora, socialização de
estratégias de conferência.
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Pensamento Algébrico
 Identificar regularidades em sequências numéricas compostas
por múltiplos de um número natural.
 Reconhecer, por meio de investigações, que há grupos de números naturais para os quais as divisões por um determinado número
resultam em restos iguais, identificando regularidades.
Grandezas e Medidas
 Medir e estimar comprimentos
(incluindo perímetros), massas e
capacidades, utilizando unidades
de medida padronizadas mais
usuais.
 Medir, comparar e estimar área
de figuras planas desenhadas em

2º BIMESTRE
término de realização de uma tarefa e
sua duração.
Geometria
 Identificar ângulos retos e não
retos em figuras poligonais com o
uso de dobraduras, esquadros ou
softwares de geometria.
 Reconhecer ângulos como
rotação e deslocamento (girar
45º, 90º, 180º, 360º).
 Definir simetria de reflexão em
figuras e em pares de figuras
geométricas planas e utilizá-la na
construção de figuras
congruentes, com o uso de
malhas quadriculadas e de
softwares de geometria.
 Construir e interpretar maquetes.

3º BIMESTRE
número a cada um desses termos.

Grandezas e Medidas
 Reconhecer temperatura como
grandeza e o grau Celsius como
unidade de medida a ela associada e utilizá-lo em comparações
de temperaturas em diferentes
regiões do Brasil ou no exterior
ou, ainda, em discussões que envolvam problemas relacionados
ao aquecimento global.
Geometria
 Identificar semelhanças e diferenças (quanto ao número de lados,
ângulos e vértices) entre os polígonos.
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4º BIMESTRE
Pensamento Algébrico
 Determinar o número
desconhecido que torna
verdadeira uma igualdade que
envolve as operações
fundamentais com números
naturais.
Grandezas e Medidas
 Registrar as temperaturas
máxima e mínima diárias, em
locais do seu cotidiano, e
interpretar gráficos de colunas
com as variações diárias da
temperatura, utilizando, inclusive,
planilhas eletrônicas.
 Resolver e elaborar problemas
que envolvam situações de
compra e venda e formas de
pagamento, utilizando termos
como troco e desconto,
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
malha quadriculada, pela contagem dos quadradinhos ou de metades de quadradinho, reconhecendo que duas figuras com formatos diferentes podem ter a
mesma medida de área.
 Realizar leituras de medidas em
instrumentos convencionais e
não convencionais, que expressem o resultado por número decimal e/ou frações.
 Interpretar textos que consteminformações que envolvammedidas.
 Relacionar as principais frações
das principais unidades de medidas a saber: ½, ¼. (½ Metro = 50
cm; ¼ L = 250 mL).

2º BIMESTRE
Probabilidade e Estatística
 Realizar pesquisa envolvendo
variáveis categóricas e
numéricas e organizar dados
coletados por meio da construção
de tabelas e gráficos de colunas
simples ou agrupadas, com e
sem uso de tecnologias digitais.

3º BIMESTRE
 Calcular o perímetro e a área de
figuras planas: triângulos; quadriláteros (quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e trapézio)
a partir de situações-problema,
utilizando a malha quadriculada
ou material concreto.
Probabilidade e Estatística
 Identificar, entre eventos aleatórios cotidianos, aqueles que têm
maior chance de ocorrência, reconhecendo características de
resultados mais prováveis, sem
utilizar frações.
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4º BIMESTRE
enfatizando o consumo ético,
consciente e responsável.
Geometria
 Reconhecer e estudar os
elementos (bases, número de
faces, vértices e arestas) das
figuras espaciais: cilindros,
cones, pirâmides,
paralelepípedos e cubos.
 Associar prismas e pirâmides a
suas planificações e analisar,
nomear e comparar seus
atributos, estabelecendo relações
entre as representações planas e
espaciais.
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Geometria
 Identificar localização e trajetóriasrepresentados por meio de mapas.
 Descrever trajetórias e localização de pessoas e de objetos no
espaço, por meio de malhas quadriculadas e representações
como desenhos, mapas, planta
baixa e croquis, empregando termos como direita e esquerda,
mudanças de direção e sentido,
intersecção, transversais, paralelas e perpendiculares.
 Realizar observações em relação
ao objeto e seu observador, fazendo registros e socialização da
observação.
 Distinguir as figuras geométricas
no meio ambiente e utilizá-las
para representá-lo.

4º BIMESTRE
Probabilidade e Estatística
 Adquirir noções de combinação
associada à multiplicação e
tabela.
 Resolver situações-problema
simples envolvendo noções de
possibilidade e probabilidade.
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Probabilidade e Estatística
 Ler e interpretar informações presentes nos meios de comunicação e no comércio, registradas
por meio de tabelas e gráficos.
 Analisar, resolver, e realizar registro de dados apresentados em
tabelas simples ou de dupla entrada, em gráficos de colunas, de
barras, de setores ou pictóricos,
com base em informações das diferentes áreas do conhecimento,
e produzir texto com a síntese de
sua análise.
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4º BIMESTRE
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Números
 Reconhecer outros sistemas de
numeração em contexto da História da Matemática para a compreensão da importância do número
para a civilização atual.
 Ler, escrever e ordenar números
naturais até a ordem das centenas de milhar com compreensão
das principais características do
sistema de numeração decimal.
 Ler, escrever e ordenar números
racionais na forma decimal com
compreensão das principais características do sistema de numeração decimal, utilizando, como
recursos, a composição e decomposição e a reta numérica.
 Comparar e representar números
na reta numérica.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE
Números

Números
 Propiciar o reconhecimento de
múltiplos e divisores em
contextos do cotidiano.
 Resolver e elaborar problemas
de adição e subtração com
números naturais e com números
racionais, cuja representação
decimal seja finita, utilizando
estratégias diversas, como
cálculo por estimativa, cálculo
mental e algoritmos.
 Compreender a representação do
número fracionário e decimal em
situações significativas e
concretas.

 Identificar e representar frações
(menores e maiores que a unidade), associando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de
parte de um todo, utilizando a
reta numérica como recurso.
 Associar as representações 10%,
25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à décima parte, quarta
parte, metade, três quartos e um
inteiro, para calcular porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos de educação
financeira, entre outros.
 Ampliar procedimentos operatórios de adição, subtração, multiplicação e divisão dos números
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4º BIMESTRE
Números
 Realizar adição e subtração de
frações com denominadores
iguais e com denominadores
diferentes, por meio das
equivalências, na resolução de
situações-problema.
 Resolver e elaborar problemas
simples de contagem envolvendo
o princípio multiplicativo.
 Identificar frações equivalentes.
Comparar e ordenar números
racionais positivos
(representações fracionária e
decimal), relacionando-os a
pontos na reta numérica.
 Propiciar o desenvolvimento de
cálculo mental, cálculo
aproximado, estimativa, uso de
calculadora e socialização de
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Ampliar procedimentos operatórios de adição, subtração, multiplicação e divisão dos números
naturais, por meio de situaçõesproblema.

Pensamento Algébrico
 Concluir, por meio de investigações, que a relação de igualdade
existente entre dois membros de
uma equação permanece ao adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir cada um desses membros
por um mesmo número, para
construir a noção de equivalência.

2º BIMESTRE
Pensamento Algébrico
 Resolver e elaborar problemas
cuja conversão em sentença
matemática seja uma igualdade
com uma operação em que um
dos termos é desconhecido.
Grandezas e Medidas
 Reconhecer temperatura como
grandeza e o grau Celsius como
unidade de medida a ela
associada e utilizá-lo em
comparações de temperaturas
em diferentes regiões do Brasil
ou no exterior ou, ainda, em
discussões que envolvam
problemas relacionados ao
aquecimento global.
 Registrar as temperaturas
máxima e mínima diárias, em

3º BIMESTRE
naturais para contextos envolvendo os números decimais, por
meio de situações-problema.

Pensamento Algébrico
 Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas.
Grandezas e Medidas
 Concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros
iguais podem ter áreas diferentes
e que, também, figuras que têm a
mesma área podem ter perímetros diferentes.

22

4º BIMESTRE
estratégias de conferência.
Pensamento Algébrico
 Resolver problemas envolvendo
a partilha de uma quantidade em
duas partes desiguais.
Grandezas e Medidas
 Propiciar o reconhecimento de
cédulas e moedas que circulam
no Brasil e de possíveis trocas
entre cédulas e moedas de
outros países.
 Realizar operações utilizando a
compreensão de valores
monetários: preços, trocos,
orçamentos e prestações.
 Interpretar, criar e produzir textos
que constem informações que
envolvam medidas.
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Grandezas e Medidas
 Construir e utilizar os principais
instrumentos de medidas presentes no contexto sociocultural.
 Correlacionar e reconhecer a presença e importância de medidas
em outras áreas de conhecimento e nas profissões.
 Resolver e elaborar problemas
envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa,
tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais.

2º BIMESTRE
locais do seu cotidiano, e elaborar
gráficos de colunas com as
variações diárias da temperatura,
utilizando, inclusive, planilhas
eletrônicas.
Geometria
 Representar locais, espaços e
edificações por meio de
maquetes utilizando poliedros,
esferas, cilindros e cones.
 Reconhecer a congruência dos
ângulos e a proporcionalidade
entre os lados correspondentes
de figuras poligonais em
situações de ampliação e de
redução por meio de desenhos
ou figuras em malhas
quadriculadas e usando
tecnologias digitais.

3º BIMESTRE
 Reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir volumes por meio
de empilhamento de cubos, utilizando, preferencialmente, objetos concretos.
Geometria
 Calcular o perímetro e a área de
figuras planas: triângulos; quadriláteros (quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e trapézio)
a partir de situações-problema,
utilizando a malha quadriculada
ou material concreto.
Probabilidade e Estatística
 Utilizar noções de combinação
associada à multiplicação e tabela em situações-problema.
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4º BIMESTRE
 Relacionar as principais frações
das principais unidades de
medidas a saber: ½, ¼ (½ metro
= 50 cm; ¼ L = 250 ml).
Geometria
 Associar figuras espaciais a suas
planificações (prismas,
pirâmides, cilindros e cones) e
analisar, nomear e comparar
seus atributos.
 Reconhecer, nomear e comparar
polígonos, considerando lados,
vértices e ângulos, e desenhálos, utilizando material de
desenho ou tecnologias digitais.
 Realizar composição,
decomposição e representação
de figuras tridimensionais.
 Perceber os elementos
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Geometria
 Reconhecer e representar localização, trajetórias e orientações
por meio de mapas.
 Utilizar e compreender diferentes
representações para a localização de objetos no plano, como
mapas, células em planilhas eletrônicas e coordenadas geográficas, a fim de desenvolver as primeiras noções de coordenadas
cartesianas.
 Interpretar, descrever e representar a localização ou movimentação de objetos no plano cartesiano (1º quadrante), utilizando coordenadas cartesianas, indicando
mudanças de direção e de sentido e giros.

2º BIMESTRE
 Identificar semelhanças e
diferenças entre poliedros
(prismas, pirâmides e outros),
reconhecendo os seus elementos
semelhantes e diferentes arestas.

3º BIMESTRE
 Elaborar e resolver situaçõesproblema simples, envolvendo
noções de possibilidade e probabilidade.

4º BIMESTRE
geométricos nas formas da
natureza, nas criações artísticas,
na tecnologia e na arquitetura.

Probabilidade e Estatística
 Apresentar todos os possíveis
resultados de um experimento
aleatório, estimando se esses
resultados são igualmente
prováveis ou não.

Probabilidade e Estatística
 Reconhecer na vivência
situações determinísticas e
probabilísticas (podem ou não
ocorrer).
 Determinar a probabilidade de
ocorrência de um resultado em
eventos aleatórios, reconhecendo
características de resultados
mais prováveis sem utilizar
frações, usando todos os
resultados possíveis têm a
mesma chance de ocorrer
(equiprováveis).
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Probabilidade e Estatística
 Ler, interpretar e compreender informações presentes nos meios
de comunicação e no comércio,
registradas por meio de tabelas e
gráficos.
 Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas,
organizar dados coletados por
meio da construção de tabelas,
gráficos de colunas, barras, setores, pictóricos e de linhas, com e
sem uso de tecnologias digitais, e
apresentar texto escrito sobre a
finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados.
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4º BIMESTRE
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1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Alteridade e Simbolismo
 Identificar-se como parte de
grupos sociais, desenvolvendo
valores necessários para o
convívio em sociedade, acolhendo e respeitando as semelhanças e diferenças entre o eu,
o outro e o nós, bem como as
semelhanças e diferenças físicas, culturais e religiosas de
cada um.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE
Alteridade e Simbolismo

Alteridade e Simbolismo
 Identificar e acolher sentimentos,
lembranças, memórias e saberes
individuais.

 Reconhecer a alteridade como
princípio orientador do relacionamento com o outro

 Identificar as diferentes formas
pelas quais as pessoas manifestam sentimentos, ideias, memórias, gostos e crenças em diferentes espaços.

4º BIMESTRE
Alteridade e Simbolismo
 Reconhecer que os simbolismos
estão presentes nas diversas
formas de convivência humana.
 Identificar significados atribuídos
a cantos considerados sagrados
por diferentes culturas, tradições
e expressões religiosas.

 Reconhecer que o seu nome e
o das demais pessoas os identificam e os diferenciam.
 Valorizar a diversidade de
formas de vida

1
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Alteridade e Simbolismo
 Reconhecer e distinguir a
importância das religiosidades e seus símbolos nos diferentes espaços de convivência (familiar, social e outros),
valorizando e respeitando a
vida e a dignidade do ser humano.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Alteridade e Simbolismo
 Identificar na convivência humana a possibilidade do agir ético
em busca da percepção do sagrado conforme a crença de cada
sujeito.

Alteridade e Simbolismo
 Reconhecer na convivência
humana as ações voluntárias e o
agir altruísta.
 Compreender a alteridade como
princípio orientador do relacionamento com o outro.

 Identificar e respeitar as
diferentes formas de registro
das memórias pessoais, familiares, escolares e religiosas
(fotos, músicas, narrativas,
álbuns…).

2

4º BIMESTRE
Alteridade e Simbolismo
 Exemplificar significados atribuídos às danças e aos alimentos considerados sagrados
por diferentes culturas, tradições e expressões religiosas
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Alteridade e Simbolismo
 Compreender o fenômeno
religioso como expressão do
sagrado presente na diversidade cultural e religiosa da
comunidade.
 Compreender e exercer a
alteridade como princípio orientador do relacionamento
com o outro.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Alteridade e Simbolismo

 Identificar, caracterizar e respeitar os diferentes espaços e territórios religiosos de diferentes
tradições e movimentos religiosos como locais de realização
das práticas celebrativas.

Alteridade e Simbolismo
 Identificar, caracterizar e respeitar práticas celebrativas (cerimônias, orações, festividades, peregrinações, entre outras) como
parte integrante do conjunto das
diferentes manifestações religiosas de várias culturas e sociedades.

3

4º BIMESTRE
Alteridade e Simbolismo
 Reconhecer, caracterizar e respeitar as indumentárias (roupas,
acessórios, símbolos, pinturas
corporais) utilizadas em diferentes manifestações e tradições
religiosas, bem como elementos
integrantes das identidades religiosas.
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Alteridade e Simbolismo
 Identificar e entender que as
narrativas sagradas apresentam-se nas diversas formas de
expressão da espiritualidade
(orações, cultos, gestos, cantos, dança, meditação) nas diferentes tradições religiosas e
que elas surgiram dos mitos e
histórias dos povos.
 Compreender a diversidade
religiosa existente no Distrito
Federal.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Alteridade e Simbolismo
 Conhecer os ritos presentes no
cotidiano pessoal, familiar, escolar e comunitário e as suas funções em diferentes manifestações e tradições religiosas.

Alteridade e Simbolismo
 Caracterizar ritos de iniciação e
de passagem em diversos grupos
religiosos (nascimento, casamento e morte).

 Conhecer e respeitar as ideias de
divindades de diferentes manifestações e tradições religiosas, nos
contextos familiar e comunitário,
bem como seus nomes, significados e representações.

4

4º BIMESTRE
Alteridade e Simbolismo
 Compreender os fenômenos
religiosos como manifestação
das diferentes experiências e
expressões humanas, inclusive
as expressões artísticas (pinturas, arquitetura, esculturas, ícones, símbolos, imagens), que se
apresentam como parte da identidade de diferentes culturas e
tradições religiosas e resultado
da liberdade.
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Alteridade e Simbolismo

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Alteridade e Simbolismo

 Identificar e respeitar acontecimentos sagrados de diferentes
culturas e tradições religiosas
como recurso para preservar a
memória.

 Entender a necessidade de
propiciar para si momentos reflexivos através da meditação e ou
oração, como processo de valorização da vida.

 Perceber nos textos religiosos,
escritos e orais, propostas de
valorização da vida, construção
da cidadania e superação de
fundamentalismo e posturas
radicais divergentes de uma
ética pública plural.

 Valorizar a vida em função da
dignidade do ser humano.
 Perceber e vivenciar o valor da
existência humana.

4º BIMESTRE

Alteridade e Simbolismo

Alteridade e Simbolismo

 Reconhecer a importância e os
elementos da tradição oral para
preservar memórias e acontecimentos religiosos e como esses
estão relacionados com ensinamentos do modo de ser e viver.

 Reconhecer os mitos de criação

 Identificar elementos da tradição
oral nas culturas e religiosidades
indígenas, afro-brasileiras, ciganas, entre outras.
 Conhecer o papel dos sábios e
anciãos na comunicação e preservação da tradição oral.

5

(concepções de mundo, natureza, ser humano, divindades, vida
e morte) em diferentes culturas e
tradições religiosas, suas funções
e mensagens religiosas.
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1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Vida e Evolução
 Reconhecer o próprio corpo,
identificando as suas partes e
representando-as graficamente.
 Reconhecer as funcionalidades das partes do corpo.
 Destacar as inúmeras capacidades do corpo humano,
como correr, saltar, produzir
som, raciocinar, manusear
objetos com controle e delicadeza etc., e como elas podem ser aprendidas e melhoradas, independentemente de
gênero, de origem étnicoracial, de constituição física e
intelectual, de condição soci-

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Vida e Evolução
 Comparar as características
físicas entre os colegas, identificando semelhanças com outros
indivíduos.
 Reconhecer a diversidade entre
os colegas, respeitando os indivíduos em suas diferentes caraterísticas: individuais, físicas, culturais socioeconômicas, étnicoraciais, de gênero, de orientação
sexual e de idade.
 Compreender a importância da
valorização, do acolhimento e do
respeito às diferenças individuais,
físicas, socioeconômicas, étnicoraciais, de gênero, de orientação
sexual, de idade e culturais para

Terra e Universo
 Estabelecer uma forma de organização das atividades escolares
considerando as diferentes escalas temporais.
 Identificar e nomear diferentes
escalas de tempo: os períodos
diários (manhã, tarde e noite) e a
sucessão de dias, semanas, meses e anos.
 Analisar as formas de acompanhamento e registro do tempo
como relógios e calendários e
monitorar o intervalo de tempo
necessário para a ocorrência de
eventos marcantes.
 Descrever as atividades diárias
nos períodos da manhã, tarde e

1

4º BIMESTRE
Matéria e Energia
 Comparar as características
como dureza, maleabilidade,
transparência, opacidade, resistência e flexibilidade de materiais
que constituem objetos comuns
do cotidiano.
 Classificar os principais materiais
que constituem os objetos do
cotidiano de acordo com suas
origens - materiais naturais e materiais produzidos pelas sociedades.
 Avaliar o consumo e descarte de
materiais, considerando questões
sociais, ambientais e de sustentabilidade.
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1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE








al, cultural etc.
Sugerir jogos ebrincadeiras que
estimulem o uso de todas as
partes docorpo.
Relatar situações nas quais a
poeira, os fluidos corporais, a
fuligem, a umidade etc., prejudicam a saúde e qualidade
de vida das pessoas.
Discutir como problemas de
pele, infecções, problemas
respiratórios, dentre outros,
estão relacionados com as
“sujeiras” (poeira, fluidos, fluidos corporais, materiais em
decomposição, fuligem etc.).
Identificar as “sujeiras” (poeira, fluidos, fluidos corporais,
materiais em decomposição,
fuligem etc.) como possíveis

2º BIMESTRE
a promoção da convivência harmoniosa em sociedade.
 Sugerir jogos e brincadeiras nas
quais a diversidade entre os indivíduos é valorizada.

3º BIMESTRE
noite e quantificar em quais ocorrem a maior parte das atividades.
 Relacionar o período do dia
iluminado pelo Sol, como o de
maior atividade do ser humano e
o período menos iluminado com
o de menor atividade.
 Examinar e comparar grupos de
animais com relação a seu período de maior atividade. Exemplos:
cachorros, gatos, corujas, morcegos, mariposas, borboletas,
cobras.

2

4º BIMESTRE
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1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

fontes de micro-organismos
nocivos à saúde.
 Demonstrar a importância dos
hábitos de higiene pessoal
(lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes e limpar os olhos, o nariz e as orelhas) para a manutenção da
saúde.

3

4º BIMESTRE
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Vida e Evolução
 Identificar as plantas mais
significativas do cotidiano
(plantas de casa, da escola,
da horta, de plantações, plantas/árvores decorativas, árvores de sombra, árvores com
balanço etc.), indicando os
locais onde se desenvolvem.
 Descrever características de
plantas que fazem parte cotidiano escolar/rural/urbano
considerando: tamanho, forma, cor, cheiro, fase da vida e
relacionar essas características aos locais onde habitam.
 Recordar os animais mais
significativos do cotidiano es-

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE
Terra e Universo

Vida e Evolução
 Compreender o Sol como fonte
primária de energia para a vida
na Terra.
 Entender a importância da água
para a vida no Planeta.
 Observar e registrar, por meio de
experimentos, a importância da
água e da luz para a manutenção
da vida das plantas em geral.
 Relatar casos do cotidiano escolar/doméstico/rural nos quais a
pouca intensidade luminosa e/ou
a baixa disponibilidade de água
prejudicou o desenvolvimento de
plantas (Exemplo: ausência de
gramíneas embaixo de árvores
de copa frondosa).

 Descrever as posições do Sol em
diversos horários do dia, identificando a posição do nascente, da
elevação máxima e do poente.
 Associar a posição do Sol no Céu
à intensidade da incidência de
luz.
 Acompanhar as variações do
tamanho da sombra de objetos e
associá-las as posições do Sol
no Céu no período de um dia.
 Observar e descrever as variações de temperatura e reflexão
da luz em objetos escuros e claros, de diferentes constituições,
expostos ao Sol.
 Avaliar os efeitos da radiação

4

4º BIMESTRE
Matéria e Energia
 Selecionar e identificar do que
são feitos os objetos que fazem
parte do cotidiano (metal, vidro,
papel, madeira, plástico e tecido).
 Discutir o uso dos diferentes
objetos com base em sua composição.
 Identificar, por meio de pesquisa,
a composição e forma de objetos
antigos, comparando-os com objetos da mesma função utilizados
na atualidade.
 Reconhecer que os objetos são
produzidos para funções específicas e que o seu uso depende
das propriedades dos materiais
que os compõem.

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE
CIÊNCIAS DA NATUREZA
ENSINO FUNDAMENTAL

2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
colar/rural/urbano (animais
domésticos, do campo, selvagens, insetos etc.), indicando os locais onde se desenvolvem e a relação deles
com os seres humanos.
 Descrever características de
animais que fazem parte do
cotidiano, considerando: tamanho, forma, cor, cheiro,
fase da vida, local que se desenvolve, pelagem/revestimento do corpo,
presença de chifres, escamas, penas, garras, e relacionar essas características
aos locais onde vivem.
 Relatar casos nos quais a
interferência humana causou
desequilíbrios nas popula-

2º BIMESTRE
 Relatar, a partir de pesquisa na
comunidade, os diferentes usos
(alimentício, medicinal, construção, decorativo etc.) das plantas
do cotidiano, identificando quais
partes do vegetal são utilizados
em cada caso.
 Identificar as principais partes de
uma planta (raiz, caule, folhas,
flores e frutos) e as funções que
cada uma desempenha.
 Analisar a relação das plantas
com o ambiente e demais seres
vivos.
 Relatar como a existência ou
ausência de plantas no ambiente
escolar contribuiu com a qualidade de vida e bem-estar dos estudantes.

3º BIMESTRE
solar (aquecimento e reflexão)
em diferentes tipos de superfície
(água, areia, solo, superfícies
escura, clara e metálica etc.) ordenando os que apresentam
mais brilho e os que sofrem maiores variações de temperatura.
 Apontar e justificar situações
vivenciais nas quais o Sol é a
fonte de calor e energia.

5

4º BIMESTRE
 Propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos
de uso cotidiano, tendo em vista
algumas propriedades, tais como
flexibilidade, dureza, transparência, condutibilidade etc.
 Observar e discutir situações
cotidianas que podem representar riscos à segurança e à saúde
dos indivíduos.
 Discutir com os colegas e os
familiares sobre como eles percebem as situações de risco à
saúde e à segurança nos ambientes escolar e doméstico.
 Reconhecer os principais materiais e objetos que representam
riscos à saúde e à segurança –
objetos cortantes, materiais inflamáveis, eletricidade, produtos
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

ções de animais e/ou plantas.

4º BIMESTRE
de limpeza, medicamentos etc.
 Discutir estratégias para prevenção de acidentes domésticos

6
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Vida e Evolução
 Elencar os animais mais
frequentes nos cotidianos urbano e rural (animais domésticos, animais de pecuária e
animais selvagens), identificando as suas principais características e destacando a
relação desses animais com
os seres humanos.
 Relatar desequilíbrios ambientais, destacando a influência humana em cada situação
e os consequentes distúrbios
às populações de animais
envolvidas.
 Conhecer o ciclo de vida dos
seres vivos.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE
Terra e Universo

Vida e Evolução
 Elencar animais que compartilham características externas
similares, sugerindo categorias
para aqueles mais semelhantes.
 Diferenciar os animais por grandes grupos, dando destaque às
características que os assemelham.
 Conhecer as classes dos animais
vertebrados (peixes, anfíbios,
répteis, aves e mamíferos), comparando as características que os
situam em cada grupo taxonômico.
 Propor estratégias de preservação dos vertebrados do Cerrado,
considerando as espécies mais

 Manipular diferentes tipos de
modelos de representação do
planeta Terra e observar como
são expressos os diferentes tipos
de solos, presença de água e
florestas, desníveis e irregularidades dos terrenos etc.
 Reconhecer e representar a
esfericidade da Terra através de
modelos.
 Identificar semelhanças e diferenças nos modelos de representação da Terra no que diz respeito aos tipos de solos, presença
de água e florestas, desníveis e
irregularidades dos terrenos etc.
 Contrastar modelos de represen-
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4º BIMESTRE
Matéria e Energia
 Produzir sons a partir da vibração
de objetos de diferentes constituições e formatos.
 Identificar as variáveis que influenciam no som emitido por materiais de diferentes constituições e
formatos.
 Reconhecer a fonte de diferentes
sons, relacionando-os à constituição do material que o produziu.
 Experimentar situações com
baixa e alta luminosidade e luzes
com diferentes cores e descrever
como os objetos são visualizados
em cada situação.
 Investigar o que ocorre com a
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Identificar, com exemplos do
cotidiano, a forma de reprodução e desenvolvimento dos
animais domésticos.
 Reconhecer a reprodução
como forma de continuidade
das espécies
 Reconhecer que os seres
vivos passam por alterações
ao longo do seu ciclo de vida.
 Identificar ocorrências que
interferem no ciclo de vida
dos animais e plantas.

2º BIMESTRE
afetadas pelas interferências humanas no meio ambiente.

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

tação da região do entorno da
passagem da luz através de obje- tos
escola com observação de camtransparentes (copos, janelas de
po, identificando como as caracvidro, lentes, prismas, água etc.), no
terísticas reais se traduzem nos
contato com superfícies polidas e
modelos.
espelhos e no contato com objetos
opacos (paredes, pessoas etc.).
 Fazer observações do céu a olho
nu e registrar as variações de
 Compreender que a luz interage
de forma diferente de acordo com
posições do Sol, da Lua e dos
o material que ilumina.
planetas num mesmo horário de
dias, semanas e meses distintos.
 Investigar as consequências do
excesso de luminosidade sobre o
 Manipular mapas celestes para
olho humano.
auxiliar na observação e registro
do ciclo diário, semanal e mensal
 Identificar os sons do cotidiano
dos principais astros da abóboda
escolar, urbano e rural, incluindo
celeste, especificamente o Sol, a
ruídos, em especial aqueles que
Lua e planetas do sistema solar.
produzem incômodo, como
 Observar e registrar como variam
obras, aviões, trens, fogos de
as posições do nascente e poenartifício etc.
te do Sol no decorrer do ano.

8
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE
 Observar e registrar os principais
eventos celestes à noite.
 Observar e relatar os diferentes
tipos de solo existentes na cidade
e no entorno da escola.
 Comparar diferentes amostras de
solo com base em características
como cor, textura, tamanho das
partículas e permeabilidade etc.
 Investigar as origens e justificar
as principais aplicações práticas
de cada tipo de solo.
 Identificar os diferentes tipos de
solos e classificá-los com relação
as aplicações na agricultura, na
construção civil, extração de minerais etc.
 Reconhecer a importância do
solo para a manutenção da vida
destacando seu papel para as

9

4º BIMESTRE
 Relacionar as condições sonoras
do ambiente e hábitos pessoais à
saúde auditiva, considerando os
efeitos negativos de sons altos,
ruídos frequentes, uso indevido
dos fones de ouvido etc., propondo estratégias para mitigá-los
ou eliminá-los.
 Discutir sobre a qualidade de
vida e o bem-estar proporcionados por paisagens sonoras agradáveis.
 Identificar os fatores ambientais e
os hábitos pessoais prejudiciais à
saúde dos olhos e acuidade visual, propondo estratégias para
mitigá-los ou eliminá-los.
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE
plantas, animais invertebrados e
para os seres humanos.
 Identificar os diversos usos do
solo na região.
 Discutir sobre a importância do
solo para a agricultura.
 Propor ações para conservação e
preservação do solo como: reflorestamento; proteção de nascentes; rotação de culturas agrícolas;
adubação e plantio direto.

10

4º BIMESTRE
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Vida e Evolução
 Apresentar exemplos do
cotidiano de forma a ilustrar
as relações de predação entre os animais.
 Elaborar uma cadeia alimentar simples, considerando os
exemplos de predação elencados.
 Discutir sobre os animais
herbívoros, em especial os
invertebrados, (artrópodes,
anelídeos, moluscos), para
incluí-los na cadeia alimentar,
destacando sua posição (nível trófico).
 Selecionar um bioma brasileiro como referência para ela-

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE
Matéria e Energia

Vida e Evolução
 Levantar percepções da comunidade acerca dos microorganismos e da sua importância
para a vida na Terra, refletindo se
há impressões distorcidas acerca
da importância e ubiquidade desses seres.
 Investigar se há algum ambiente
ou ser vivo, no planeta Terra, que
não é povoado por e/ou não interage com os micro-organismos.
 Reconhecer que os seres do
Reino Animalia, desde seu surgimento no Planeta, sempre coexistiram com as bactérias, considerando que este segundo grupo
surgiu na Terra há mais tempo e
que mantém uma relação íntima

 Apontar situações cotidianas nas
quais é possível identificar misturas (café com leite, água e sabão, leite e chocolate em pó,
água e sal, água e óleo, resíduos
de poluição no ar, no solo e na
água etc.).
 Identificar as misturas com base
em propriedades físicas observáveis como temperatura de fusão,
temperatura de ebulição, densidade e número de fases, reconhecendo suas composições.
 Criar situações para observar as
alterações das propriedades físicas das substâncias e misturas.
Exemplo: água pura vs. água
com sal
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4º BIMESTRE
Terra e Universo
 Observar as posições do nascente e do poente do Sol e identificar
os pontos cardeais Leste-Oeste e
Norte-Sul.
 Conhecer e saber fazer o uso de
bússolas e aplicativos mobile de
GPS para identificar os pontos
cardeais.
 Identificar os pontos cardeais a
partir de observações e registros
de diferentes posições relativas
do Sol e da sombra de uma vara
(gnômon) e compará-los com as
indicações dos pontos cardeais
obtidas por meio de uma bússola
e aplicativos de GPS.
 Localizar as posições relativas da
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
borar uma cadeia alimentar
simples, destacando a radiação solar como fonte primária
de energia a todos seres vivos e os decompositores como os seres que garantem a
ciclagem de nutrientes nos
ecossistemas.
 Reconhecer o papel do Sol
como fonte primária de energia para a produção de alimentos.
 Elaborar uma teia alimentar
do bioma Cerrado, destacando as interações tróficas e
com exemplos de animais
que se alimentam em diferentes níveis tróficos.
 Demonstrar por meio de
dinâmicas, jogos, brincadei-

2º BIMESTRE










com todos os animais.
Investigar a importância dos
micro-organismos, em especial
das bactérias, para a manutenção da vida na Terra.
Reconhecer que nenhum animal
é capaz de se desenvolver sem o
suporte dos micro-organismos,
em especial das bactérias.
Conhecer processos de produção
de alimentos, combustível emedicamentos auxiliados por microorganismos.
Formular representações do
planeta Terra caso os microorganismos desapareçam.
Investigar e mapear a comunidade em busca de doenças causadas por infecções de microorganismos.

3º BIMESTRE
 Discutir situações em que os
materiais sofrem transformações
quando submetidos a determinadas condições de temperatura,
luz e umidade. Exemplo: desbotamento de pinturas e roupas,
ferrugem, amolecimento e endurecimento de materiais etc.).
 Testar, utilizando linguagem
científica e diferentes formas de
registros, as transformações que
ocorrem em materiais do dia a
dia quando submetidos a certas
condições de temperatura (aquecimento/resfriamento), de radiação (luz) e de umidade.
 Investigar técnicas para redução
dos efeitos das variações de
temperaturas, da incidência de
radiação e da umidade sobre os

12

4º BIMESTRE
escola, da cidade e do DF utili- zando
cartas e mapas.
 Comparar os calendários de
diferentes civilizações identificando as referências utilizadas
para contagem da passagem do
tempo em cada cultura.
 Reconhecer as fases da Lua e
sua periodicidade através de registros das formas aparentes ao
longo do mês e compreender o
que são e como ocorrem.
 Caracterizar os movimentos de
rotação e translação da Terra.
 Associar os movimentos cíclicos
da Lua e da Terra a períodos regulares de tempo.
 Compreender como as diferentes
culturas utilizavam os movimentos ciclos da Lua e da Terra na
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE









ras etc., a perda energética
entre níveis tróficos.
Apresentar registros de extinção ou diminuição significativa de espécies do Cerrado,
avaliando o impacto desse
desequilíbrio na teia alimentar
e no ecossistema.
Empregar a dinâmica de
perda energética e fluxo de
energia nas cadeias alimentares para compará-la com o
ciclo da matéria.
Descrever e destacar semelhanças e diferenças entre o
ciclo da matéria e o fluxo de
energia entre os componentes vivos e não vivos de um
ecossistema.
Compreender o papel dos

2º BIMESTRE
 Reconhecer que, apesar de sua
ubiquidade, apenas uma pequena parcela dos micro-organismos
causa doenças.
 Investigar as formas de transmissão de doenças infecciosas, propondo atitudes e medidas adequadas para sua prevenção.

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

construção de calendários e co- mo
materiais (Exemplos.:utilização
de resinas, de vernizes, técnicas surgiu os anos bissextos em nosso
de curagem, vulcanização etc.). calendário.
 Relatar situações em que se
 Saber utilizar simulações dos
observam transformações irremovimentos de rotação e translaversíveis dos materiais ocasionação da Terra e da inclinação de
das por variações de temperatuseu eixo imaginário na comprera.
ensão das estações do ano.
 Testar e concluir que, ao ser
submetida a certas condições de
temperatura, a matéria pode sofrer transformações reversíveis
(como mudanças no estado físico
da água) e irreversíveis (como o
cozimento do ovo, a queima do
papel etc.).

13
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

fungos e bactérias no processo de decomposição.
 Elaborar dinâmicas que ilustrem as consequências ecológicas para um ecossistema
que teve interrompida a ciclagem de nutrientes.

14

4º BIMESTRE
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Vida e Evolução
 Discutir com colegas, amigos,
pais e familiares sobre a ocorrência de problemas circulatórios, respiratórios e digestórios na comunidade.
 Avaliar os problemas e doenças identificados, considerando as possíveis causas e
consequências dessas condições de saúde.
 Relacionar as condições de
saúde e as doenças elencadas com os órgãos e funções
dos sistemas circulatório, digestório e respiratório.
 Apresentar exemplos nos
quais hábitos alimentares po-

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Vida e Evolução
 Comparar cardápios e discutir
sobre alimentação saudável.
 Elaborar um cardápio com os
principais grupos alimentares.
 Separar alimentos pelas suas
características nutricionais.
 Compreender a atuação dos
diferentes tipos de nutrientes no
organismo.
 Reconhecer a importância da
microbiota intestinal no processo
de nutrição e desenvolvimento do
ser humano.
 Destacar a importância das
vitaminas e sais minerais para a
manutenção da saúde do organismo.

Matéria e Energia
 Explorar fenômenos da vida
cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos materiais como densidade, condutibilidade
elétrica e térmica, magnetismo,
dureza, elasticidade e outros.
 Examinar a relação entre massa
e volume na densidade de materiais.
 Utilizar pilhas e baterias para
testar a condutibilidade elétrica
dos materiais.
 Experimentar situações nas quais
há condutividade térmica dos
materiais,
 Testar a resposta magnética de
diversos materiais com o usode

15

4º BIMESTRE
Terra e Universo
 Utilizar mapas celestes e aplicativos digitais para conhecer as características das principais constelações como formato, brilho de
alguns componentes, posição
etc.
 Identificar algumas constelações
no Céu e os períodos do ano em
que são visíveis.
 Associar o movimento diário do
Sol e das demais estrelas no céu
ao movimento de rotação da Terra.
 Projetar, construir e utilizar dispositivos para observação à distância, como lunetas, periscópios
e máquinas fotográficas e discutir
os impactos que proporcionaram
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE











dem comprometer o sistema
circulatório, discutindo a interação entre os dois sistemas.
Relacionar o consumo de
tabaco com a diminuição da
capacidade circulatória do
corpo.
Elaborar modelos para ilustrar
a interação entre os sistemas
digestório, circulatório e respiratório a partir do processo de
alimentação.
Discutir sobre a ocorrência de
doenças ligadas ao sistema
excretor.
Conhecer os principais órgãos e funções do sistema
excretor.
Compreender o papel dos
rins no processo de elimina-

2º BIMESTRE
 Compreender que há diferentes
necessidades nutricionais entre
os indivíduos determinadas por
diversos fatores como: idade,
sexo, hábitos de vida, restrições
alimentares etc.
 Propor cardápios que atendam
às necessidades nutricionais para pessoas de diferentes grupos
(homens, mulheres, idosos, crianças, bebês), considerando suas características individuais.
 Conhecer os principais distúrbios
nutricionais e suas possíveis
causas.
 Destacar a relação entre distúrbios nutricionais e hábitos de vida, como a prática de exercícios
físicos, a alimentação, o uso de
medicamentos etc.

3º BIMESTRE












4º BIMESTRE

imãs.
na compreensão dos corpos ce- lestes
Investigar as deformações causadas
por forças mecânicas, considerando
a elasticidade e a dureza dos materiais.
Relacionar o uso e as aplicações
dos materiais com suas propriedades físicas.
Investigar em que estado físico a
água se apresenta em diferentes
ambientes e ecossistemas.
Relacionar a variação da temperatura com a mudança de estado
físico da água.
Associar as mudanças de estado
físico da água com o ciclo hidrológico.
Discutir a importância do ciclo
hidrológico para as sociedades
humanas.

16
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
ção de resíduos do corpo.
 Destacar a interação entre o
sistema circulatório e o sistema excretor para a eliminação dos resíduos produzidos
no processo de digestão e
respiração.
 Debater sobre a hemodiálise,
considerando os casos nos
quais o procedimento é necessário.
 Organizar uma lista de alimentos prejudiciais ao funcionamento saudável do sistema excretor, discutindo os
efeitos deles nos rins e nas
principais glândulas do sistema excretor.

2º BIMESTRE
 Refletir sobre os próprios hábitos
alimentares e de vida, considerando sua importância para a
manutenção da saúde.

3º BIMESTRE
 Associar as condições climáticas
do Cerrado ao ciclo hidrológico
local.
 Analisar, considerando a realidade local, as implicações do ciclo
hidrológico na agricultura, no clima, na geração de energia elétrica, no fornecimento de água potável.
 Examinar situações em que a
retirada da cobertura vegetal
(desmatamento e queimadas)
causa impacto na conservação
do solo, dos cursos de água e na
qualidade do ar atmosférico.
 Conhecer a relação entre cobertura vegetal e o ciclo hidrológico.
 Discutir e explicar os impactos da
retirada da cobertura vegetal na
conservação dos solos, dos cur-
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4º BIMESTRE
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE
sos de água e da qualidade do ar
atmosférico, considerando aspectos como secas, enchentes, desertificação, processos erosivos
etc.
 Selecionar argumentos para
propor alternativas sustentáveis
para produção de alimentos e de
bens de consumo para a forma
de vida atual e para as gerações
futuras.
 Observar e relatar as formas de
uso e descarte de recursos naturais na comunidade (escolar, urbana, rural), em especial dos recursos hídricos, dos combustíveis
fósseis, de minérios e de materiais descartáveis.
 Reconhecer que a taxa de consumo dos recursos naturais está

18

4º BIMESTRE

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE
CIÊNCIAS DA NATUREZA
ENSINO FUNDAMENTAL

5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE
além da capacidade ambiental e
humana de renovação desses
recursos.
 Conhecer o uso da água na
agricultura e na indústria.
 Propor estratégias e tecnologias
para minimizar o impacto das
atividades humanas na qualidade
da água e apresentar ações para
o consumo consciente e diminuição do desperdício de água na
escola.
 Investigar os hábitos de consumo
da comunidade, considerando
influências socioeconômicas, culturais e as de propagandas e
marketing, em especial aquelas
direcionadas às crianças.

19

4º BIMESTRE
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE
 Construir propostas coletivas
para um consumo mais consciente.
 Criar soluções tecnológicas para
descarte adequado e a reutilização e reciclagem de materiais
consumidos na escola e na vida
cotidiana.
 Mapear as formas e processos
de reuso e reciclagem de materiais, reconhecendo as limitações
do processo de reciclagem.

20

4º BIMESTRE
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1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Entender, propor e respeitar regras de convívio nos lugares de
vivência.
 Identificar as características do
meio ambiente próximo à escola
e do seu lugar de vivência, reconhecendo diferenças e semelhanças e como contribuir para
preservar essas paisagens.
 Identificar espaços de convivência e seu papel para a comunidade escolar e circunvizinha.
 Conhecer a importância da interdependência de espaços, e que
estes são construídos a partir de
relações sociais e de intervenções humanas.

2º BIMESTRE
 Identificar questões ambientais,
buscando conservar e respeitar o
meio ambiente, participando de
questões da vida coletiva da escola e da sua comunidade circunvizinha.
 Conhecer práticas de utilização e
conservação dos espaços e meio
ambiente, por meio de atitudes
sustentáveis, visando ao bem-estar de todos.
 Identificar mudanças e permanências ocorridas em diferentes
espaços ao longo do tempo.

3º BIMESTRE
 Localizar no espaço, o corpo e
outros objetos, reconhecendo noções de posicionamento.
 Conhecer registros cartográficos
(mapas, guias de ruas, endereços, pontos de referência) observando seus usos sociais.
 Desenvolver noções de localização espacial e orientação.
 Localizar nos trajetos de deslocamentos diários, informações
como endereço, nomes de ruas,
pontos de referência.

1

4º BIMESTRE
 Reconhecer diversas fontes escritas, midiáticas, iconográficas e
orais que representem a diversidade geográfica
de sua localidade.
 Descrever fenômenos naturais
que ocorrem nos seus lugares de
vivências e sua periodicidade/ sazonalidade, compreendendo o
impacto no seu modo de vida.
 Conhecer as territorialidades, relações sociais e como estas
constituem o espaço e a paisagem nos quais se encontram inseridos, bem como conhecer o
modo de vida de diferentes grupos sociais e como estes se relacionam com a sociedade atual.
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Entender, propor e respeitar regras de convívio nos lugares de
vivência e na região circunvizinha.
 Desenvolver noções espaciais de
localização, organização e distância a partir do espaço da escola em relação ao lugar de vivência, pontos de referência e
outros
 Utilizar noções de localização espacial, orientação e legenda em
situações cotidianas.
 Explorar registros históricos e
cartográficos (mapas, guias de
ruas, endereços, pontos de referência), observando seus usos
sociais.

2º BIMESTRE
 Compreender a sociedade como
agente transformador de paisagens, identificando características e funcionamento de paisagens urbanas e do campo.
 Descrever diferentes modos de
vida social, reconhecendo a importância do respeito às diferenças.

3º BIMESTRE
 Conhecer o uso sustentável de
recursos naturais e a reciclagem
de diferentes recursos no âmbito
familiar, na escola e na sociedade.
 Relacionar os meios de transporte, de comunicação e moradia
às diferentes culturas existentes
no Brasil.

2

4º BIMESTRE
 Identificar a divisão do trabalho
realizada por diferentes grupos
sociais, tendo em vista as atividades produtivas da região administrativa.
 Investigar atividades produtivas,
profissões e ocupações de
acordo com os costumes, modos
e hábitos de vida, considerando
questões de gênero.
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Entender, propor e respeitar regras de convívio nos lugares de
vivência, na região circunvizinha
e na sua cidade.
 Identificar as atividades produtivas, profissões e ocupações que
repercutem na natureza.
 Compreender a ação da sociedade nas questões socioambientais locais e em espaços distantes e seus impactos em diferentes espaços e tempos, reconhecendo a importância do cuidado e
preservação do meio em que
vive.
 Estabelecer semelhanças e diferenças que existem entre o seu
ambiente familiar, escolar e social.

2º BIMESTRE
 Utilizar a linguagem cartográfica
para se localizar, obter informações e interpretar a organização
geográfica.
 Identificar e comparar a organização geográfica da cidade de Brasília com outras cidades.
 Localizar, conhecer e comparar a
realidade das relações socioeconômicas e culturais de grupos de
diferentes origens e de povos de
comunidades tradicionais nos
seus lugares de vivência.

3º BIMESTRE
 Utilizar a linguagem cartográfica
para se localizar, obter informações e interpretar a organização
geográfica.
 Explorar os diferentes tipos de
mapas, suas aplicações, legendas e escalas.

3

4º BIMESTRE
 Compreender a divisão do trabalho realizada por diferentes grupos sociais, considerando questões de gênero e tendo em vista
as atividades produtivas da cidade e do campo.
 Relacionar a evolução dos meios
de transporte e de comunicação,
suas funções, a partir do avanço
das tecnologias.
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Reconhecer o Distrito Federal a
partir de sua história, seus símbolos, seu sistema administrativo,
percebendo a pluralidade cultural, a biodiversidade, as atividades econômicas e suas relações
com a qualidade de vida e a sustentabilidade.
 Identificar o papel da sociedade
na transformação do espaço geográfico, conhecendo as manifestações cotidianas naturais e as
produzidas pelas sociedades na
modificação das paisagens.
Aplicar a linguagem cartográfica
para obter e representar informações, comparando com outros lugares de vivência.

2º BIMESTRE
 Perceber as relações de interdependência entre a cidade e o
campo, comparando os diferentes modos de vida desses grupos
sociais.
 Compreender a formação espacial das regiões administrativas
do DF.
 Identificar as atividades econômicas do DF e suas relações com a
saúde, a qualidade de vida, bem
como a sustentabilidade ambiental.
 Analisar os aspectos da ocupação, as condições de moradia e o
índice de qualidade de vida das
Regiões Administrativas do DF.

3º BIMESTRE
 Comparar os usos dos diferentes
tipos de tecnologia em seu cotidiano.
 Utilizar procedimentos básicos de
observação, descrição, registro,
comparação, análise e síntese na
coleta e tratamento da informação, seja por meio de fontes escritas ou imagéticas.

4

4º BIMESTRE
 Relacionar as características socioculturais e territorialidades de
grupos de diferentes origens, no
campo e na cidade, compreendendo a importância de valorizar
a cultura, as diversidades e diferenças, identificando as contribuições para a cultura local.
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Relacionar as questões econômicas, políticas, ambientais e as
desigualdades sociais em sua localidade e nas regiões brasileiras.
 Identificar as desigualdades sociais impressas na paisagem e no
espaço geográfico, em sua localidade.
 Utilizar a linguagem cartográfica
para obter informações e adequar na vida cotidiana.

2º BIMESTRE
 Compreender a organização do
espaço geográfico e o funcionamento da natureza em suas manifestações cotidianas.
 Caracterizar o papel das sociedades na construção e produção
das paisagens regionais, considerando suas relações com a indústria, o comércio e as características regionais.

3º BIMESTRE
 Reconhecer o papel das tecnologias, da informação, da comunicação e dos transportes na configuração de paisagens urbanas e
rurais e na estruturação da vida
em sociedade.
 Representar o território em diferentes aspectos por meio de mapas, maquetes e desenhos.
 Utilizar os mapas como ferramentas de análise dos fenômenos geográficos.

5

4º BIMESTRE
 Investigar a dinâmica dos principais problemas ambientais globais.
 Reconhecer os diversos tipos de
poluição, discutindo atitudes
para a preservação ambiental e
soluções para superar a degradação ambiental.
 Identificar as diversas fontes de
energia nos processos produtivos.
 Identificar problemas que influenciam a qualidade de vida da comunidade em que vive, diferenciando e associando os corresponsáveis por propor e implementar
soluções para questões de natureza social.
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1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

 Experimentar habilidades locomotoras básicas: caminhar, correr, pular, saltar, elevar-se, galopar, deslizar, saltar obstáculos,
escalar.

 Conhecer habilidades locomotoras básicas: caminhar, correr, pular, saltar, elevar-se, galopar,
deslizar, saltar obstáculos, escalar.

 Desenvolver habilidades locomotoras básicas: caminhar, correr,
pular, saltar, elevar-se, galopar,
deslizar, saltar obstáculos, escalar.

 Aprofundar habilidades locomotoras básicas: caminhar, correr, pular, saltar, elevar-se, galopar,
deslizar, saltar obstáculos, escalar.

 Experimentar diferentes brincadeiras e jogos da cultura popular
presentes no contexto comunitário e regional em convivência coletiva com outras crianças.

 Vivenciar coletivamente brincadeiras e jogos da cultura popular
adaptados e resignificados proporcionando à criança experiências corporais lúdicas inclusivas.

 Desenvolver múltiplas linguagens
(corporal, visual, oral e escrita), a
partir de brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e
regional.

 Aprofundar múltiplas linguagens
(corporal, visual, oral e escrita), a
partir de brincadeiras e jogos populares do contexto comunitário e
regional.

1
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Conhecer, por meio de múltiplas
linguagens (corporal, visual, oral
e escrita), as brincadeiras e os jogos populares do contexto do estudante.
 Participar de situações problemas de ordem corporal em diferentes contextos com o uso de
regras simples, compartilhando
momentos e sensações que promovam o desenvolvimento de
vínculos afetivos, o respeito mútuo, a solidariedade e a autoconfiança.

2º BIMESTRE
 Vivenciar diferentes brincadeiras
e jogos da cultura popular que
propiciem a convivência coletiva
com outras crianças e o uso de
diversas linguagens de modo a
valorizar a diversidade cultural do
contexto comunitário e regional.
 Vivenciar situações-problema de
ordem corporal em diferentes
contextos com o uso de regras
simples, compartilhando momentos e sensações que promovam o
desenvolvimento de vínculos afetivos, o respeito mútuo, a solidariedade e a autoconfiança.

3º BIMESTRE
 Proporcionar o conhecimento
acerca de brincadeiras e jogos da
cultura popular que propiciem a
convivência coletiva com outras
crianças e o uso de diversas linguagens de modo a valorizar a
diversidade cultural do nosso
país.
 Provocar situações-problema de
ordem corporal em diferentes
contextos com o uso e criação de
regras, compartilhando momentos e sensações que promovam o
desenvolvimento de vínculos afetivos, o respeito mútuo, a solidariedade e a autoconfiança.

2

4º BIMESTRE
 Ampliar o conhecimento acerca
de brincadeiras e jogos da cultura
popular que propiciem a convivência coletiva com outras crianças e o uso de diversas linguagens de modo a valorizar a diversidade cultural do nosso país.
 Compreender situações-problema de ordem corporal em diferentes contextos com o uso e criação de regras, compartilhando
momentos e sensações que promovam o desenvolvimento de
vínculos afetivos, o respeito mútuo, a solidariedade e a autoconfiança.
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

 Conhecer e manusear brinquedos por meio de materiais alternativos e recicláveis.

 Criar, com o auxílio do professor,
brinquedos feitos de sucatas e
material reciclável.

 Vivenciar ritmo, equilíbrio e expressividade através da vivência
de brincadeiras, jogos e danças.

 Conhecer ritmo, equilíbrio e expressividade através da vivência
de brincadeiras, jogos e danças.

3º BIMESTRE
 Construir e criar brinquedos e jogos feitos com sucata e material
reciclável desenvolvendo a criatividade.
 Produzir ritmo, equilíbrio e expressividade através da vivência
de brincadeiras, jogos e danças.

3

4º BIMESTRE
 Produzir brinquedos e jogos feitos com sucata e material reciclável desenvolvendo a criatividade.
 Aprimorar ritmo, equilíbrio e expressividade através da vivência
de brincadeiras, jogos e danças.
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

 Experimentar jogos de tabuleiro
tradicionais.

 Conhecer jogos de tabuleiro tradicionais.

 Vivenciar regras dos jogos de tabuleiro tradicionais.

 Compreender regras dos jogos
de tabuleiro tradicionais.

 Experimentar atividades corporais adotando uma postura de
respeito às características de gênero, biótipos e habilidades.

 Conhecer atividades corporais
adotando uma postura de respeito às características de gênero, biótipos e habilidades.

 Vivenciar atividades corporais
adotando uma postura de respeito às características de gênero, biótipos e habilidades.

 Compreender atividades corporais adotando uma postura de
respeito às características de gênero, biótipos e habilidades.

 Identificar situações de injustiça e
preconceito geradas e/ou presentes no contexto dos jogos e demais práticas corporais e discutir
alternativas para superá-las.

 Analisar situações de injustiça e
preconceito geradas e/ou presentes no contexto dos jogos e demais práticas corporais e discutir
alternativas para superá-las.

 Pesquisar situações de injustiça
e preconceito geradas e/ou presentes no contexto dos jogos e
demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-las.

 Problematizar situações de injustiça e preconceito geradas e/ou
presentes no contexto dos jogos
e demais práticas corporais e discutir alternativas para superá-las.

4
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Experimentar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral,
escrita e audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares do
Distrito Federal e de matriz indígena e africana, explicando suas
características e a importância
desse patrimônio histórico cultural na preservação das diferentes
culturas.
 Experimentar, por meio de múltiplas linguagens (corporal, oral,
escrita e audiovisual), as brincadeiras e os jogos populares do
Brasil e de matriz indígena e africana, explicando suas características e a importância desse patrimônio histórico cultural na preservação das diferentes culturas.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

 Vivenciar, por meio de múltiplas
linguagens (corporal, oral, escrita
e audiovisual), as brincadeiras e
os jogos populares do Distrito Federal e de matriz indígena e africana, explicando suas características e a importância desse patrimônio histórico cultural na preservação das diferentes culturas.

 Conhecer, por meio de múltiplas
linguagens (corporal, oral, escrita
e audiovisual), as brincadeiras e
os jogos populares do Distrito Federal e de matriz indígena e africana, explicando suas características e a importância desse patrimônio histórico cultural na preservação das diferentes culturas.

 Aprimorar, por meio de múltiplas
linguagens (corporal, oral, escrita
e audiovisual), as brincadeiras e
os jogos populares do Distrito Federal e de matriz indígena e africana, explicando suas características e a importância desse patrimônio histórico cultural na preservação das diferentes culturas.

 Vivenciar, por meio de múltiplas
linguagens (corporal, oral, escrita
e audiovisual), as brincadeiras e
os jogos populares do Brasil e de
matriz indígena e africana, explicando suas características e a
importância desse patrimônio histórico cultural na preservação das
diferentes culturas.

 Conhecer, por meio de múltiplas
linguagens (corporal, oral, escrita
e audiovisual), as brincadeiras e
os jogos populares do Brasil e de
matriz indígena e africana, explicando suas características e a
importância desse patrimônio histórico cultural na preservação das
diferentes culturas.

 Produzir múltiplas linguagens
(corporal, oral, escrita e audiovisual), as brincadeiras e os jogos
populares do Brasil e de matriz
indígena e africana, explicando
suas características e a importância desse patrimônio histórico
cultural na preservação das diferentes culturas.

5
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1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

1

4º BIMESTRE

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Oralidade
 Identificar os diversos falares regionais relacionando-os a aspectos culturais evidenciados em diversos gêneros textuais.
 Apreciar a função de determinadas palavras: verbos (como
ação) e adjetivos, em contextos
de uso oral.
 Identificar características da conversação espontânea presencial,
respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a
conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo
com a situação e a posição do interlocutor.

Oralidade
 Identificar os diversos falares regionais relacionando-os a aspectos culturais evidenciados em diversos gêneros textuais.
 Apreciar a função de determinadas palavras: verbos (como
ação) e adjetivos, em contextos
de uso oral.
 Identificar características da conversação espontânea presencial,
respeitando os turnos de fala, selecionando e utilizando, durante a
conversação, formas de tratamento adequadas, de acordo
com a situação e a posição do interlocutor.

Oralidade
 Recontar contos de fadas, lendas
que conhece e textos que se
sabe de memória.
 Identificar e produzir, em colaboração com os colegas e o professor, diversos gêneros do campo
investigativo, que possam ser repassados oralmente por meio de
ferramentas digitais, áudio e vídeo, considerando a situação comunicativa e o tema / assunto / finalidade do texto.
Leitura e escuta
 Identificar diferentes linguagens
(verbal e não verbal) presentes
em gêneros textuais.

2

Oralidade
 Recontar contos de fadas, lendas
que conhece e textos que se
sabe de memória.
 Identificar e produzir, em
colaboração com os colegas e o
professor, diversos gêneros do
campo investigativo, que possam
ser repassados oralmente por
meio de ferramentas digitais,
áudio e vídeo, considerando a
situação comunicativa e o tema /
assunto / finalidade do texto.
Leitura e escuta
 Identificar diferentes linguagens
(verbal e não verbal) presentes
em gêneros textuais.
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1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

Leitura e escuta

 Identificar diferentes linguagens
(verbal e não verbal) presentes
em gêneros textuais.
 Reconhecer que textos são lidos
e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo da página.
 Perceber o assunto principal de
textos lidos, com autonomia ou
por outros leitores.
 Verificar (confirmando ou não) hipóteses levantadas, facilitando a
compreensão do texto lido.
 Compreender as finalidades de
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.











Leitura e escuta
Identificar diferentes linguagens
(verbal e não verbal) presentes
em gêneros textuais.
Reconhecer que textos são lidos
e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo da página.
Perceber o assunto principal de
textos lidos, com autonomia ou
por outros leitores.
Verificar (confirmando ou não) hipóteses levantadas, facilitando a
compreensão do texto lido.
Compreender as finalidades de
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
Selecionar informações necessárias para compreensão do texto

3º BIMESTRE
 Reconhecer que textos são lidos
e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo da página.
 Perceber o assunto principal de
textos lidos, com autonomia ou
por outros leitores.
 Verificar (confirmando ou não) hipóteses levantadas, facilitando a
compreensão do texto lido.
 Compreender as finalidades de
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
 Selecionar informações necessárias para compreensão do texto
de acordo com o objetivo da leitura.
 Relacionar os assuntos de textos
lidos a conhecimentos prévios,
construindo significados.

3

4º BIMESTRE
 Reconhecer que textos são lidos
e escritos da esquerda para a direita e de cima para baixo da página.
 Perceber o assunto principal de
textos lidos, com autonomia ou
por outros leitores.
 Verificar (confirmando ou não) hipóteses levantadas, facilitando a
compreensão do texto lido.
 Compreender as finalidades de
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
 Selecionar informações necessárias para compreensão do texto
de acordo com o objetivo da leitura.
 Relacionar os assuntos de textos
lidos a conhecimentos prévios,
construindo significados.
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1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Perceber, com a mediação do
professor a intertextualidade presente em textos.
 Ilustrar histórias clássicas da Literatura Infantil.
 Apreciar a literatura em sua diversidade a fim de aprender a ler
com prazer e aprimorar-se como
leitor e escritor proficiente.
 Lidar com textos variados para
descobrir a diversidade estética
presente na literatura infantil.
Escrita/produção de texto
 Participar de situações de produção oral e escrita de textos em diferentes gêneros.

2º BIMESTRE
de acordo com o objetivo da lei- tura.
 Relacionar os assuntos de textos
lidos a conhecimentos prévios,
construindo significados.
 Perceber, com a mediação do
professor a intertextualidade presente em textos.
 Antecipar conteúdos (levantamento de hipóteses) durante a
leitura, feita por outros leitores ou
com autonomia.
 Ilustrar histórias clássicas da Literatura Infantil.
 Identificar a função social de textos que circulam em campos da
vida social dos quais participa cotidianamente e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram

3º BIMESTRE
 Perceber, com a mediação do
professor a intertextualidade presente em textos.
 Antecipar conteúdos (levantamento de hipóteses) durante a
leitura, feita por outros leitores ou
com autonomia.
 Antecipar e inferir assuntos de
textos a serem lidos em função
de seu suporte, gênero e contextualização.
 Ilustrar histórias clássicas da Literatura Infantil.
 Retomar informações explícitas e
implícitas de textos lidos, por
meio de perguntas mediadas
pelo professor.
 Identificar a função social de textos que circulam em campos da
vida social dos quais participa

4

4º BIMESTRE
 Perceber, com a mediação do
professor a intertextualidade presente em textos.
 Antecipar conteúdos (levantamento de hipóteses) durante a
leitura, feita por outros leitores ou
com autonomia.
 Antecipar e inferir assuntos de
textos a serem lidos em função
de seu suporte, gênero e contextualização.
 Ilustrar histórias clássicas da Literatura Infantil.
 Retomar informações explícitas e
implícitas de textos lidos, por
meio de perguntas mediadas
pelo professor.
 Identificar a função social de textos que circulam em campos da
vida social dos quais participa
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1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Identificar as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente
e por escrito.
 Conhecer e manusear diferentes
suportes textuais.
 Vivenciar textos variados para
descobrir a diversidade estética
presente na literatura infantil.
Análise linguística/semiótica
 Diferenciar as unidades linguísticas: letras, palavras, textos, números e outros símbolos.
 Conhecer o alfabeto, perceber a
função das letras e reconhecer
os diferentes tipos.
 Desenvolver a consciência fonológica para relacionar fonemas e
grafemas na leitura e na escrita.

2º BIMESTRE
produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem se desti- nam.
Escrita/produção de texto
 Participar de situações de produção oral e escrita de textos em diferentes gêneros.
 Identificar as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente
e por escrito.
 Conhecer e manusear diferentes
suportes textuais.
 Vivenciar textos variados para
descobrir a diversidade estética
presente na literatura infantil.

3º BIMESTRE
cotidianamente e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem se destinam.
Escrita/produção de texto
 Participar de situações de produção oral e escrita de textos em diferentes gêneros.
 Identificar as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente
e por escrito.
 Escrever um pequeno texto com
compreensão, encadeamento de
ideias e autonomia, a partir de
assunto significativo e contextualizado.

5

4º BIMESTRE
cotidianamente e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem se destinam.
Escrita/produção de texto
 Participar de situações de produção oral e escrita de textos em diferentes gêneros.
 Identificar as finalidades de textos lidos e produzidos oralmente
e por escrito.
 Escrever um pequeno texto com
compreensão, encadeamento de
ideias e autonomia, a partir de
assunto significativo e contextualizado.
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1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Perceber que todas as sílabas
são constituídas por unidades
menores e pelo menos por uma
vogal.
 Identificar rimas e aliterações em
diferentes gêneros.
 Perceber as diferentes estruturas
silábicas, para ler e escrever palavras e pequenos textos.
 Conhecer fonemas que em nossa
língua são grafados apenas por
uma letra (P, B, T, D, F, V).

2º BIMESTRE
Análise linguística/semiótica
 Diferenciar as unidades linguísticas: letras, palavras, textos, números e outros símbolos.
 Conhecer o alfabeto, perceber a
função das letras e reconhecer
os diferentes tipos.
 Desenvolver a consciência fonológica para relacionar fonemas e
grafemas na leitura e na escrita.
 Perceber que todas as sílabas
são constituídas por unidades
menores e pelo menos por uma
vogal.
 Identificar rimas e aliterações em
diferentes gêneros.
 Perceber as diferentes estruturas
silábicas, para ler e escrever palavras e pequenos textos.

3º BIMESTRE
 Conhecer e manusear diferentes
suportes textuais.
 Vivenciar textos variados para
descobrir a diversidade estética
presente na literatura infantil.
Análise linguística/semiótica
 Conhecer o alfabeto, perceber a
função das letras e reconhecer
os diferentes tipos.
 Desenvolver a consciência fonológica para relacionar fonemas e
grafemas na leitura e na escrita.
 Perceber que todas as sílabas
são constituídas por unidades
menores e pelo menos por uma
vogal.
 Identificar rimas e aliterações em
diferentes gêneros.

6

4º BIMESTRE
 Conhecer e manusear diferentes
suportes textuais.
 Vivenciar textos variados para
descobrir a diversidade estética
presente na literatura infantil.
Análise linguística/semiótica
 Conhecer o alfabeto, perceber a
função das letras e reconhecer
os diferentes tipos.
 Desenvolver a consciência fonológica para relacionar fonemas e
grafemas na leitura e na escrita.
 Perceber que todas as sílabas
são constituídas por unidades
menores e pelo menos por uma
vogal.
 Identificar rimas e aliterações em
diferentes gêneros.
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1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE
 Conhecer fonemas que em nossa
língua são grafados apenas por
uma letra (P, B, T, D, F, V).
 Identificar a função de determinadas palavras: verbos (como
ação) e adjetivos, em contextos
de uso oral.

3º BIMESTRE
 Perceber as diferentes estruturas
silábicas, para ler e escrever palavras e pequenos textos.
 Conhecer fonemas que em nossa
língua são grafados apenas por
uma letra (P, B, T, D, F, V).
 Identificar a função de determinadas palavras: verbos (como
ação) e adjetivos, em contextos
de uso oral.

7

4º BIMESTRE
 Perceber as diferentes estruturas
silábicas, para ler e escrever palavras e pequenos textos.
 Conhecer fonemas que em nossa
língua são grafados apenas por
uma letra (P, B, T, D, F, V).
 Identificar a função de determinadas palavras: verbos (como
ação) e adjetivos, em contextos
de uso oral.
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Oralidade
 Reconhecer os diversos falares
regionais adequando-os a situações comunicativas.
 Identificar a função de determinadas palavras: verbos (como
ação) e adjetivos, em contextos
de uso oral.
 Reconhecer características da
conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de
fala, selecionando e utilizando,
durante a conversação, formas
de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a posição do interlocutor.
 Descrever contos de fadas, lendas que conhece e textos que se
sabe de memória.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE
Oralidade

Oralidade
 Reconhecer os diversos falares
regionais adequando-os a situações comunicativas.
 Identificar a função de determinadas palavras: verbos (como
ação) e adjetivos, em contextos
de uso oral.
 Reconhecer características da
conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de
fala, selecionando e utilizando,
durante a conversação, formas
de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a posição do interlocutor.

 Reconhecer características da
conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de
fala, selecionando e utilizando,
durante a conversação, formas
de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a posição do interlocutor.
 Descrever contos de fadas, lendas que conhece e textos que se
sabe de memória.
 Reconhecer e produzir, em colaboração com os colegas e o professor, diversos gêneros do
campo investigativo, que possam
ser repassados oralmente por
meio de ferramentas digitais, áudio e vídeo, considerando a
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4º BIMESTRE
Oralidade
 Descrever contos de fadas,
lendas que conhece e textos que
se sabe de memória.
 Reconhecer e produzir, em
colaboração com os colegas e o
professor, diversos gêneros do
campo investigativo, que possam
ser repassados oralmente por
meio de ferramentas digitais,
áudio e vídeo, considerando a
situação comunicativa e o tema /
assunto / finalidade do texto.
Leitura e escrita
 Relacionar as linguagens verbal
e não verbal presentes em diversos gêneros textuais para
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Leitura e escrita
 Relacionar as linguagens verbal
e não verbal presentes em diversos gêneros textuais para construção de sentido e compreensão
do tema/assunto.
 Compreender o assunto principal
de textos lidos, com autonomia
ou por outros leitores.
 Verificar (confirmando ou não) hipóteses levantadas, facilitando a
compreensão do texto lido.
 Relacionar os assuntos de textos
lidos a conhecimentos prévios,
construindo significados.
 Experimentar a literatura em sua
diversidade a fim de aprender a
ler com prazer e aprimorar-se
como leitor e escritor proficiente.

2º BIMESTRE
 Descrever contos de fadas, lendas que conhece e textos que se
sabe de memória.

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

situação comunicativa e o tema /
assunto / finalidade do texto.

Leitura e escrita

Leitura e escrita
 Relacionar as linguagens verbal
e não verbal presentes em diversos gêneros textuais para construção de sentido e compreensão
do tema/assunto.
 Compreender o assunto principal
de textos lidos, com autonomia
ou por outros leitores.
 Verificar (confirmando ou não) hipóteses levantadas, facilitando a
compreensão do texto lido.

 Relacionar as linguagens verbal
e não verbal presentes em diversos gêneros textuais para construção de sentido e compreensão
do tema/assunto.
 Compreender o assunto principal
de textos lidos, com autonomia
ou por outros leitores.
 Verificar (confirmando ou não) hipóteses levantadas, facilitando a
compreensão do texto lido.
 Relacionar os assuntos de textos
lidos a conhecimentos prévios,
construindo significados. Antecipar conteúdos (levantamento de
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construção de sentido e compreensão do tema/assunto.
Compreender o assunto principal
de textos lidos, com autonomia
ou por outros leitores.
Verificar (confirmando ou não) hipóteses levantadas, facilitando a
compreensão do texto lido.
Relacionar os assuntos de textos
lidos a conhecimentos prévios,
construindo significados. Antecipar conteúdos (levantamento de
hipóteses durante a leitura, feita
por outros leitores ou com autonomia.
Selecionar informações necessárias para compreensão do texto
de acordo com o objetivo da leitura.
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Reconhecer a especificidade do
texto literário; lidar com seus elementos estéticos e discursivos.
 Compreender e valorizar obras
decorrentes da cultura popular
em publicações antigas e atuais.
Escrita/produção de texto
 Experimentar situações de produção oral e escrita de textos em diferentes gêneros.
 Reconhecer as finalidades de
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
 Escrever um texto com compreensão, encadeamento de ideias e
autonomia, a partir de assunto
significativo e contextualizado.

2º BIMESTRE
 Relacionar os assuntos de textos
lidos a conhecimentos prévios,
construindo significados.
 Antecipar conteúdos (levantamento de hipóteses durante a leitura, feita por outros leitores ou
com autonomia.
 Selecionar informações necessárias para compreensão do texto
de acordo com o objetivo da leitura.
 Antecipar ou inferir assuntos de
textos a serem lidos em função
de seu suporte, gênero e contextualização.
 Estabelecer, com a mediação do
professor, a intertextualidade presente em textos lidos e produzidos oralmente ou por escrito.

3º BIMESTRE











hipóteses durante a leitura, feita
por outros leitores ou com autonomia.
Selecionar informações necessárias para compreensão do texto
de acordo com o objetivo da leitura.
Antecipar ou inferir assuntos de
textos a serem lidos em função
de seu suporte, gênero e contextualização.
Estabelecer, com a mediação do
professor, a intertextualidade presente em textos lidos e produzidos oralmente ou por escrito.
Formular inferências para perceber informações implícitas no
texto lido.
Experimentar a literatura em sua
diversidade a fim de aprender a

1

4º BIMESTRE
 Antecipar ou inferir assuntos de
textos a serem lidos em função
de seu suporte, gênero e contextualização.
 Estabelecer, com a mediação do
professor, a intertextualidade presente em textos lidos e produzidos oralmente ou por escrito.
 Formular inferências para perceber informações implícitas no
texto lido.
 Experimentar a literatura em sua
diversidade a fim de aprender a
ler com prazer e aprimorar-se
como leitor e escritor proficiente.
 Reconhecer a especificidade do
texto literário; lidar com seus elementos estéticos e discursivos.
 Retomar informações explícitas e
implícitas de textos lidos.
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Produzir textos escritos – coletiva
e individualmente; com ou sem
auxílio de um escriba - nos mais
variados gêneros, considerando:
planejamento, revisão e reescrita
dos textos produzidos.
 Manusear, identificar e diferenciar suportes textuais.
 Reconhecer as finalidades de
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
 Lidar com textos variados para
descobrir a diversidade estética
presente na literatura infantil.
 Compreender a organização de
ideias em parágrafos em produção de textos escritos em prosa
em diferentes gêneros.

2º BIMESTRE
 Experimentar a literatura em sua
diversidade a fim de aprender a
ler com prazer e aprimorar-se
como leitor e escritor proficiente.
 Reconhecer a especificidade do
texto literário; lidar com seus elementos estéticos e discursivos.
 Retomar informações explícitas e
implícitas de textos lidos.
 Compreender e valorizar obras
decorrentes da cultura popular
em publicações antigas e atuais.
 Relacionar a função social de
textos que circulam em campos
da vida social dos quais participa
cotidianamente e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem se destinam.

3º BIMESTRE








ler com prazer e aprimorar-se
como leitor e escritor proficiente.
Reconhecer a especificidade do
texto literário; lidar com seus elementos estéticos e discursivos.
Retomar informações explícitas e
implícitas de textos lidos.
Compreender e valorizar obras
decorrentes da cultura popular
em publicações antigas e atuais.
Relacionar a função social de
textos que circulam em campos
da vida social dos quais participa
cotidianamente e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem se destinam.
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4º BIMESTRE
 Compreender e valorizar obras
decorrentes da cultura popular
em publicações antigas e atuais.
 Relacionar a função social de
textos que circulam em campos
da vida social dos quais participa
cotidianamente e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem se destinam.
Escrita/produção de texto
 Experimentar situações de produção oral e escrita de textos em diferentes gêneros.
 Reconhecer as finalidades de
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Análise linguística/semiótica
 Nomear e utilizar diferentes tipos
de letras.
 Utilizar a consciência fonológica
para relacionar fonemas e grafemas na leitura e na escrita.
 Compreender que as palavras
são compostas por sílabas registrando cada uma delas.
 Compreender que todas as sílabas são constituídas por unidades menores e pelo menos por
uma vogal.
 Identificar e criar rimas e aliterações em diferentes gêneros.
 Reconhecer as diferentes estruturas silábicas, para ler e escrever palavras e textos.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Escrita/produção de texto
 Experimentar situações de produção oral e escrita de textos em diferentes gêneros.
 Reconhecer as finalidades de
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
 Escrever um texto com compreensão, encadeamento de ideias e
autonomia, a partir de assunto
significativo e contextualizado.
 Produzir textos escritos – coletiva
e individualmente; com ou sem
auxílio de um escriba - nos mais
variados gêneros, considerando:
planejamento, revisão e reescrita
dos textos produzidos.
 Manusear, identificar e diferenciar suportes textuais.

Escrita/produção de texto
 Experimentar situações de produção oral e escrita de textos em diferentes gêneros.
 Reconhecer as finalidades de
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
 Escrever um texto com compreensão, encadeamento de ideias e
autonomia, a partir de assunto
significativo e contextualizado.
 Produzir textos escritos – coletiva
e individualmente; com ou sem
auxílio de um escriba - nos mais
variados gêneros, considerando:
planejamento, revisão e reescrita
dos textos produzidos.
 Manusear, identificar e diferenciar suportes textuais.
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4º BIMESTRE
 Escrever um texto com compreensão, encadeamento de ideias e
autonomia, a partir de assunto
significativo e contextualizado.
 Produzir textos escritos – coletiva
e individualmente; com ou sem
auxílio de um escriba - nos mais
variados gêneros, considerando:
planejamento, revisão e reescrita
dos textos produzidos.
 Manusear, identificar e diferenciar suportes textuais.
 Reconhecer as finalidades de
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
 Lidar com textos variados para
descobrir a diversidade estética
presente na literatura infantil.
 Compreender a organização de
ideias em parágrafos em
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Reconhecer fonemas que em
nossa língua são grafados apenas por uma letra (P, B, T, D, F,
V).

2º BIMESTRE
 Reconhecer as finalidades de
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
 Lidar com textos variados para
descobrir a diversidade estética
presente na literatura infantil.
 Compreender a organização de
ideias em parágrafos em produção de textos escritos em prosa
em diferentes gêneros.
Análise linguística/semiótica
 Nomear e utilizar diferentes tipos
de letras.
 Utilizar a consciência fonológica
para relacionar fonemas e grafemas na leitura e na escrita.

3º BIMESTRE
 Reconhecer as finalidades de
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
 Lidar com textos variados para
descobrir a diversidade estética
presente na literatura infantil.
 Compreender a organização de
ideias em parágrafos em produção de textos escritos em prosa
em diferentes gêneros.
 Escrever, revisar e reescrever
textos, (com o auxílio do professor) em diferentes gêneros, considerando um ou mais aspectos
de cada vez: coerência, coesão,
pontuação, translineação, concordância nominal e verbal, adjetivação, pronomes pessoais.
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4º BIMESTRE
produção de textos escritos em
prosa em diferentes gêneros.
 Escrever, revisar e reescrever
textos, (com o auxílio do professor) em diferentes gêneros, considerando um ou mais aspectos
de cada vez: coerência, coesão,
pontuação, translineação, concordância nominal e verbal, adjetivação, pronomes pessoais.
Análise linguística/semiótica
 Nomear e utilizar diferentes tipos
de letras.
 Utilizar a consciência fonológica
para relacionar fonemas e grafemas na leitura e na escrita.
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE
 Compreender que as palavras
são compostas por sílabas registrando cada uma delas.
 Compreender que todas as sílabas são constituídas por unidades menores e pelo menos por
uma vogal.
 Identificar e criar rimas e aliterações em diferentes gêneros.
 Reconhecer as diferentes estruturas silábicas, para ler e escrever palavras e textos.
 Reconhecer fonemas que em
nossa língua são grafados apenas por uma letra (P, B, T, D, F,
V).
 Identificar e fazer uso de letras
que têm mais de um som e que
certos sons podem ser grafados
por mais de uma letra.

3º BIMESTRE
Análise linguística/semiótica
 Nomear e utilizar diferentes tipos
de letras.
 Utilizar a consciência fonológica
para relacionar fonemas e grafemas na leitura e na escrita.
 Compreender que as palavras
são compostas por sílabas registrando cada uma delas.
 Compreender que todas as sílabas são constituídas por unidades menores e pelo menos por
uma vogal.
 Identificar e criar rimas e aliterações em diferentes gêneros.
 Reconhecer as diferentes estruturas silábicas, para ler e escrever palavras e textos.
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4º BIMESTRE
 Compreender que as palavras
são compostas por sílabas registrando cada uma delas.
 Compreender que todas as sílabas são constituídas por unidades menores e pelo menos por
uma vogal.
 Identificar e criar rimas e aliterações em diferentes gêneros.
 Reconhecer as diferentes estruturas silábicas, para ler e escrever palavras e textos.
 Reconhecer fonemas que em
nossa língua são grafados apenas por uma letra (P, B, T, D, F,
V).
 Identificar e fazer uso de letras
que têm mais de um som e que
certos sons podem ser grafados
por mais de uma letra.
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE
 Analisar na leitura e empregar na
produção textual a segmentação
adequada das palavras.

3º BIMESTRE
 Reconhecer fonemas que em
nossa língua são grafados apenas por uma letra (P, B, T, D, F,
V).
 Identificar e fazer uso de letras
que têm mais de um som e que
certos sons podem ser grafados
por mais de uma letra.
 Analisar na leitura e empregar na
produção textual a segmentação
adequada das palavras.
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4º BIMESTRE
 Analisar na leitura e empregar na
produção textual a segmentação
adequada das palavras.
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

Oralidade

Oralidade

 Corresponder os diversos falares
regionais adequando-os a situações comunicativas.
 Compreender a função de determinadas palavras: verbos (como
ação) e adjetivos, em contextos
de uso oral.
 Participar de situações de produção oral de diferentes gêneros:
debate, entrevista, exposição, relatos de experiências para desenvolver as habilidades de argumentar, relatar, expor, narrar e
descrever.
 Corresponder características da
conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de
fala, selecionando e utilizando,

 Corresponder os diversos falares
regionais adequando-os a situações comunicativas.
 Compreender a função de determinadas palavras: verbos (como
ação) e adjetivos, em contextos
de uso oral.
 Participar de situações de produção oral de diferentes gêneros:
debate, entrevista, exposição, relatos de experiências para desenvolver as habilidades de argumentar, relatar, expor, narrar e
descrever.
 Corresponder características da
conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de
fala, selecionando e utilizando,

3º BIMESTRE
Oralidade
 Participar de situações de produção oral de diferentes gêneros:
debate, entrevista, exposição, relatos de experiências para desenvolver as habilidades de argumentar, relatar, expor, narrar e
descrever.
 Corresponder características da
conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de
fala, selecionando e utilizando,
durante a conversação, formas
de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a posição do interlocutor.
 Reconstruir contos de fadas, lendas que conhece e textos que se
sabe de memória.
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4º BIMESTRE
Oralidade
 Corresponder características da
conversação espontânea presencial, respeitando os turnos de
fala, selecionando e utilizando,
durante a conversação, formas
de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a posição do interlocutor.
 Reconstruir contos de fadas, lendas que conhece e textos que se
sabe de memória.
 Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e o professor,
diversos gêneros do campoinvestigativo, que possam ser repassados
oralmente por meio de ferramentas
digitais, áudio e vídeo,
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
durante a conversação, formas
de tratamento adequadas, de
acordo com a situação e a posição do interlocutor.
 Reconstruir contos de fadas, lendas que conhece e textos que se
sabe de memória.
Leitura e escuta

2º BIMESTRE
durante a conversação, formas de
tratamento adequadas, de acordo
com a situação e a posi- ção do
interlocutor.
 Reconstruir contos de fadas, lendas que conhece e textos que se
sabe de memória.

3º BIMESTRE
 Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e o professor,
diversos gêneros do campoinvestigativo, que possam ser repassados
oralmente por meio deferramentas
digitais, áudio e vídeo, considerando a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.

Leitura e escuta
Leitura e escuta

 Corresponder as linguagens verbal e não verbal presentes em diversos gêneros textuais para
construção de sentido e compreensão do tema/assunto.
 Ler e interpretar com autonomia,
textos em diversos gêneros, mobilizando e combinando estratégias de antecipação, inferência,

 Corresponder as linguagens verbal e não verbal presentes em diversos gêneros textuais para
construção de sentido e compreensão do tema/assunto.
 Ler e interpretar com autonomia,
textos em diversos gêneros, mobilizando e combinando estratégias de antecipação, inferência,

 Corresponder as linguagens verbal e não verbal presentes em diversos gêneros textuais para
construção de sentido e compreensão do tema/assunto.
 Ler e interpretar com autonomia,
textos em diversos gêneros, mobilizando e combinando estratégias de antecipação, inferência,
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4º BIMESTRE
considerando a situação comunicativa e o tema/assunto/finalidade do
texto.
Leitura e escuta
 Corresponder as linguagens verbal e não verbal presentes em diversos gêneros textuais para
construção de sentido e compreensão do tema/assunto.
 Ler e interpretar com autonomia,
textos em diversos gêneros, mobilizando e combinando estratégias de antecipação, inferência,
seleção e verificação para compreensão do texto lido.
 Compreender e desenvolver o
assunto principal de textos lidos,
com autonomia ou por outros leitores.
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE









seleção e verificação para compreensão do texto lido.
Compreender e desenvolver o
assunto principal de textos lidos,
com autonomia ou por outros leitores.
Compreender as finalidades de
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito, de acordo
com o conteúdo de uso/circulação.
Relacionar os assuntos de textos
lidos a conhecimentos prévios
construindo significados.
Identificar as características composicionais de gêneros textuais,
relacionando-as ao assunto e ao
contexto de uso.

2º BIMESTRE
seleção e verificação para compreensão do texto lido.
 Compreender e desenvolver o
assunto principal de textos lidos,
com autonomia ou por outros leitores.
 Retomar e relacionar informações explícitas e implícitas para a
compreensão de textos lidos.
 Compreender as finalidades de
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito, de acordo
com o conteúdo de uso/circulação.
 Relacionar os assuntos de textos
lidos a conhecimentos prévios
construindo significados.
 Identificar as características composicionais de gêneros textuais,

3º BIMESTRE











seleção e verificação para compreensão do texto lido.
Compreender e desenvolver o
assunto principal de textos lidos,
com autonomia ou por outros leitores.
Retomar e relacionar informações explícitas e implícitas para a
compreensão de textos lidos.
Compreender as finalidades de
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito, de acordo
com o conteúdo de uso/circulação.
Relacionar os assuntos de textos
lidos a conhecimentos prévios
construindo significados.
Identificar as características composicionais de gêneros textuais,
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4º BIMESTRE
 Retomar e relacionar informações explícitas e implícitas para a
compreensão de textos lidos.
 Compreender as finalidades de
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito, de acordo
com o conteúdo de uso/circulação.
 Relacionar os assuntos de textos
lidos a conhecimentos prévios
construindo significados.
 Identificar as características composicionais de gêneros textuais,
relacionando-as ao assunto e ao
contexto de uso.
 Estabelecer relações de intertextualidade entre textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Estabelecer relações de intertextualidade entre textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
 Vivenciar por meio da literatura o
exercício da fantasia e da imaginação.
 Perceber variações entre o imaginário e o mundo real por meio de
textos literários.
 Desenvolver o gosto pela leitura
e pelas artes por meio da literatura.
 Reconhecer alguns tipos textuais
(narração, descrição, argumentação, exposição) que possam aparecer no texto literário.
 Compreender a especificidade do
texto literário e lidar com seus
elementos estéticos e discursivos.

2º BIMESTRE
relacionando-as ao assunto e ao
contexto de uso.
 Estabelecer relações de intertextualidade entre textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
 Vivenciar por meio da literatura o
exercício da fantasia e da imaginação.
 Perceber variações entre o imaginário e o mundo real por meio de
textos literários.
 Desenvolver o gosto pela leitura
e pelas artes por meio da literatura.
 Reconhecer alguns tipos textuais
(narração, descrição, argumentação, exposição) que possam aparecer no texto literário.
 Compreender a especificidade do
texto literário e lidar com seus

3º BIMESTRE













relacionando-as ao assunto e ao
contexto de uso.
Estabelecer relações de intertextualidade entre textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
Vivenciar por meio da literatura o
exercício da fantasia e da imaginação.
Perceber variações entre o imaginário e o mundo real por meio de
textos literários.
Desenvolver o gosto pela leitura
e pelas artes por meio da literatura.
Reconhecer alguns tipos textuais
(narração, descrição, argumentação, exposição) que possam aparecer no texto literário.
Compreender a especificidade do
texto literário e lidar com seus
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4º BIMESTRE
 Vivenciar por meio da literatura o
exercício da fantasia e da imaginação.
 Perceber variações entre o imaginário e o mundo real por meio de
textos literários.
 Desenvolver o gosto pela leitura
e pelas artes por meio da literatura.
 Reconhecer alguns tipos textuais
(narração, descrição, argumentação, exposição) que possam aparecer no texto literário.
 Compreender a especificidade do
texto literário e lidar com seus
elementos estéticos e discursivos.
 Compreender a especificidade da
autoria, a relação intrínseca entre
autor e obra.
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EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Compreender a especificidade da
autoria, a relação intrínseca entre
autor e obra.
 Perceber que os textos literários
mobilizam desejos humanos, inclusive o desejo de expressar-se.
 Comparar diversas versões, tanto
escritas quanto cinematográficas
de diversos contos de fada e histórias infantis.
Escrita/produção de texto
 Desenvolver situações de produção oral e escrita de textos em diferentes gêneros.
 Compreender as finalidades de
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.

2º BIMESTRE
elementos estéticos e discursivos.
 Compreender a especificidade da
autoria, a relação intrínseca entre
autor e obra.
 Perceber que os textos literários
mobilizam desejos humanos, inclusive o desejo de expressar-se.
 Comparar diversas versões, tanto
escritas quanto cinematográficas
de diversos contos de fada e histórias infantis.
 Compreender a função social
de textos que circulam em campos da vida social dos quais
participa cotidianamente e nas
mídias impressa, de massa e
digital, reconhecendo para que
foram produzidos, onde

3º BIMESTRE









elementos estéticos e discursivos.
Compreender a especificidade da
autoria, a relação intrínseca entre
autor e obra.
Perceber que os textos literários
mobilizam desejos humanos, inclusive o desejo de expressar-se.
Comparar diversas versões, tanto
escritas quanto cinematográficas
de diversos contos de fada e histórias infantis.
Compreender a função social de
textos que circulam em campos
da vida social dos quais participa
cotidianamente e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem se destinam.
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4º BIMESTRE
 Perceber que os textos literários
mobilizam desejos humanos, inclusive o desejo de expressar-se.
 Comparar diversas versões, tanto
escritas quanto cinematográficas
de diversos contos de fada e histórias infantis.
 Compreender a função social de
textos que circulam em campos
da vida social dos quais participa
cotidianamente e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os
produziu e a quem se destinam.
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Produzir textos escritos com autonomia – coletiva e individualmente – nos mais variados gêneros, considerando: planejamento,
revisão e reescrita de textos produzidos.
 Manusear, diferenciar e nomear
diferentes suportes textuais.
 Analisar textos variados para
descobrir a diversidade estética
presente na literatura infantil.
 Compreender e utilizar a organização de ideias em parágrafos
na produção de textos escritos
em prosa em diferentes gêneros.
 Escrever, revisar e reescrever
textos em diferentes gêneros
considerando um ou mais aspectos de cada vez: coerência, coesão, pontuação, translineação,

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

circulam, quem os produziu e a quem
se destinam.
Escrita/produção de texto
 Desenvolver situações de produção oral e escrita de textos em diferentes gêneros.
 Compreender as finalidades de
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
 Produzir textos escritos com autonomia – coletiva e individualmente – nos mais variados gêneros, considerando: planejamento,
revisão e reescrita de textos produzidos.
 Manusear, diferenciar e nomear
diferentes suportes textuais.

Escrita/produção de texto
 Desenvolver situações de produção oral e escrita de textos em diferentes gêneros.
 Compreender as finalidades de
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
 Produzir textos escritos com autonomia – coletiva e individualmente – nos mais variados gêneros, considerando: planejamento,
revisão e reescrita de textos produzidos.
 Manusear, diferenciar e nomear
diferentes suportes textuais.
 Analisar textos variados para
descobrir a diversidade estética
presente na literatura infantil.
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4º BIMESTRE
Escrita/produção de texto
 Desenvolver situações de produção oral e escrita de textos em diferentes gêneros.
 Compreender as finalidades de
textos lidos e produzidos oralmente e por escrito.
 Produzir textos escritos com autonomia – coletiva e individualmente – nos mais variados gêneros, considerando: planejamento,
revisão e reescrita de textos produzidos.
 Manusear, diferenciar e nomear
diferentes suportes textuais.
 Analisar textos variados para
descobrir a diversidade estética
presente na literatura infantil.
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
concordância nominal e verbal,
adjetivação, pronomes pessoais.
Análise linguística/semiótica
 Conhecer, nomear, ordenar e utilizar os tipos de letras.
 Identificar na leitura e usar na escrita de textos em diferentes gêneros, a letra maiúscula e minúscula de acordo com as convenções.
 Compreender e criar rimas e aliterações em diferentes gêneros.
 Relacionar fonemas e grafemas
na leitura e na escrita.
 Compreender as diferentes estruturas silábicas, para ler e escrever palavras e textos.

2º BIMESTRE
 Analisar textos variados para
descobrir a diversidade estética
presente na literatura infantil.
 Compreender e utilizar a organização de ideias em parágrafos
na produção de textos escritos
em prosa em diferentes gêneros.
 Escrever, revisar e reescrever
textos em diferentes gêneros
considerando um ou mais aspectos de cada vez: coerência, coesão, pontuação, translineação,
concordância nominal e verbal,
adjetivação, pronomes pessoais.

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

 Compreender e utilizar a organização de ideias em parágrafos
na produção de textos escritos
em prosa em diferentes gêneros.
 Escrever, revisar e reescrever
textos em diferentes gêneros
considerando um ou mais aspectos de cada vez: coerência, coesão, pontuação, translineação,
concordância nominal e verbal,
adjetivação, pronomes pessoais.

 Compreender e utilizar a organização de ideias em parágrafos
na produção de textos escritos
em prosa em diferentes gêneros.
 Escrever, revisar e reescrever
textos em diferentes gêneros
considerando um ou mais aspectos de cada vez: coerência, coesão, pontuação, translineação,
concordância nominal e verbal,
adjetivação, pronomes pessoais.

Análise linguística/semiótica

Análise linguística/semiótica

 Conhecer, nomear, ordenar e utilizar os tipos de letras.
 Identificar na leitura e usar na escrita de textos em diferentes gêneros, a letra maiúscula e

 Conhecer, nomear, ordenar e utilizar os tipos de letras.
 Identificar na leitura e usar na escrita de textos em diferentes gêneros, a letra maiúscula e
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Compreender e fazer uso de letras que têm mais de um som e
de certos sons que podem ser
grafados por mais de uma letra.
 Ler e escrever palavras e textos
utilizando diversas estruturas silábicas.
 Analisar na leitura e empregar na
produção textual a segmentação
adequada das palavras.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Análise linguística/semiótica
 Conhecer, nomear, ordenar e utilizar os tipos de letras.
 Identificar na leitura e usar na escrita de textos em diferentes gêneros, a letra maiúscula e minúscula de acordo com as convenções.
 Compreender e criar rimas e aliterações em diferentes gêneros.
 Relacionar fonemas e grafemas
na leitura e na escrita.
 Compreender as diferentes estruturas silábicas, para ler e escrever palavras e textos.
 Compreender e fazer uso de letras que têm mais de um som e
de certos sons que podem ser
grafados por mais de uma letra.











minúscula de acordo com as convenções.
Compreender e criar rimas e aliterações em diferentes gêneros.
Relacionar fonemas e grafemas
na leitura e na escrita.
Compreender as diferentes estruturas silábicas, para ler e escrever palavras e textos.
Compreender e fazer uso de letras que têm mais de um som e
de certos sons que podem ser
grafados por mais de uma letra.
Ler e escrever palavras e textos
utilizando diversas estruturas silábicas.
Analisar na leitura e empregar na
produção textual a segmentação
adequada das palavras.
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4º BIMESTRE











minúscula de acordo com as convenções.
Compreender e criar rimas e aliterações em diferentes gêneros.
Relacionar fonemas e grafemas
na leitura e na escrita.
Compreender as diferentes estruturas silábicas, para ler e escrever palavras e textos.
Compreender e fazer uso de letras que têm mais de um som e
de certos sons que podem ser
grafados por mais de uma letra.
Ler e escrever palavras e textos
utilizando diversas estruturas silábicas.
Analisar na leitura e empregar na
produção textual a segmentação
adequada das palavras.
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE
 Ler e escrever palavras e textos
utilizando diversas estruturas silábicas.
 Analisar na leitura e empregar na
produção textual a segmentação
adequada das palavras.

3º BIMESTRE
 Identificar palavras diferentes
com sentidos semelhantes (sinônimos).
 Identificar palavras semelhantes
com significado diferente (homônimas).
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4º BIMESTRE
 Identificar palavras diferentes
com sentidos semelhantes (sinônimos).
 Identificar palavras semelhantes
com significado diferente (homônimas).

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Oralidade
 Planejar a fala, selecionando e
monitorando o uso de recursos
(tipo de vocabulário, pronúncia,
entonação, gestos etc.) adequados ao gênero oral a ser produzido.
 Discutir tema em grupo, defendendo ponto de vista (argumentos) e elaborando síntese sobre o
assunto debatido.
 Entrevistar com o intuito de esclarecer dúvidas ou ampliar conhecimento.
 Interpretar oralmente pinturas e
obras literárias e de arte conhecidas.
 Relatar para a turma alguma experiência vivida.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

Oralidade

Oralidade

Oralidade

 Planejar a fala, selecionando e
monitorando o uso de recursos
(tipo de vocabulário, pronúncia,
entonação, gestos etc.) adequados ao gênero oral a ser produzido.
 Discutir tema em grupo, defendendo ponto de vista (argumentos) e elaborando síntese sobre o
assunto debatido.
 Entrevistar com o intuito de esclarecer dúvidas ou ampliar conhecimento.
 Interpretar oralmente pinturas e
obras literárias e de arte conhecidas.
 Estruturar e produzir textos jornalísticos e publicitários, oralmente

 Planejar a fala, selecionando e
monitorando o uso de recursos
(tipo de vocabulário, pronúncia,
entonação, gestos etc.) adequados ao gênero oral a ser produzido.
 Discutir tema em grupo, defendendo ponto de vista (argumentos) e elaborando síntese sobre o
assunto debatido.
 Entrevistar com o intuito de esclarecer dúvidas ou ampliar conhecimento.
 Interpretar oralmente pinturas e
obras literárias e de arte conhecidas.
 Estruturar e produzir textos jornalísticos e publicitários, oralmente

 Planejar a fala, selecionando e
monitorando o uso de recursos
(tipo de vocabulário, pronúncia,
entonação, gestos etc.) adequados ao gênero oral a ser produzido.
 Discutir tema em grupo, defendendo ponto de vista (argumentos) e elaborando síntese sobre o
assunto debatido.
 Entrevistar com o intuito de esclarecer dúvidas ou ampliar conhecimento.
 Interpretar oralmente pinturas e
obras literárias e de arte conhecidas.
 Estruturar e produzir textos jornalísticos e publicitários, oralmente
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Recitar e expor temas estudados
em apresentações, feiras culturais, exposições ou em outras atividades.
Leitura/escrita
 Ler com fluência e compreensão
diversos gêneros textuais.
 Adequar procedimentos de leitura
(destacar informações importantes, analisar o contexto de produção, comparar informações etc.)
a objetivos da própria leitura.
 Antecipar conteúdos de textos a
serem lidos, em função de seu
suporte, gênero e contextualização.
 Antecipar informações sobre assuntos durante a leitura de texto.

2º BIMESTRE
ou em meio digital, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
 Relatar para a turma alguma experiência vivida.
 Recitar e expor temas estudados
em apresentações, feiras culturais, exposições ou em outras atividades.
 Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas
das personagens, de acordo com
as rubricas de interpretação e
movimento indicadas pelo autor.

3º BIMESTRE
ou em meio digital, considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
 Relatar para a turma alguma experiência vivida.
 Recitar e expor temas estudados
em apresentações, feiras culturais, exposições ou em outras atividades.
 Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas
das personagens, de acordo com
as rubricas de interpretação e
movimento indicadas pelo autor.

Leitura/escrita
 Ler com fluência e compreensão
diversos gêneros textuais.

Leitura/escrita
 Ler com fluência e compreensão
diversos gêneros textuais.
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4º BIMESTRE
ou em meio digital, considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
 Relatar para a turma alguma experiência vivida.
 Recitar e expor temas estudados
em apresentações, feiras culturais, exposições ou em outras atividades.
 Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas
das personagens, de acordo com
as rubricas de interpretação e
movimento indicadas pelo autor.
Leitura/escrita
 Ler com fluência e compreensão
diversos gêneros textuais.
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Selecionar informações significativas ou relevantes para compreensão do texto lido.
 Buscar pistas textuais, intertextuais e contextuais para ler nas entrelinhas (fazer inferências), ampliando a compreensão.
 Destacar no texto, elementos linguísticos, verificando a validade
de hipóteses levantadas.
 Construir a compreensão global
do texto lido, unificando e interrelacionando informações explícitas e implícitas, produzindo inferências e validando ou não (verificação) hipóteses levantadas.
 Estabelecer relações entre o
texto e outros textos (intertextualidade) e recursos de natureza
suplementar que acompanham

2º BIMESTRE
 Adequar procedimentos de leitura
(destacar informações importantes, analisar o contexto de produção, comparar informações etc.)
a objetivos da própria leitura.
 Antecipar conteúdos de textos a
serem lidos, em função de seu
suporte, gênero e contextualização.
 Antecipar informações sobre assuntos durante a leitura de texto.
 Selecionar informações significativas ou relevantes para compreensão do texto lido.
 Buscar pistas textuais, intertextuais e contextuais para ler nas entrelinhas (fazer inferências), ampliando a compreensão.

3º BIMESTRE
 Adequar procedimentos de leitura
(destacar informações importantes, analisar o contexto de produção, comparar informações etc.)
a objetivos da própria leitura.
 Antecipar conteúdos de textos a
serem lidos, em função de seu
suporte, gênero e contextualização.
 Antecipar informações sobre assuntos durante a leitura de texto.
 Selecionar informações significativas ou relevantes para compreensão do texto lido.
 Buscar pistas textuais, intertextuais e contextuais para ler nas entrelinhas (fazer inferências), ampliando a compreensão.
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4º BIMESTRE
 Adequar procedimentos de leitura
(destacar informações importantes, analisar o contexto de produção, comparar informações etc.)
a objetivos da própria leitura.
 Antecipar conteúdos de textos a
serem lidos, em função de seu
suporte, gênero e contextualização.
 Antecipar informações sobre assuntos durante a leitura de texto.
 Selecionar informações significativas ou relevantes para compreensão do texto lido.
 Buscar pistas textuais, intertextuais e contextuais para ler nas entrelinhas (fazer inferências), ampliando a compreensão.

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
(gráficos, tabelas, desenhos, fotos etc.) no processo de compreensão e interpretação do texto.
 Compreender o que ouve, argumentando, comparando e concluindo.
 Compreender a especificidade do
texto literário, lidando com seus
elementos estéticos e discursivos.
 Reconhecer a especificidade da
autoria, a relação intrínseca entre
autor e obra.
 Perceber que textos literários mobilizam desejos humanos, inclusive o desejo de expressar-se.
 Descrever e valorizar obras decorrentes da cultura popular em
publicações antigas e atuais.

2º BIMESTRE
 Destacar no texto, elementos linguísticos, verificando a validade
de hipóteses levantadas.
 Construir a compreensão global
do texto lido, unificando e interrelacionando informações explícitas e implícitas, produzindo inferências e validando ou não (verificação) hipóteses levantadas.
 Estabelecer relações entre o
texto e outros textos (intertextualidade) e recursos de natureza
suplementar que acompanham
(gráficos, tabelas, desenhos, fotos etc.) no processo de compreensão e interpretação do texto.
 Compreender o que ouve, argumentando, comparando e concluindo.

3º BIMESTRE
 Destacar no texto, elementos linguísticos, verificando a validade
de hipóteses levantadas.
 Construir a compreensão global
do texto lido, unificando e interrelacionando informações explícitas e implícitas, produzindo inferências e validando ou não (verificação) hipóteses levantadas.
 Estabelecer relações entre o
texto e outros textos (intertextualidade) e recursos de natureza
suplementar que acompanham
(gráficos, tabelas, desenhos, fotos etc.) no processo de compreensão e interpretação do texto.
 Compreender o que ouve, argumentando, comparando e concluindo.
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4º BIMESTRE
 Destacar no texto, elementos linguísticos, verificando a validade
de hipóteses levantadas.
 Construir a compreensão global
do texto lido, unificando e interrelacionando informações explícitas e implícitas, produzindo inferências e validando ou não (verificação) hipóteses levantadas.
 Estabelecer relações entre o
texto e outros textos (intertextualidade) e recursos de natureza
suplementar que acompanham
(gráficos, tabelas, desenhos, fotos etc.) no processo de compreensão e interpretação do texto.
 Compreender o que ouve, argumentando, comparando e concluindo.
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Perceber no texto figuras de linguagens (metáfora, antítese etc.).
 Ler e interpretar diversos textos
literários, identificando o uso dos
mesmos em contextos variados.
Escrita/produção de texto
 Planejar a escrita do texto considerando o tema central, o gênero
textual e os prováveis destinatários/interlocutores.
 Escrever textos em diferentes
gêneros de acordo com a finalidade da situação comunicativa: convidar (gênero-convite),
informar (gêneros- cartaz, bilhete, notícia etc.) instruir (gêneros, receita, regra de jogo
etc.).

2º BIMESTRE
 Compreender a especificidade do
texto literário, lidando com seus
elementos estéticos e discursivos.
 Reconhecer a especificidade da
autoria, a relação intrínseca entre
autor e obra.
 Perceber que textos literários mobilizam desejos humanos, inclusive o desejo de expressar-se.
 Descrever e valorizar obras decorrentes da cultura popular em
publicações antigas e atuais.
 Perceber no texto figuras de linguagens (metáfora, antítese etc.).
 Ler e interpretar diversos textos
literários, identificando o uso dos
mesmos em contextos variados.

3º BIMESTRE
 Compreender a especificidade do
texto literário, lidando com seus
elementos estéticos e discursivos.
 Reconhecer a especificidade da
autoria, a relação intrínseca entre
autor e obra.
 Perceber que textos literários mobilizam desejos humanos, inclusive o desejo de expressar-se.
 Descrever e valorizar obras decorrentes da cultura popular em
publicações antigas e atuais.
 Perceber no texto figuras de linguagens (metáfora, antítese etc.).
 Ler e interpretar diversos textos
literários, identificando o uso dos
mesmos em contextos variados.
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4º BIMESTRE
 Compreender a especificidade do
texto literário, lidando com seus
elementos estéticos e discursivos.
 Reconhecer a especificidade da
autoria, a relação intrínseca entre
autor e obra.
 Perceber que textos literários mobilizam desejos humanos, inclusive o desejo de expressar-se.
 Descrever e valorizar obras decorrentes da cultura popular em
publicações antigas e atuais.
 Perceber no texto figuras de linguagens (metáfora, antítese etc.).
 Ler e interpretar diversos textos
literários, identificando o uso dos
mesmos em contextos variados.
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Escrever textos atentando-se
para elementos que compõem
a estrutura e a apresentação
de cada gênero (o que compõe
uma fábula, um poema, uma
notícia, uma regra de jogo
etc.).
 Escrever textos em gêneros
que apresentem em sua organização interna diferentes modos
(tipos) textuais: narração, descrição, argumentação, instrução, relatos e exposição, sem
necessidade de classificação
pelo tipo.
 Refletir, revisar e reescrever textos produzidos considerando um
ou mais aspectos a seguir: organização em parágrafos (quando
for o caso), sequência lógica de

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE
Escrita/produção de texto

Escrita/produção de texto
 Planejar a escrita do texto considerando o tema central, o gênero
textual e os prováveis destinatários/interlocutores.
 Escrever textos em diferentes gêneros de acordo com a finalidade
da situação comunicativa: convidar (gênero-convite), informar
(gêneros- cartaz, bilhete, notícia
etc.) instruir (gêneros, receita, regra de jogo etc.).
 Escrever textos atentando-se
para elementos que compõem a
estrutura e a apresentação de
cada gênero (o que compõe uma
fábula, um poema, uma notícia,
uma regra de jogo etc.).

 Planejar a escrita do texto considerando o tema central, o gênero
textual e os prováveis destinatários/interlocutores.
 Escrever textos em diferentes gêneros de acordo com a finalidade
da situação comunicativa: convidar (gênero-convite), informar
(gêneros- cartaz, bilhete, notícia
etc.) instruir (gêneros, receita, regra de jogo etc.).
 Escrever textos atentando-se
para elementos que compõem a
estrutura e a apresentação de
cada gênero (o que compõe uma
fábula, um poema, uma notícia,
uma regra de jogo etc.).
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4º BIMESTRE
Escrita/produção de texto
 Planejar a escrita do texto considerando o tema central, o gênero
textual e os prováveis destinatários/interlocutores.
 Escrever textos em diferentes gêneros de acordo com a finalidade
da situação comunicativa: convidar (gênero-convite), informar
(gêneros- cartaz, bilhete, notícia
etc.) instruir (gêneros, receita, regra de jogo etc.).
 Escrever textos atentando-se
para elementos que compõem a
estrutura e a apresentação de
cada gênero (o que compõe uma
fábula, um poema, uma notícia,
uma regra de jogo etc.).
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE








ideias, coerência e coesão, pontuação, escrita correta das palavras etc.
Apropriar-se de diferentes procedimentos necessários ao ato
de escrever (compreender aspectos notacionais e discursivos), considerando a diversidade de gêneros que circulam
em sociedade.
Aplicar vocabulário específico ao
gênero textual produzido.
Considerar a morfologia de palavras em situações de uso da escrita, construindo significados a
partir do código escrito e seu
contexto.
Desenvolver autonomia para revisar o próprio texto durante e depois do processo de escrita.

2º BIMESTRE
 Escrever textos em gêneros que
apresentem em sua organização
interna diferentes modos (tipos)
textuais: narração, descrição, argumentação, instrução, relatos e
exposição, sem necessidade de
classificação pelo tipo.
 Refletir, revisar e reescrever textos produzidos considerando um
ou mais aspectos a seguir: organização em parágrafos (quando
for o caso), sequência lógica de
ideias, coerência e coesão, pontuação, escrita correta das palavras etc.
 Apropriar-se de diferentes procedimentos necessários ao ato de
escrever (compreender aspectos
notacionais e discursivos),

3º BIMESTRE
 Escrever textos em gêneros que
apresentem em sua organização
interna diferentes modos (tipos)
textuais: narração, descrição, argumentação, instrução, relatos e
exposição, sem necessidade de
classificação pelo tipo.
 Refletir, revisar e reescrever textos produzidos considerando um
ou mais aspectos a seguir: organização em parágrafos (quando
for o caso), sequência lógica de
ideias, coerência e coesão, pontuação, escrita correta das palavras etc.
 Apropriar-se de diferentes procedimentos necessários ao ato de
escrever (compreender aspectos
notacionais e discursivos),
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4º BIMESTRE
 Escrever textos em gêneros que
apresentem em sua organização
interna diferentes modos (tipos)
textuais: narração, descrição, argumentação, instrução, relatos e
exposição, sem necessidade de
classificação pelo tipo.
 Refletir, revisar e reescrever textos produzidos considerando um
ou mais aspectos a seguir: organização em parágrafos (quando
for o caso), sequência lógica de
ideias, coerência e coesão, pontuação, escrita correta das palavras etc.
 Apropriar-se de diferentes procedimentos necessários ao ato de
escrever (compreender aspectos
notacionais e discursivos),
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

considerando a diversidade de
 Reconhecer diferenças entre orgêneros que circulam em socie- dade.
ganização de textos em estrofes/versos e em prosa com uso
 Aplicar vocabulário específico ao
gênero textual produzido.
de parágrafos.
 Produzir, revisar e reescrever
 Considerar a morfologia de palavras em situações de uso da estextos considerando sua estrucrita, construindo significados a
tura: paragrafação, marginação e
partir do código escrito e seu
título procurando demonstrar clacontexto.
reza e coerência nas informações
 Desenvolver autonomia para reviregistradas, observando sinais de
sar o próprio texto durante e depontuação e sua relação com o
pois do processo de escrita.
sentido produzido no texto.
 Reconhecer diferenças entre orAnálise linguística/semiótica
ganização de textos em estrofes/versos e em prosa com uso
de parágrafos.
 Reconhecer regularidades e irregularidades ortográficas aplica Produzir, revisar e reescrever
das em produção de texto.
textos considerando sua estrutura: paragrafação, marginação e
 Reconhecer indicadores que permitam situar a cadeia

3º BIMESTRE










considerando a diversidade de
gêneros que circulam em sociedade.
Aplicar vocabulário específico ao
gênero textual produzido.
Considerar a morfologia de palavras em situações de uso da escrita, construindo significados a
partir do código escrito e seu
contexto.
Desenvolver autonomia para revisar o próprio texto durante e depois do processo de escrita.
Reconhecer diferenças entre organização de textos em estrofes/versos e em prosa com uso
de parágrafos.
Produzir, revisar e reescrever
textos considerando sua estrutura: paragrafação, marginação e
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4º BIMESTRE










considerando a diversidade de
gêneros que circulam em sociedade.
Aplicar vocabulário específico ao
gênero textual produzido.
Considerar a morfologia de palavras em situações de uso da escrita, construindo significados a
partir do código escrito e seu
contexto.
Desenvolver autonomia para revisar o próprio texto durante e depois do processo de escrita.
Reconhecer diferenças entre organização de textos em estrofes/versos e em prosa com uso
de parágrafos.
Produzir, revisar e reescrever
textos considerando sua estrutura: paragrafação, marginação e
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE








cronológica: localizadores temporais, tempos verbais e advérbios
etc.
Usar a variedade linguística apropriada à situação de produção de
texto, fazendo escolhas adequadas quanto a vocabulário e gramática.
Utilizar a língua escrita como
meio de informação e de transmissão de cultura e como instrumento para planejar e realizar tarefas concretas em diversas situações comunicativas.
Construir significados a partir do
texto escrito e seu contexto.
Consultar dicionários enciclopédias e gramáticas sempre que
necessário, em momentos de

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

título procurando demonstrar clareza e coerência nas informações
registradas, observando sinais de
pontuação e sua relação com o
sentido produzido no texto.

título procurando demonstrar clareza e coerência nas informações
registradas, observando sinais de
pontuação e sua relação com o
sentido produzido no texto.

Análise linguística/semiótica

Análise linguística/semiótica

Análise linguística/semiótica

 Reconhecer regularidades e irregularidades ortográficas aplicadas em produção de texto.
 Reconhecer indicadores que permitam situar a cadeia cronológica: localizadores temporais,
tempos verbais e advérbios etc.
 Usar a variedade linguística apropriada à situação de produção de
texto, fazendo escolhas adequadas quanto a vocabulário e gramática.

 Reconhecer regularidades e irregularidades ortográficas aplicadas em produção de texto.
 Reconhecer indicadores que permitam situar a cadeia cronológica: localizadores temporais,
tempos verbais e advérbios etc.
 Usar a variedade linguística apropriada à situação de produção de
texto, fazendo escolhas adequadas quanto a vocabulário e gramática.

 Reconhecer regularidades e irregularidades ortográficas aplicadas em produção de texto.
 Reconhecer indicadores que permitam situar a cadeia cronológica: localizadores temporais,
tempos verbais e advérbios etc.
 Usar a variedade linguística apropriada à situação de produção de
texto, fazendo escolhas adequadas quanto a vocabulário e gramática.

título procurando demonstrar clareza e coerência nas informações
registradas, observando sinais de
pontuação e sua relação com o
sentido produzido no texto.
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
leitura e escrita ampliando seus
conhecimentos.

2º BIMESTRE
 Utilizar a língua escrita como
meio de informação e de transmissão de cultura e como instrumento para planejar e realizar tarefas concretas em diversas situações comunicativas.
 Construir significados a partir do
texto escrito e seu contexto.
 Consultar dicionários enciclopédias e gramáticas sempre que
necessário, em momentos de leitura e escrita ampliando seus conhecimentos.

3º BIMESTRE
 Utilizar a língua escrita como
meio de informação e de transmissão de cultura e como instrumento para planejar e realizar tarefas concretas em diversas situações comunicativas.
 Construir significados a partir do
texto escrito e seu contexto.
 Consultar dicionários enciclopédias e gramáticas sempre que
necessário, em momentos de leitura e escrita ampliando seus conhecimentos.
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4º BIMESTRE
 Utilizar a língua escrita como
meio de informação e de transmissão de cultura e como instrumento para planejar e realizar tarefas concretas em diversas situações comunicativas.
 Construir significados a partir do
texto escrito e seu contexto.
 Consultar dicionários enciclopédias e gramáticas sempre que
necessário, em momentos de leitura e escrita ampliando seus conhecimentos.
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Oralidade
 Organizar a fala, selecionando e
monitorando o uso de recursos
(tipo de vocabulário, pronúncia,
entonação, gestos etc.) adequados ao gênero oral a ser produzido.
 Debater tema em grupo, defendendo ponto de vista (argumentos) e elaborando síntese sobre o
assunto debatido.
 Entrevistar com o intuito de esclarecer dúvidas ou ampliar conhecimento.
 Interpretar e opinar oralmente sobre pinturas e obras literárias e
de arte conhecidas.
 Produzir e reproduzir textos orais,
segundo uma dada

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

Oralidade

Oralidade

Oralidade

 Organizar a fala, selecionando e
monitorando o uso de recursos
(tipo de vocabulário, pronúncia,
entonação, gestos etc.) adequados ao gênero oral a ser produzido.
 Debater tema em grupo, defendendo ponto de vista (argumentos) e elaborando síntese sobre o
assunto debatido.
 Entrevistar com o intuito de esclarecer dúvidas ou ampliar conhecimento.
 Interpretar e opinar oralmente sobre pinturas e obras literárias e
de arte conhecidas.
 Planejar e produzir textos jornalísticos e publicitários, oralmente

 Organizar a fala, selecionando e
monitorando o uso de recursos
(tipo de vocabulário, pronúncia,
entonação, gestos etc.) adequados ao gênero oral a ser produzido.
 Debater tema em grupo, defendendo ponto de vista (argumentos) e elaborando síntese sobre o
assunto debatido.
 Entrevistar com o intuito de esclarecer dúvidas ou ampliar conhecimento.
 Interpretar e opinar oralmente sobre pinturas e obras literárias e
de arte conhecidas.
 Planejar e produzir textos jornalísticos e publicitários, oralmente

 Organizar a fala, selecionando e
monitorando o uso de recursos
(tipo de vocabulário, pronúncia,
entonação, gestos etc.) adequados ao gênero oral a ser produzido.
 Debater tema em grupo, defendendo ponto de vista (argumentos) e elaborando síntese sobre o
assunto debatido.
 Entrevistar com o intuito de esclarecer dúvidas ou ampliar conhecimento.
 Interpretar e opinar oralmente sobre pinturas e obras literárias e
de arte conhecidas.
 Planejar e produzir textos jornalísticos e publicitários, oralmente
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
intencionalidade (fazer rir, chorar,
sentir medo etc.).
 Relatar e expor temas estudados
em apresentações, feiras culturais, exposições ou em outras atividades.
Leitura/escuta
 Ler com fluência e compreensão
diversos gêneros textuais.
 Ler textos em diferentes gêneros
para perceber modos (tipos) textuais que compõem sua organização interna – narração, descrição, argumentação, relatos, exposição e instrução.
 Empregar recursos expressivos
(ênfase, entonação de acordo

2º BIMESTRE
ou em meio digital, considerando a
situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
 Produzir e reproduzir textos orais,
segundo uma dada intencionalidade (fazer rir, chorar, sentir
medo etc.).
 Relatar e expor temas estudados
em apresentações, feiras culturais, exposições ou em outras atividades.
 Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas
das personagens, de acordo com
as rubricas de interpretação e
movimento indicadas pelo autor.

3º BIMESTRE
ou em meio digital, considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
 Produzir e reproduzir textos orais,
segundo uma dada intencionalidade (fazer rir, chorar, sentir
medo etc.).
 Relatar e expor temas estudados
em apresentações, feiras culturais, exposições ou em outras atividades.
 Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas
das personagens, de acordo com
as rubricas de interpretação e
movimento indicadas pelo autor.
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4º BIMESTRE
ou em meio digital, considerando
a situação comunicativa e o
tema/assunto/finalidade do texto.
 Produzir e reproduzir textos orais,
segundo uma dada intencionalidade (fazer rir, chorar, sentir
medo etc.).
 Relatar e expor temas estudados
em apresentações, feiras culturais, exposições ou em outras atividades.
 Representar cenas de textos dramáticos, reproduzindo as falas
das personagens, de acordo com
as rubricas de interpretação e
movimento indicadas pelo autor.
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
com a pontuação etc.) durante a
leitura.
 Utilizar conhecimentos prévios e
buscar pistas textuais, intertextuais e contextuais para ler nas entrelinhas (fazer interferências de
informações implícitas no texto),
ampliando a compreensão.
 Identificar e selecionar informações relevantes para a compreensão do texto, de acordo com
os objetivos da leitura.
 Desenvolver a compreensão global do texto lido, unificando e inter-relacionando informações explícitas e implícitas, produzindo
inferências e validando ou não
(verificação) hipóteses levantadas.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Leitura/escuta

Leitura/escuta

 Ler com fluência e compreensão
diversos gêneros textuais.
 Ler textos em diferentes gêneros
para perceber modos (tipos) textuais que compõem sua organização interna – narração, descrição, argumentação, relatos, exposição e instrução.
 Empregar recursos expressivos
(ênfase, entonação de acordo
com a pontuação etc.) durante a
leitura.
 Utilizar conhecimentos prévios e
buscar pistas textuais, intertextuais e contextuais para ler nas entrelinhas (fazer interferências de
informações implícitas no texto),
ampliando a compreensão.

 Ler com fluência e compreensão
diversos gêneros textuais.
 Ler textos em diferentes gêneros
para perceber modos (tipos) textuais que compõem sua organização interna – narração, descrição, argumentação, relatos, exposição e instrução.
 Empregar recursos expressivos
(ênfase, entonação de acordo
com a pontuação etc.) durante a
leitura.
 Utilizar conhecimentos prévios e
buscar pistas textuais, intertextuais e contextuais para ler nas entrelinhas (fazer interferências de
informações implícitas no texto),
ampliando a compreensão.
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4º BIMESTRE
 Leitura/escuta
Ler com fluência e compreensão
diversos gêneros textuais.
 Ler textos em diferentes gêneros
para perceber modos (tipos) textuais que compõem sua organização interna – narração, descrição, argumentação, relatos, exposição e instrução.
 Empregar recursos expressivos
(ênfase, entonação de acordo
com a pontuação etc.) durante a
leitura.
 Utilizar conhecimentos prévios e
buscar pistas textuais, intertextuais e contextuais para ler nas entrelinhas (fazer interferências de
informações implícitas no texto),
ampliando a compreensão.
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Corresponder relações entre o
texto e outros textos (intertextualidade) e recursos de natureza
suplementar que acompanham
(gráficos, tabelas, desenhos, fotos etc.) no processo de compreensão e interpretação do texto.
 Compreender a especificidade do
texto literário lidando com seus
elementos estéticos e discursivos.
 Compreender a especificidade da
autoria, a relação intrínseca entre
autor e obra.
 Demonstrar que textos literários
mobilizam desejos humanos, inclusive o desejo de expressar-se.
 Compreender e valorizar obras
decorrentes da cultura popular
em publicações antigas e atuais.

2º BIMESTRE
 Identificar e selecionar informações relevantes para a compreensão do texto, de acordo com
os objetivos da leitura.
 Desenvolver a compreensão global do texto lido, unificando e inter-relacionando informações explícitas e implícitas, produzindo
inferências e validando ou não
(verificação) hipóteses levantadas.
 Corresponder relações entre o
texto e outros textos (intertextualidade) e recursos de natureza
suplementar que acompanham
(gráficos, tabelas, desenhos, fotos etc.) no processo de compreensão e interpretação do texto.
 Compreender a especificidade do
texto literário lidando com seus

3º BIMESTRE
 Identificar e selecionar informações relevantes para a compreensão do texto, de acordo com
os objetivos da leitura.
 Desenvolver a compreensão global do texto lido, unificando e inter-relacionando informações explícitas e implícitas, produzindo
inferências e validando ou não
(verificação) hipóteses levantadas.
 Corresponder relações entre o
texto e outros textos (intertextualidade) e recursos de natureza
suplementar que acompanham
(gráficos, tabelas, desenhos, fotos etc.) no processo de compreensão e interpretação do texto.
 Compreender a especificidade do
texto literário lidando com seus
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4º BIMESTRE
 Identificar e selecionar informações relevantes para a compreensão do texto, de acordo com
os objetivos da leitura.
 Desenvolver a compreensão global do texto lido, unificando e inter-relacionando informações explícitas e implícitas, produzindo
inferências e validando ou não
(verificação) hipóteses levantadas.
 Corresponder relações entre o
texto e outros textos (intertextualidade) e recursos de natureza
suplementar que acompanham
(gráficos, tabelas, desenhos, fotos etc.) no processo de compreensão e interpretação do texto.
 Compreender a especificidade do
texto literário lidando com seus

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Descrever no texto figuras de linguagens (metáfora, antítese etc.).
 Ler e interpretar diversos textos
literários, identificando o uso dos
mesmos em contextos variados.
 Identificar na leitura elementos
que compõem a narrativa, presentes em diversos gêneros.
Escrita/produção de texto
 Produzir textos escritos em diferentes gêneros, adequados a objetivos/finalidade, destinatários/interlocutores e o contexto de circulação.
 Escrever textos em gêneros que
apresentem em sua organização
interna diferentes modos (tipos)
textuais: narração, descrição,

2º BIMESTRE
elementos estéticos e discursivos.
 Compreender a especificidade da
autoria, a relação intrínseca entre
autor e obra.
 Demonstrar que textos literários
mobilizam desejos humanos, inclusive o desejo de expressar-se.
 Compreender e valorizar obras
decorrentes da cultura popular
em publicações antigas e atuais.
 Descrever no texto figuras de linguagens (metáfora, antítese etc.).
 Ler e interpretar diversos textos
literários, identificando o uso dos
mesmos em contextos variados.
 Identificar na leitura elementos
que compõem a narrativa, presentes em diversos gêneros.

3º BIMESTRE












elementos estéticos e discursivos.
Compreender a especificidade da
autoria, a relação intrínseca entre
autor e obra.
Demonstrar que textos literários
mobilizam desejos humanos, inclusive o desejo de expressar-se.
Compreender e valorizar obras
decorrentes da cultura popular
em publicações antigas e atuais.
Descrever no texto figuras de linguagens (metáfora, antítese etc.).
Ler e interpretar diversos textos
literários, identificando o uso dos
mesmos em contextos variados.
Identificar na leitura elementos
que compõem a narrativa, presentes em diversos gêneros.
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4º BIMESTRE












elementos estéticos e discursivos.
Compreender a especificidade da
autoria, a relação intrínseca entre
autor e obra.
Demonstrar que textos literários
mobilizam desejos humanos, inclusive o desejo de expressar-se.
Compreender e valorizar obras
decorrentes da cultura popular
em publicações antigas e atuais.
Descrever no texto figuras de linguagens (metáfora, antítese etc.).
Ler e interpretar diversos textos
literários, identificando o uso dos
mesmos em contextos variados.
Identificar na leitura elementos
que compõem a narrativa, presentes em diversos gêneros.
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
argumentação, instrução, relatos
e exposição sem necessidade de
classificação pelo tipo.
 Identificar na leitura e empregar
na escrita elementos que compõem a narrativa, presentes em
diversos gêneros.
 Refletir, revisar e reescrever textos produzidos considerando um
ou mais aspectos a seguir: organização em parágrafos (quando
for o caso), sequência lógica de
ideias, coerência e coesão, pontuação, escrita correta das palavras etc.
 Apropriar-se de diferentes procedimentos necessários ao ato
de escrever (compreender aspectos notacionais e discursivos), considerando a

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Escrita/produção de texto
 Produzir textos escritos em diferentes gêneros, adequados a objetivos/finalidade, destinatários/interlocutores e o contexto de circulação.
 Escrever textos em gêneros que
apresentem em sua organização
interna diferentes modos (tipos)
textuais: narração, descrição, argumentação, instrução, relatos e
exposição sem necessidade de
classificação pelo tipo.
 Identificar na leitura e empregar
na escrita elementos que compõem a narrativa, presentes em
diversos gêneros.
 Refletir, revisar e reescrever textos produzidos considerando um

Escrita/produção de texto
 Produzir textos escritos em diferentes gêneros, adequados a objetivos/finalidade, destinatários/interlocutores e o contexto de circulação.
 Escrever textos em gêneros que
apresentem em sua organização
interna diferentes modos (tipos)
textuais: narração, descrição, argumentação, instrução, relatos e
exposição sem necessidade de
classificação pelo tipo.
 Identificar na leitura e empregar
na escrita elementos que compõem a narrativa, presentes em
diversos gêneros.
 Refletir, revisar e reescrever textos produzidos considerando um
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4º BIMESTRE
Escrita/produção de texto
 Produzir textos escritos em diferentes gêneros, adequados a objetivos/finalidade, destinatários/interlocutores e o contexto de circulação.
 Escrever textos em gêneros que
apresentem em sua organização
interna diferentes modos (tipos)
textuais: narração, descrição, argumentação, instrução, relatos e
exposição sem necessidade de
classificação pelo tipo.
 Identificar na leitura e empregar
na escrita elementos que compõem a narrativa, presentes em
diversos gêneros.
 Refletir, revisar e reescrever textos produzidos considerando um
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE










2º BIMESTRE

diversidade de gêneros que
ou mais aspectos a seguir: orgacirculam em sociedade.
nização em parágrafos (quando for o
caso), sequência lógica de ideias,
Utilizar vocabulário específico ao
coerência e coesão, pon- tuação,
gênero textual produzido.
escrita correta das pala- vras etc.
Priorizar a morfologia de palavras
em situações de uso da escrita,
 Apropriar-se de diferentes proconstruindo significados a partir
cedimentos necessários ao ato
do código escrito e seu contexto.
de escrever (compreender aspectos notacionais e discursiDemonstrar autonomia para revivos), considerando a diversisar o próprio texto durante e dedade de gêneros que circulam em
pois do processo de escrita.
sociedade.
Compreender diferenças entre
 Utilizar vocabulário específico ao
organização de textos em estrogênero textual produzido.
fes/versos e em prosa com uso
de parágrafos.
 Priorizar a morfologia de palavras
em situações de uso da escrita,
Produzir, revisar e reescrever
construindo significados a partir
textos considerando sua estrudo código escrito e seu contexto.
tura: paragrafação, marginação e
título procurando demonstrar clareza e coerência nas informações

3º BIMESTRE
ou mais aspectos a seguir: organização em parágrafos (quando
for o caso), sequência lógica de
ideias, coerência e coesão, pontuação, escrita correta das palavras etc.
 Apropriar-se de diferentes procedimentos necessários ao ato
de escrever (compreender aspectos notacionais e discursivos), considerando a diversidade de gêneros que circulam
em sociedade.
 Utilizar vocabulário específico ao
gênero textual produzido.
 Priorizar a morfologia de palavras
em situações de uso da escrita,
construindo significados a partir
do código escrito e seu contexto.
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4º BIMESTRE
ou mais aspectos a seguir: organização em parágrafos (quando
for o caso), sequência lógica de
ideias, coerência e coesão, pontuação, escrita correta das palavras etc.
 Apropriar-se de diferentes procedimentos necessários ao ato
de escrever (compreender aspectos notacionais e discursivos), considerando a diversidade de gêneros que circulam
em sociedade.
 Utilizar vocabulário específico ao
gênero textual produzido.
 Priorizar a morfologia de palavras
em situações de uso da escrita,
construindo significados a partir
do código escrito e seu contexto.
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
registradas, observando sinais de
pontuação e sua relação com o
sentido produzido no texto.
Análise linguística/semiótica
 Compreender regularidades e irregularidades ortográficas aplicadas em produção de texto.
 Revisar e corrigir a grafia empregada na produção textual, levando em conta a importância da
grafia adequada à produção de
sentido.
 Contrapor ocorrências de interferências da fala na escrita, analisando as possibilidades de erro
(inadequação).

2º BIMESTRE
 Demonstrar autonomia para revisar o próprio texto durante e depois do processo de escrita.
 Compreender diferenças entre
organização de textos em estrofes/versos e em prosa com uso
de parágrafos.
 Produzir, revisar e reescrever
textos considerando sua estrutura: paragrafação, marginação e
título procurando demonstrar clareza e coerência nas informações
registradas, observando sinais de
pontuação e sua relação com o
sentido produzido no texto.

3º BIMESTRE
 Demonstrar autonomia para revisar o próprio texto durante e depois do processo de escrita.
 Compreender diferenças entre
organização de textos em estrofes/versos e em prosa com uso
de parágrafos.
 Produzir, revisar e reescrever
textos considerando sua estrutura: paragrafação, marginação e
título procurando demonstrar clareza e coerência nas informações
registradas, observando sinais de
pontuação e sua relação com o
sentido produzido no texto.
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4º BIMESTRE
 Demonstrar autonomia para revisar o próprio texto durante e depois do processo de escrita.
 Compreender diferenças entre
organização de textos em estrofes/versos e em prosa com uso
de parágrafos.
 Produzir, revisar e reescrever
textos considerando sua estrutura: paragrafação, marginação e
título procurando demonstrar clareza e coerência nas informações
registradas, observando sinais de
pontuação e sua relação com o
sentido produzido no texto.
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Estabelecer relações entre normas sistematizadas e uso na fala
e na escrita.
 Aplicar conhecimentos morfossintáticos na leitura e escrita.
 Aplicar regras convencionais de
acentuação gráfica na produção
escrita.
 Aplicar vocabulário a partir de atividades de pesquisa em jornais e
revistas, Internet e enciclopédia.
 Utilizar a língua escrita como
meio de informação e de transmissão de cultura e como instrumento para planejar e realizar tarefas concretas em diversas situações comunicativas.
 Reconstruir significados a partir
do texto escrito e seu contexto.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE

Análise linguística/semiótica

Análise linguística/semiótica

Análise linguística/semiótica

 Compreender regularidades e irregularidades ortográficas aplicadas em produção de texto.
 Revisar e corrigir a grafia empregada na produção textual, levando em conta a importância da
grafia adequada à produção de
sentido.
 Contrapor ocorrências de interferências da fala na escrita, analisando as possibilidades de erro
(inadequação).
 Estabelecer relações entre normas sistematizadas e uso na fala
e na escrita.
 Aplicar conhecimentos morfossintáticos na leitura e escrita.

 Compreender regularidades e irregularidades ortográficas aplicadas em produção de texto.
 Revisar e corrigir a grafia empregada na produção textual, levando em conta a importância da
grafia adequada à produção de
sentido.
 Contrapor ocorrências de interferências da fala na escrita, analisando as possibilidades de erro
(inadequação).
 Estabelecer relações entre normas sistematizadas e uso na fala
e na escrita.
 Aplicar conhecimentos morfossintáticos na leitura e escrita.

 Compreender regularidades e irregularidades ortográficas aplicadas em produção de texto.
 Revisar e corrigir a grafia empregada na produção textual, levando em conta a importância da
grafia adequada à produção de
sentido.
 Contrapor ocorrências de interferências da fala na escrita, analisando as possibilidades de erro
(inadequação).
 Estabelecer relações entre normas sistematizadas e uso na fala
e na escrita.
 Aplicar conhecimentos morfossintáticos na leitura e escrita.
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE
LINGUAGENS - LÍNGUA PORTUGUESA
ENSINO FUNDAMENTAL

5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Consultar dicionários enciclopédias e gramáticas sempre que
necessário, em momentos de leitura e escrita ampliando seus conhecimentos.

2º BIMESTRE
 Aplicar regras convencionais de
acentuação gráfica na produção
escrita.
 Aplicar vocabulário a partir de atividades de pesquisa em jornais e
revistas, Internet e enciclopédia.
 Utilizar a língua escrita como
meio de informação e de transmissão de cultura e como instrumento para planejar e realizar tarefas concretas em diversas situações comunicativas.
 Reconstruir significados a partir
do texto escrito e seu contexto.
 Consultar dicionários enciclopédias e gramáticas sempre que
necessário, em momentos de leitura e escrita ampliando seus conhecimentos.

3º BIMESTRE
 Aplicar regras convencionais de
acentuação gráfica na produção
escrita.
 Aplicar vocabulário a partir de atividades de pesquisa em jornais e
revistas, Internet e enciclopédia.
 Utilizar a língua escrita como
meio de informação e de transmissão de cultura e como instrumento para planejar e realizar tarefas concretas em diversas situações comunicativas.
 Reconstruir significados a partir
do texto escrito e seu contexto.
 Consultar dicionários enciclopédias e gramáticas sempre que
necessário, em momentos de leitura e escrita ampliando seus conhecimentos.
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4º BIMESTRE
 Aplicar regras convencionais de
acentuação gráfica na produção
escrita.
 Aplicar vocabulário a partir de atividades de pesquisa em jornais e
revistas, Internet e enciclopédia.
 Utilizar a língua escrita como
meio de informação e de transmissão de cultura e como instrumento para planejar e realizar tarefas concretas em diversas situações comunicativas.
 Reconstruir significados a partir
do texto escrito e seu contexto.
 Consultar dicionários enciclopédias e gramáticas sempre que
necessário, em momentos de leitura e escrita ampliando seus conhecimentos.
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
PARA ASUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE
LINGUAGENS – ARTE: DANÇA
ENSINO FUNDAMENTAL

1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

1

4º BIMESTRE

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Contextos e Práticas

Contextos e Práticas

 Vivenciar brincadeiras, jogos
rítmicos e canções presentes
em sua cultura, que resgatem
o universo infantil da criança

 Vivenciar brincadeiras, jogos
rítmicos e canções presentes em
sua cultura, que resgatem o universo infantil da criança.

Elementos da Linguagem

Elementos da Linguagem

 Identificar as partes do corpo
e o corpo em sua totalidade
no movimento.

 Identificar as partes do corpo e o
corpo em sua totalidade no
movimento.

 Experimentar ações
corporais.

 Experimentar ações corporais
Processos de Criação

Processos de Criação
 Vivenciar improvisações em
dança.
 Utilizar a imaginação como

 Vivenciar improvisações em
dança.

Contextos e Práticas
 Vivenciar brincadeiras, jogos
rítmicos e canções presentes em
sua cultura, que resgatem o universo infantil da criança
 Conhecer espaços culturais da
comunidade local voltados para
dança.
Elementos da Linguagem
 Conhecer e vivenciar os
elementos do espaço.
 Vivenciar percursos espaciais
variados.

Contextos e Práticas
 Conhecer espaços culturais da
comunidade local voltados para
dança.
Elementos da Linguagem
 Vivenciar os elementos do
espaço.
 Vivenciar percursos espaciais
variados.
 Experimentar variações de tempo
do movimento.
Processos de Criação
 Vivenciar improvisações em
dança.

 Utilizar a imaginação como

2
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EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
PARA ASUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE
LINGUAGENS – ARTE: DANÇA
ENSINO FUNDAMENTAL

1º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
estímulo e material para
improvisações em dança.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

estímulo e material para
improvisações em dança.
 Vivenciar momentos de trocas
sobre as experiências em dança.

Processos de Criação
 Vivenciar improvisações em
dança.
 Experimentar movimentos a partir
de elementos da natureza
 Vivenciar momentos de trocas
sobre as experiências em dança.

3

4º BIMESTRE
 Experimentar movimentos a partir
de elementos da natureza
 Vivenciar momentos de trocas
sobre as experiências em dança
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Contextos e Práticas

 Experimentar, conhecer e
compartilhar de brincadeiras,
jogos rítmicos e canções do
contexto do estudante seja
ele familiar, da comunidade
e/ou da escola.

2º BIMESTRE

Identificar as partes
fracionadas do corpo e o
corpo em sua totalidade no
movimento.
Explorar as possibilidades de
forma do corpo.

4º BIMESTRE

Contextos e Práticas

Contextos e Práticas

 Experimentar, conhecer e com-

 Experimentar, conhecer e com-

 Experimentar, conhecer e com-

partilhar de brincadeiras, jogos
rítmicos e canções do contexto
do estudante seja ele familiar, da
comunidade e/ou da escola.

partilhar de brincadeiras, jogos
rítmicos e canções do contexto
do estudante seja ele familiar, da
comunidade e/ou da escola.

 Conhecer espaços culturais de
Elementos da Linguagem

Elementos da Linguagem

3º BIMESTRE

Contextos e Práticas

 Diferenciar ações de
deslocamento das ações no
espaço pessoal (cinesfera).
 Conhecer e experimentar
elementos do espaço.

dança da Região Administrativa
circunvizinha à escola e identificar seus elementos constitutivos 
Elementos da Linguagem
 Experimentar elementos do
espaço.
Combinar percursos espaciais
variados

4

partilhar de brincadeiras, jogos
rítmicos e canções do contexto
do estudante seja ele familiar, da
comunidade e/ou da escola.

 Conhecer espaços culturais de
dança da Região Administrativa
circunvizinha à escola e identificar seus elementos constitutivos. 
Elementos da Linguagem
Combinar percursos espaciais
variados.
 Combinar variações do tempodos
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Processos de Criação

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Processos de Criação

Processos de Criação

 Vivenciar improvisações em
dança individualmente, em
duplas e/ou trios

 Vivenciar improvisações em
dança individualmente, em duplas e/ou trios.

 Vivenciar improvisações em
dança individualmente, em duplas e/ou trios

 Experimentar movimentação
a partir de elementos da
natureza da fauna e da flora.

 Experimentar movimentação a

 Compartilhar e refletir em
grupo sobre as experiências
vivenciadas nas atividades
em sala.

 Compartilhar e refletir em grupo
sobre as experiências vivenciadas nas atividades em sala.

 Improvisar danças inspiradas em
obras artísticas de outras linguagens.
 Compartilhar e refletir em grupo
sobre as experiências vivenciadas nas atividades em sala.

partir de elementos da natureza
da fauna e da flora.
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4º BIMESTRE
movimentos.
Processos de Criação
 Vivenciar improvisações em
dança individualmente, em duplas e/ou trios
 Improvisar danças inspiradas em
obras artísticas de outras linguagens.
 Compartilhar e refletir em grupo
sobre as experiências vivenciadas nas atividades em sala.
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

Contextos e Práticas

Contextos e Práticas

 Conhecer, vivenciar e apreci-

 Conhecer, vivenciar e apreciar
manifestações de dança do
contexto do estudante seja ele
familiar, da comunidade e/ou da
escola.

ar manifestações de dança do
contexto do estudante seja
ele familiar, da comunidade
e/ou da escola.
 Conhecer as danças das
diferentes matrizes culturais
presentes no patrimônio
artístico brasileiro.
Elementos da Linguagem
 Conhecer as articulações do
corpo e suas possibilidades
de movimentação.
Explorar e compreender as

 Conhecer as danças das
diferentes matrizes culturais
presentes no patrimônio artístico
brasileiro.

Elementos da Linguagem
 Combinar ações corporais, com e
sem deslocamento.

3º BIMESTRE
Contextos e Práticas
 Vivenciar e apreciar manifestações de dança do contexto do
estudante seja ele familiar, da
comunidade e/ou da escola.
 Conhecer as danças das
diferentes matrizes culturais
presentes no patrimônio artístico
brasileiro.
 Conhecer espaços culturais de
Brasília com promoção ao
sentimento de pertencimento à
cidade.

4º BIMESTRE
Contextos e Práticas

 Conhecer espaços culturais de
Brasília com promoção ao sentimento de pertencimento à cidade.
 Reconhecer e identificar os
elementos constitutivos dos espaços culturais e suas formas de
funcionamento.
Elementos da Linguagem
 Combinar ações corporais explorando percursos espaciais.
Compor diversos percursos
espaciais em diferentes varia-

 Associar ações corporais explo-
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
possibilidades de forma do
corpo.

2º BIMESTRE

Processos de Criação

Processos de Criação
 Utilizar obras artísticas como
inspiração para a criação em
dança.

3º BIMESTRE

rando os elementos do espaço

 Utilizar obras artísticas como
inspiração para a criação em
dança.
 Vivenciar propostas de criação
coletiva.

Elementos da Linguagem
 Combinar ações corporais explorando percursos espaciais.
Processos de Criação
 Vivenciar propostas de criação
coletiva.
 Explorar a criação artística por
meio de fotografias, vídeos,
áudios e outros.
 Vivenciar trocas e reflexão sobre
as experiências de dança
vivenciadas em grupo.

7

4º BIMESTRE
ções de tempo.
Processos de Criação
 Explorar a criação artística por
meio de fotografias, vídeos,
áudios e outros.
 Vivenciar trocas e reflexão sobre
as experiências de dança
vivenciadas em grupo
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Contextos e Práticas
 Conhecer, vivenciar e
apreciar manifestações de
dança da cultura local e
regional.
Elementos da Linguagem
 Estabelecer relações entre o
movimento das partes do
corpo, movimentos parciais, e
do corpo na totalidade,
movimentos totais.
Processos de Criação
 Vivenciar propostas de
criação coletiva em dança em
pequenos e grandes grupos.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

Contextos e Práticas
 Conhecer, vivenciar e apreciar
manifestações de dança da cultura local e regional.
 Pesquisar a diversidade cultural
presente nas manifestações de
dança brasileira.

Contextos e Práticas
 Conhecer espaços culturais do
Distrito Federal, em especial
aqueles voltados para as práticas
de dança.
 Identificar elementos constitutivos
do espaço cultural teatral.

Elementos da Linguagem
 Ampliar as possibilidades de
experimentação das formas do
corpo.
 Ampliar o repertório de
experimentação de ações
corporais.

Elementos da Linguagem
 Conhecer e vivenciar os elementos do espaço.
Processos de Criação
 Utilizar obras artísticas (músicas,
peças teatrais, literatura, artes
visuais) como inspiração para a

8

4º BIMESTRE
Contextos e Práticas
 Conhecer os campos de atuação
profissional da área de dança.
Elementos da Linguagem
 Combinar variações de tempo
dos movimentos.

Processos de Criação
 Utilizar obras artísticas (músicas,
peças teatrais, literatura, artes
visuais) como inspiração para a
criação em dança.
 Compreender a dança como um
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Refletir sobre os momentos
de criação em dança
vivenciados.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE
criação em dança.

Processos de Criação
 Experimentar movimentos a partir
de estímulos internos (pessoais).

 Refletir sobre os momentos de
criação em dança vivenciados.

9

4º BIMESTRE
fazer processual identificando
suas etapas.
 Refletir sobre os momentos de
criação em dança vivenciados.
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
Contextos e Práticas
 Conhecer as manifestações
de dança das regiões do Brasil.

Elementos da Linguagem
 Explorar diferentes posturas
corporais, alternando as partes do corpo que o apoiam
sobre o solo.

Processos de Criação
 Vivenciar propostas de criação coletiva em dança.

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE
Contextos e Práticas

Contextos e Práticas
 Adquirir repertório relativo às
diferentes manifestações de dança de matrizes indígenas, africanas e europeias
Elementos da Linguagem
 Identificar e caracterizar as formas,as ações corporais, as estruturas espaciais e temporais mais
presentes nas manifestações de
dança das diferentes matrizes
culturais brasileiras.

 Adquirir repertório relativo às
diferentes manifestações de dança de matrizes indígenas, africanas e europeias. 
 Conhecer possibilidades alternativas de espaços cênicos urbanos
e seus elementos constitutivos.

4º BIMESTRE
Contextos e Práticas
 Explorar jogos eletrônicos de
dança.
Elementos da Linguagem
 Identificar as qualidades do fator
de movimento peso e as atitudes
com relação à gravidade.

Elementos da Linguagem
 Identificar e caracterizar as formas, as ações corporais, as estruturas espaciais e temporais
mais presentes nas manifestações de dança das diferentes

1

Processos de Criação
 Explorar a criação artística por
meio de fotografias, vídeos, áudios e outros.
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE
Processos de Criação
 Experimentar movimentos a partir
de diferentes estímulos narrativos
e factuais.

3º BIMESTRE
matrizes culturais brasileiras.
Processos de Criação
 Vivenciar momentos de reflexão
sobre as experiências de criação
em dança, compreendendo as
etapas de seu processo de criação.
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4º BIMESTRE
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1º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Apreciar diversas formas, gêneros e estilos de expressão musical, do contexto do estudante,
seja ele familiar, da comunidade
e/ou da escola.
 Conhecer, valorizar e respeitar a
diversidade musical como resgate da cultura popular e ampliação de repertório.
 Explorar diversas fontes sonoras,
como as existentes no próprio
corpo (palmas, voz, estalos, passos), na natureza e em objetos
cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música.

2º BIMESTRE
 Perceber o silêncio como parte
de sequências sonoras.
 Explorar sonoridades de banda
rítmica (de instrumentos convencionais ou de materiais reutilizáveis) como chocalhos, pandorins,
reco-reco, triângulo, pandeiro, caxixi, guizo, agogô, afoxé, clavas,
tambores, bumbu, xilofone, pratos, dentre outros.
 Explorar diferentes formas de registro musical não convencional
para anotações de criações próprias, de seus pares e contextos.
 Observar suas possibilidades vocais bem como os cuidados para a
preservação da voz.

3º BIMESTRE
 Perceber e explorar os elementos
constitutivos da música por meio
de jogos, brincadeiras, canções e
práticas diversas.
 Criar e produzir música a partir
de jogos musicais, brincadeiras,
brinquedos cantados, rítmicos e
sonoros.
 Experenciar improvisações sonoro musicais por meio de atividades diversas no intuito de desenvolver o seu protagonismo expressivo individual e/ou coletivo.
 Explorar diferentes formas de registro musical não convencional
para anotações de criações próprias, de seus pares e contextos.

1

4º BIMESTRE
 Reconhecer e experimentar, em
projetos temáticos, as relações
processuais entre diversas linguagens artísticas (dança, teatro,
artes visuais).
 Explorar diferentes tecnologias e
recursos digitais nos processos
de criação, vivência,experenciação, apreciação, compartilhamento artístico.
 Experenciar improvisações sonoro musicais por meio de atividades diversas no intuito de desenvolver o seu protagonismo expressivo individual e/ou coletivo.
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2º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Apreciar e identificar diversas formas, gêneros e estilos de expressão musical, do contexto do estudante, seja ele familiar, da comunidade e/ou da escola.
 Valorizar e respeitar a diversidade musical como resgate da
cultura• Identificar os elementos
constitutivos da música por meio
de jogos, brincadeiras, canções e
práticas diversas.
 Discriminar o silêncio como parte
de sequências sonoras nas atividades de brinquedos sonoros e
jogos folclóricos.
 Improvisar em diversos contextos
musicais (corpo, natureza, objetos, ambientes e instrumentos),
como processo de criação popular e ampliação de repertório.

2º BIMESTRE
 Identificar os elementos constitutivos da música por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas.
 Discriminar o silêncio como parte
de sequências sonoras nas atividades de brinquedos sonoros e
jogos folclóricos.
 Improvisar em diversos contextos
musicais (corpo, natureza, objetos, ambientes e instrumentos),
como processo de criação.
 Acompanhar música, utilizando
instrumentos da bandinha e/ou
confeccionados.

3º BIMESTRE
 Identificar os elementos constitutivos da música por meio de jogos, brincadeiras, canções e práticas diversas.
 Acompanhar música, utilizando
instrumentos da bandinha e/ou
confeccionados.
 Criar códigos próprios para representação sonora.
 Propor temas para projetos temáticos musicais com seus pares
para apresentação na escola.
 Utilizar diferentes tecnologias e
recursos digitais (celular, filmadoras e gravadores em geral) nos
processos de criação, improvisação musical, apresentações,
apreciação e demais espaços,
como registro das atividades musicais realizadas.

2

4º BIMESTRE
 Improvisar em diversos contextos
musicais (corpo, natureza, objetos, ambientes e instrumentos),
como processo de criação.
 Acompanhar música, utilizando
instrumentos da bandinha e/ou
confeccionados.
 Criar códigos próprios para representação sonora.
 Propor temas para projetos temáticos musicais com seus pares
para apresentações nas escolas.
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2º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

 Organizar as sonoridades por
classificação de fontes sonoras,
observando suas características.
 Explorar suas possibilidades vocais bem como os cuidados para
a preservação da voz.

3

4º BIMESTRE

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

EIXOS TRANSVERSAIS: EDUCAÇÃO PARA DIVERSIDADE/CIDADANIA E EDUCAÇÃO EM E PARA OS DIREITOS HUMANOS/EDUCAÇÃO
PARA A SUSTENTABILIDADE
EIXOS INTEGRADORES – ALFABETIZAÇÃO/LETRAMENTOS/LUDICIDADE
LINGUAGENS - ARTE
MÚSICA
ENSINO FUNDAMENTAL

3º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Perceber e reconhecer diversas
formas, gêneros e estilos de expressão musical da Região Administrativa na qual vive e/ou estuda.
 Trocar as experiências/vivências
dos diversos gêneros/estilos musicais de seu contexto, reconhecendo sua diversidade cultural.
 Utilizar diversas fontes sonoras
em criações musicais: trilha sonora para peças de teatro, dança,
contação de história, atividades
corporais livres e/ou guiadas.

2º BIMESTRE
 Utilizar adequadamente o potencial vocal no canto individual e/ou
coletivo, fala, conto e reconto de
histórias, nas atividades em sala,
no geral.
 Analisar os elementos constitutivos da música em audições guiadas.
 Criar e produzir contextos sonoromusicais, utilizando intencionalmente os elementos constitutivos
da música em peças teatrais, jogos, trilhas sonoras, histórias,
brincadeiras, dentre outros que
compõem o cotidiano escolar.

3º BIMESTRE
 Relacionar o silêncio contido nas
sequências sonoras como elemento formador do ritmo (pausas) em atividades de percepção
musical, livres ou guiadas.
 Compor repertório musical individual e/ou coletivo utilizando instrumentos da bandinha.
 Utilizar códigos próprios de registro musical, para representação
sonora.
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4º BIMESTRE
 Elaborar projetos temáticos em
coletivo com seus pares e professores para atividades musicais
escolares.
 Apreciar criticamente atividades
musicais realizadas e registradas
por meio das tecnologias de mídia.
 Utilizar diferentes tecnologias e
recursos digitais nos processos
de criação, vivência, experenciação, apreciação, compartilhamento artístico.
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4º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Apreciar estilos e gêneros musicais no contexto da formação da
sociedade brasileira.
 Perceber e reconhecer elementos dos vários gêneros e estilos
da expressão musical do contexto da origem do DF.
 Combinar gêneros e estilos musicais do DF para expressar sua diversidade cultural desde sua origem, por meio das demais linguagens artísticas (artes visuais,
dança e teatro).

2º BIMESTRE
 Perceber suas potencialidades
vocais na interpretação de obras
musicais.
 Analisar os elementos constitutivos da música referentes ao
ritmo, intensidade e altura, identificando-os no repertório individual
e coletivo da sala de aula.
 Explorar, por meio da escuta
atenta de obras musicais, a importância e a função do silêncio
como parte da estrutura musical
em diferentes gêneros/estilos
musicais.

3º BIMESTRE
 Tocar instrumentos da bandinha,
de maneira organizada e intencional em projetos temáticos, relacionando gêneros/estilos musicais diversos.
 Executar músicas com instrumentos da bandinha como fundo
na montagem de espetáculos.
 Codificar sistematicamente as
músicas tocadas com os instrumentos da bandinha, simbolizando cada instrumento utilizado
com registro próprio.
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4º BIMESTRE
 Tocar instrumentos da bandinha,
de maneira organizada e intencional em projetos temáticos, relacionando gêneros/estilos musicais diversos.
 Executar músicas com instrumentos da bandinha como fundo
na montagem de espetáculos.
 Codificar sistematicamente as
músicas tocadas com os instrumentos da bandinha, simbolizando cada instrumento utilizado
com registro próprio.
 Registrar, em multimídia, produções musicais criadas pelos pares e coletivo da comunidade escolar utilizando os conteúdos musicais desenvolvidos para apreciação crítica.
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4º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE

4º BIMESTRE
 Visitar e conhecer espaços musicais/culturais do Distrito Federal
e entorno para apreciação e ampliação de repertório cultural.

6
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5º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Utilizar gêneros e estilos da expressão musical no contexto das
tradições orais, em pesquisas
musicais.
 Conhecer elementos dos vários
gêneros e estilos musicais do repertório das regiões do Brasil.
 Montar espetáculos temáticos
para execução de composições
individuais e/ou coletivas utilizando diversas fontes sonoras

2º BIMESTRE
 Reconhecer sua tessitura vocal
com base em registros sonoros
graves e agudos.
 Selecionar intencionalmente os
elementos constitutivos da música em criações musicais com o
propósito de evocar determinada
emoção (medo, raiva, tensão,
calma, dentre outras).
 Executar livremente cantigas e
canções do repertório próprio e
coletivo do contexto escolar, observando as pequenas quebras
sonoras que constituem o ritmo,
pulsação e duração do som.

3º BIMESTRE
 Montar espetáculos temáticos
para execução de composições
individuais e/ou coletivas utilizando diversas fontes sonoras.
 Reconhecer sua tessitura vocal
com base em registros sonoros
graves e agudos.
 Selecionar intencionalmente os
elementos constitutivos da música em criações musicais com o
propósito de evocar determinada
emoção.
 Participar de apresentações musicais tocando instrumentos da
bandinha e cantando, em projetos temáticos do contexto escolar.
 Reconhecer e decodificar registros estabelecidos para cada

7

4º BIMESTRE
 Participar de apresentações musicais tocando instrumentos da
bandinha e cantando, em projetos temáticos do contexto escolar.
 Reconhecer e decodificar registros estabelecidos para cada instrumento da bandinha, em execução musical.
 Registar e organizar material audiovisual de produções artísticomusicais no contexto da comunidade escolar.
 Participar de festivais de curtas e
vídeos.
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5º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

3º BIMESTRE
instrumento da bandinha, em
execução musical.
 Registar e organizar material audiovisual de produções artísticomusicais no contexto da comunidade escolar.
 Participar de festivais de curtas e
vídeos.
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4º BIMESTRE
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1º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Apreciar e reconhecer formas
distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas.
 Conhecer diferentes cores e experimentar materiais e suportes
diversos da natureza.
 Explorar a imaginação, a criatividade e a expressividade a partir
de temas e observação do meio
ambiente.

2º BIMESTRE
 Conhecer os monumentos/pontos
turísticos a fim de despertar o
sentimento de pertencimento e a
apropriação do patrimônio cultural e ambiental da cidade.
 Conhecer espaços culturais diversos.
 Conhecer elementos que contribuem para a formação do espectador.

3º BIMESTRE
 Experimentar processos de criação, explorando pensamentos,
emoções e percepções.
 Conhecer imagens de obras de
arte tradicionais e contemporâneas reconhecendo a diversidade
cultural presente nas manifestações artísticas brasileiras.
 Reconhecer semelhanças e diferenças em imagens e obras de
arte observando os elementos da
composição visual.

1

4º BIMESTRE
 Apresentar produções dos estudantes aos colegas, aos professores e à comunidade, narrando
o seu processo de construção.
 Vivenciar experiências por meio
das mídias digitais nos processos
de criação artística.
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2º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Criar, explorar e expressar-se a
partir de temas e observação do
meio ambiente.
 Identificar diferentes cores e experimentar materiais e suportes
diversos da natureza.
 Conhecer alguns fundamentos da
linguagem visual (cor, forma, textura, equilíbrio, movimento, contrastes de claro e escuro), aplicando seus princípios na criação
de trabalhos artísticos variados.

2º BIMESTRE
 Associar imagens de obras de
arte tradicionais e contemporâneas com temas, contextos e
pensamentos distintos, reconhecendo a diversidade cultural presente nas manifestações artísticas brasileiras.
 Criar formas artísticas, exercitando a imaginação e o potencial
criativo.

3º BIMESTRE
 Explorar e reconhecer e identificar elementos constitutivos das
artes visuais.
 Conhecer as distintas matrizes
estéticas e culturais locais e regionais.
 Experimentar diferentes formas
de expressão artística.

2

4º BIMESTRE
 Reconhecer categorias das artes
visuais (museus, galerias, instituições, artistas, artesãos, curadores, etc.).
 Conhecer os monumentos/pontos
turísticos do Distrito Federal a fim
de despertar o sentimento de
pertencimento e a apropriação do
patrimônio cultural e ambiental
das regiões administrativas.
 Explorar diferentes tecnologias e
recursos digitais nos processos
de criação artística.
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3º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Conhecer alguns fundamentos da
linguagem visual, aplicando seus
princípios na criação de trabalhos
artísticos variados.
 Selecionar técnicas, materiais e
suportes para a produção de imagens justificando suas escolhas a
fim de desenvolver o processo
criativo.
 Relacionar e compreender criticamente formas distintas das artes
visuais tradicionais e contemporâneas locais, regionais e nacionais.


2º BIMESTRE
 Analisar imagens de obras de
arte tradicionais e contemporâneas brasileiras com temas, contextos e pensamentos, reconhecendo a diversidade cultural presente nas manifestações artísticas brasileiras para ampliar o repertorio cultural.
 Compreender as diferentes características das cores, como
forma de elaborar novos parâmetros de conhecimento e observação da natureza.
 Produzir trabalhos artísticos a
partir de temas e observação do
meio ambiente.

3º BIMESTRE
 Conhecer e identificar a diversidade cultural presente em manifestações artísticas brasileiras.
 Explorar a imaginação e a expressividade por meio de temas
que contextualizem a ação criadora.


3

4º BIMESTRE
 Produzir diferentes imagens/composições por meio das mídias digitais.
 Conhecer os monumentos/pontos
turísticos do Distrito Federal e
suas motivações históricas a fim
de despertar o sentimento de
pertencimento e a apropriação do
patrimônio cultural e ambiental
das regiões administrativas.
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Reconhecer e valorar a influência
de distintas matrizes estéticas e
culturais das artes visuais nas
manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais.
 Conhecer obras de arte sobre a
diversidade cultural presente no
Distrito Federal.
 Pesquisar e exercitar as diferentes propriedades da cor.
 Conhecer os fundamentos da linguagem visual e aplicar seus
princípios em criação de trabalhos artísticos variados.
 Apreciar obras artísticas, observando fundamentos da

2º BIMESTRE
 Pesquisar e conhecer três dos
maiores protagonistas na cena
da construção de Brasília, estabelecendo a relação de elementos visuais como formas geométricas, volume, equilíbrio, e dinâmica de cores e traços (linhas)
com a Arquitetura.
 Conhecer o patrimônio artístico
do Distrito Federal.
 Frequentar espaços culturais diversos.
 Analisar imagens de obras de
arte tradicionais e contemporâneas brasileiras com temas, contextos e pensamentos, reconhecendo a diversidade cultural

3º BIMESTRE
 Selecionar técnicas, materiais e
suportes para a produção de imagens justificando suas escolhas a
fim de desenvolver o processo
criativo.
 Conhecer diferentes imagens/composições por meio das
mídias digitais.
 Reconhecer processos de criação, explorando pensamentos,
emoções e percepções para instigar a reflexão, a sensibilidade, a
imaginação, a intuição, a curiosidade e a flexibilidade.

4

4º BIMESTRE
 Identificar o processo de construção das produções realizadas individual ou coletivamente, demonstrando atitude de respeito
frente aos seus trabalhos e dos
colegas.
 Valorizar o patrimônio cultural,
material e imaterial, de culturas
diversas, em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes
indígenas, africanas e europeias,
de diferentes épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas.
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4º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
linguagem visual a fim de estabelecer conceitos e significados
propostos.

2º BIMESTRE
presente nas manifestações artísticas para ampliar o repertório
cultural.

3º BIMESTRE

5

4º BIMESTRE
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Pesquisar e conhecer as diversas
áreas de produção e trabalhos
artísticos.
 Elaborar trabalhos que utilizem
de aspectos artísticos visuais da
diversidade brasileira.
 Reconhecer e valorar a influência
de distintas matrizes estéticas e
culturais das Artes Visuais nas
manifestações artísticas das culturas locais, regionais e nacionais
e internacionais.
 Reconhecer e valorar a influência
de distintas matrizes estéticas e
culturais das artes visuais nas
manifestações artísticas das

2º BIMESTRE
 Compreender as diferentes características das cores e elaborar
novos parâmetros de conhecimento.
 Apreciar obras artísticas, identificando fundamentos da linguagem visual e estabelecendo conceitos e significados propostos
por artistas.
 Estabelecer relações entre elementos (objetos, formas) de diferentes proporções.
 Conhecer, apreciar e valorizar o
patrimônio artístico do Distrito Federal.
 Explicar o fazer artístico como
meio de desenvolvimento de

3º BIMESTRE
 Construir imagens a partir da seleção e pesquisa de materiais,
suportes e técnicas que melhor
dialogam com as produções dos
estudantes a fim de desenvolver
o potencial criativo.
 Criar imagens e produções visuais por meio das mídias digitais.
 Conhecer as diferentes imagens
de obras históricas da arte brasileira a fim de compreender a importância e a diversidade das
manifestações artísticas.
 Frequentar espaços culturais diversos, conhecendo aspectos importantes na formação estética e
visual.
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4º BIMESTRE
 Avaliar o processo de construção
das produções realizadas individual ou coletivamente, demonstrando atitude de respeito frente
aos seus trabalhos e dos colegas.
 Analisar imagens e obras de arte
destacando os elementos da
composição visual e suas relações com a produção de sentidos
e significados.
 Analisar manifestações artísticas
brasileiras expostas em espaços
culturais, com atitudes de respeito a fim de desenvolver a argumentação e o repertório
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5º ANO
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
culturas locais, regionais, nacionais e universais.
 Conhecer a diversidade cultural
como meio de construção da
identidade coletiva.


2º BIMESTRE
potencialidades, percepção, refle- xão,
intuição, sensibilidade, ima- ginação e
flexibilidade.

3º BIMESTRE
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4º BIMESTRE
relativo às diferentes linguagens
artísticas.
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1º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Conhecer espaços culturais de
comunicação artística teatral que
estejam em torno da escola ou
da comunidade do estudante.
 Desenvolver a percepção sobre
formas distintas de manifestações do teatro em diferentes contextos, conhecendo aspectos de
formação de plateia.
 Exercitar a criatividade por meio
do faz de conta e imitação utilizando o corpo.

2º BIMESTRE
 Conhecer elementos da teatralidade e suas relações expressivas e compositivas.
 Utilizar-se de modalidades teatrais para desenvolver a confiança em si mesmo, a autodisciplina e a liberdade de autoexpressão.
 Reconhecer a estrutura do texto
dramático: início, meio e fim.

3º BIMESTRE
 Interpretar narrativas. infantis
 Confeccionar e utilizar máscaras
com referências indígenas, africanas japonesas, gregas, indianas e outras

1

4º BIMESTRE
 Perceber o teatro como fonte de
cultura e sua relação com a história, respeitando as diversidades
étnicas, religiosas, culturais e sociais.
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2º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Utilizar espaços culturais de comunicação artística teatral que
estejam na cidade ou em regiões
vizinhas.
 Apreciar diferentes formas de
manifestações do teatro em diferentes contextos, conhecendo aspectos de formação de plateia.

2º BIMESTRE
 Criar cenas dramáticas por meio
de histórias ou memórias utilizando o corpo.
 Conhecer elementos da teatralidade e suas relações expressivas e compositivas.
 Interpretar personagens de narrativas teatrais para estimular a autocrítica, o senso estético e desenvolver a autodisciplina e liberdade de autoexpressão.

3º BIMESTRE
 Produzir e encenar pequenas peças teatrais.
 Produzir individual e coletivamente textos dramáticos com início, meio e fim.

2

4º BIMESTRE
 Reconhecer e compreender o teatro como fonte de cultura e sua
relação com a história, respeitando as diversidades étnicas, religiosas, culturais e sociais.
 Encenar pequenas cenas teatrais, utilizando máscaras com referências indígenas, africanas japonesas, gregas, indianas e outras.
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3º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Conhecer espaços culturais de
comunicação artística teatral do
Distrito Federal.
 Compreender diferentes formas
de manifestações do teatro em
diversos contextos, conhecendo
aspectos de formação de plateia.


2º BIMESTRE
 Expressar-se cenicamente por
meio do corpo, visando criar
há- bitos sociais, organizar
ideias e pensamentos.

 Dramatizar cenas explorando
desde a teatralidade dos gestos e
das ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes 
estéticas e culturais.

3º BIMESTRE
 Utilizar os elementos teatrais
nas produções cênicas.
 Criar e interpretar personagens
de narrativas teatrais para estimular a confiança em si mesmo,
desenvolver a autodisciplina e liberdade de autoexpressão.
 Produzir e encenar espetáculos
teatrais.

3

4º BIMESTRE
 Produzir com autonomia textos
de diferentes gêneros dramáticos
com início, meio e fim.

 Conhecer cenas cotidianas das
culturas indígenas, quilombolas e
afro-brasileiras respeitando suas
especificidades. 
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4º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Experienciar diferentes formas de
manifestações do teatro em diversos contextos, observando os
aspectos de plateia.
 Combinar movimentos corporais
e vocais em atividades cênicas
em grupo ou individual.

2º BIMESTRE
 Produzir textos dramáticos e encená-los expressando-se por
meio do corpo, voz e sensações.
Identificar as diferentes
modalida- des teatrais.

3º BIMESTRE
 Reconhecer e experienciar os
elementos teatrais em espetáculos cênicos.
 Explorar diferentes tecnologias e
recursos digitais em produções
cênicas.
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4º BIMESTRE
 Vivenciar cenas cotidianas das
culturas indígenas, ciganas, quilombolas e afro-brasileiras dos
grupos que residem no Distrito
Federal e entorno respeitando
suas especificidades.
 Criar e exercitar novas formas de
linguagens corporal e cênica a
partir do circo (palhaçadas/clown
por meio da definição de um personagem.
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5º ANO

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
1º BIMESTRE
 Conhecer espaços culturais históricos de comunicação artística
nas regiões do Brasil.
 Pesquisar e conhecer os principais dramaturgos e atores teatrais do Brasil.
 Experienciar e comparar diferentes formas de manifestações do
teatro em diversos contextos, observando os aspectos de plateia.

2º BIMESTRE
 Compor movimentos corporais e
vocais em atividades cênicas em
grupo ou individual.
 Encenar textos dramáticos de peças brasileiras expressando-se
por meio do corpo, voz e sensações.

3º BIMESTRE
 Produzir peças teatrais com definição de elenco (atores, diretor,
sonoplasta, cenógrafo).
 Identificar e compreender as influências das culturas indígenas
e afro-brasileiras, marcadas pela
diversidade de rituais, mitos e
imaginários, entendendo a função do corpo como elemento expressivo das relações pessoais.

5

4º BIMESTRE
 Produzir e exercitar novas formas
de linguagens corporal e cênica
a partir do circo (palhaça- das/clown)
por meio da criação de personagens
e ter a possibili- dade de brincar com
outra per- sonalidade.
 Utilizar diferentes tecnologias e recursos digitais em produções cênicas.
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